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«Colocar -se -ia, então, o primeiro dile-
ma nas suas novas funções: deveria sentar-
-se à frente, ao lado do Sr. Belarmino, ou 
atrás? À frente transmitia uma certa virili-
dade, um certo ar de dinamismo democrá-
tico, mas corria o risco de parecer ir à boleia 
do motorista. Acima de tudo, perdia -se o 
gozo de mostrar ao popolo minuto que ele 
não era igual a eles. Aliás, agora, com es-
tas modas democráticas de não usar boné, 
nem sequer se percebia que ele tinha mo-
torista; aliás chauffeur. Atrás era mais con-
fortável; podia ler o jornal espaçosamente, 
para além do gozo óbvio de exibir perante o 
mundo que ele, lui, era quelqu’un e não um 
quelconque» (p. 174).

Entre o começo e o fim do livro, que em 
pinceladas fortes nos dá a ver tudo o que 
de pior vai acontecendo na esfera da polí-
tica, outra lição nos é proposta: a de ler-
mos nas entrelinhas os autores da grande 
literatura que frequentemente são citados 
ou evocados, e nos lembram que há mais 
mundo para além do apertado mundo do 
espesso e caricato Villa -Verde.

Mário Avelar demonstra, enquanto iro-
niza, uma cultura musical que a muitos 
especialistas faria inveja, uma formação 
literária e artística que a todos os que de 
verdade amam a literatura e a arte devol-
vem a esperança. Foi o meu caso, e será o 
caso de muitos outros leitores como eu.

Terá esta novela chegado a tempo? Não 
apenas de nos divertir, de nos instruir sobre 
o teatro do mundo, mas também de obri-
gar os responsáveis a que emendem a mão? 
Bem sei, como La Rochefoucauld, que «é 
grande loucura querer ser sábio sozinho» 
(Máximas, 231). Mas La Rochefoucauld 
também nos lembra que «a inveja é mais 
irreconciliável do que o ódio» (ibid., 328).

Então torna -se indispensável, como fez 
o autor, pegar na pena e lutar.

 
Yvette K. Centeno

rui Vieira 

VOZES NO ESCURO
Lisboa, Edições Nelson de Matos / 2010

Depois de em 2005 ter publicado Guar-
dador de Almas, o seu primeiro romance, 
chegou -nos, no início deste ano, uma ter-
ceira e feliz incursão de Rui Vieira pelos 
caminhos da ficção romanesca. É de um 
espaço de clausura e de solidão, de um 
tempo dominado pela opacidade da ne-
blina que envolve o convento, tempo e 
espaço propícios à mistificação dos mis-
térios das trevas, que se fazem ouvir estas 
Vozes no Escuro. O romance organiza -se 
em quatro partes que se constroem em 
torno dos quatro elementos primordiais: 
o fogo, a água, o ar e a terra, relembran-
do deste modo a intrínseca ligação entre 
a(s) existência(s) humana(s) e a natureza, 
como se, ostensivamente, quisesse inscre-
ver as acções do Homem numa dimensão 
cosmogónica. 

A narrativa dá conta da longa medita-
ção de uma noviça que durante seis dias 
é enclausurada na sua cela, a única que 
resistiu às adversidades (sobretudo in-
cêndios de enormes proporções) que as-
solaram o convento, por ter recebido uma 
carta do primo, perigosamente íntima aos 
olhos reprovadores da hierarquia conven-
tual. Presa e sem qualquer contacto com 
o exterior, mesmo se vedado à agitação 
social, a noviça enceta um longo monó-
logo interior onde dá conta das circuns-
tâncias que a trouxeram até ao convento, 
das decisões da mãe, da ausência do pai, 
da silenciosa cumplicidade com a avó en-
ferma. No entanto, e ainda na primeira 
noite, os pensamentos íntimos e intimis-
tas dão lugar a uma perturbante polifonia 
de vozes. É quando as actividades cessam 
no convento, é com o cair da noite, que a 
noviça acorda e vive, dando desse modo 
igualmente vida e voz aos seres fantasma-
góricos que se apoderam dela e a possuem. 
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Apesar de presa na cela, as visitas trazem-
-lhe a possibilidade de fuga, mesmo se 
onírica, do espaço exíguo de clausura, 
levando -a para os espaços amplos e infin-
dos dos sonhos, por isso afirma: «Vagueio 
por este sonambulismo de vidas, perdida 
em corpos e sentimentos não meus.» 

Em narrativas na primeira pessoa, num 
relato fragmentado, porque incessante-
mente interrompido por pensamentos 
desconexos que cortam a narração em-
preendida, o discurso toma forma pelo 
viés de extensas frases (algumas das quais 
se espraiam por três páginas), que se des-
dobram a cada bifurcação de sentido, 
retomando -se a ideia inicial algumas, por 
vezes muitas, linhas depois. As vozes qua-
se sempre indefinidas e inominadas, que 
se fundem e confundem num igual senti-
mento de desespero, expressam mágoas, 
dores, ressentimentos que a morte não lo-
grou apaziguar. A presentificação de tem-
pos e sentimentos que não viveu, de espa-
ços que não percorreu, dá azo a que uma 
cada vez maior inquietude se apodere da 
noviça, levando -a a questionar a sua pró-
pria existência. Confrontada com as dúvi-
das e inquietações de outras que partilha-
ram as pedras da sua cela, a noviça enceta, 
ela também, uma viagem pelos caminhos 
do questionamento de si própria, inda-
gando as suas mais íntimas motivações, 
os seus mais secretos desejos. Dando voz 
a essas vidas que não acharam descanso 
na morte, a noviça encontra, nos sonhos, 
respostas a dúvidas ainda não reveladas 
e ao vazio interior, consequência de uma 
existência que não escolheu nem quis, de 
uma vocação que não sente. Transformam-
-se, pois, a inquietude e a indecisão em 
certezas, e ao terceiro dia de clausura dá 
finalmente voz às suas decisões: «Preciso 
de ser amada, ser mulher, receber cartas 
com juras de amor, ser desejada, para quê 
esconder?, deixem -me sair, não aguento 
mais, três dias neste cubículo, deixem -me 

viver, eu sei que não é a minha vocação 
[…] só tenho dezassete anos, preciso de 
me apaixonar, como saberei amar o pró-
ximo se nunca me apaixonei?»

Várias são as «almas perdidas», cujas 
histórias ficaram gravadas nas pedras da 
cela, que visitam a noviça, partilhando 
com ela o sofrimento de amores não cor-
respondidos, a tristeza de vidas de luxúria 
e solidão, a dor da oferta do corpo em 
«hediondo acto de comiseração». No 
entanto, outras vozes se intercalam nessa 
litania de relatos de clausuras passadas. 
Tomam igualmente a palavra os fantas-
mas que assombra(va)m o quotidiano fa-
miliar da noviça: a vida dupla do pai que 
não chegou a conhecer, desaparecido nas 
águas do rio, e que seduzira a sua jovem 
cunhada de quem teve uma filha entre-
tanto falecida; a ausência da mãe, mais 
preocupada com as actividades da igreja, 
convencendo a filha a entrar no conven-
to para cumprimento de promessa; a lu-
cidez da avó que, silenciada pela doença 
mas fazendo -se ouvir através dos sonhos 
da neta, discorda da obsessão religiosa da 
filha e condena a licenciosidade do genro; 
a inquietude culposa do pai espartilhado 
entre a indiferença pela mulher e o desejo 
da cunhada, que o condena à errância infi-
nita, por isso repete incessantemente «va-
gueio por este rio»; o alheamento da tia 
após a morte da filha e do cunhado (pai da 
sua filha). A efabulação constrói -se, pois, 
pelo viés da junção das diversas parcelas 
de vidas/narrativas, que vão tomando o 
seu lugar na arquitectura discursiva como 
se de um mosaico se tratasse. Nesta polifo-
nia de vozes, neste emaranhado de vidas, 
cabe ao leitor o papel essencial e primor-
dial de organizar as peças do puzzle. 

Romance de uma grande complexidade 
efabulativa, reveladora da maturidade dis-
cursiva do seu autor, Vozes no Escuro é um 
texto que evidencia um inegável trabalho 
poético da frase, patente na preocupação 
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com a musicalidade da palavra e o ritmo 
do discurso, assim como uma peculiar 
apropriação das normas básicas da pontu-
ação, que o afastam do discurso -padrão. 
Romance de solidão e silêncio, cada capí-
tulo tem um ritmo próprio, uma cadência 
particular. Inicialmente mais lenta e pau-
sada, a narrativa apresenta -se como uma 
longa litania, que na repetição de expres-
sões (diferentes de capítulo para capítulo) 
encontra a sua estrutura rítmica interna. 
A recorrência diz bem do carácter obses-
sivo do pensamento das personagens, per-
seguidas pelos seus fantasmas, mergulha-
das em sentimentos de perda e privação 
de afectos. A figura da repetição é ainda 
portadora de desenvolvimento efabula-
tivo na medida em que cada nova ocor-
rência acrescenta dados para a construção 
do enredo. Assim vamos construindo a 
história da tia da noviça (seduzida pelo 
cunhado de quem tem uma filha), con-
tada na primeira pessoa, pela junção de 
pequenas informações, que se constituem 
como variantes da expressão repetida e 
que dão conta dos pontos cardinais da sua 
existência. A tia, estaticamente encostada 
ao vidro de uma janela, repete sem cessar, 
em monólogo interior: «Vejo uma som-
bra ao longe, um vulto, talvez um pouco 
alto, move -se noutra direcção», após o 
que surge a indicação da sua obsessão: a 
filha, o emprego na cidade, a vila vizinha e 
o encarregado do turno, o convento e a so-
brinha tão parecida com a filha, o cunha-
do. Ao aproximar -se do fim, no penúltimo 
capítulo, o ritmo narrativo ganha maior 
intensidade e velocidade, acompanhando 
a espiral de sonhos em que a noviça mer-
gulha, sentindo ser «os traços de um pin-
cel que perpetua numa tela as cicatrizes do 
testemunho das pedras». Nesse capítulo, 
a jovem imagina -se personagem de uma 
imensa tela, por onde passeia. O quadro, 
de uma extraordinária riqueza efabulati-
va, surge como uma inscrição, extensa e 

completa, das personagens que visitaram 
a noviça durante os seis dias de isolamento 
punitivo, dando corpo/imagem às vozes 
que a possuem. A cena é hediondamente 
sugestiva e representa o inferno onde to-
das as almas que a perseguem se encon-
tram presentes expiando os seus pecados, 
onde não faltam monstros, diabos, instru-
mentos de tortura, corpos desmembra-
dos, caldeirões numa clara remissão para 
as inúmeras representações pictóricas do 
inferno, que nos traz à memória o famoso 
quadro português do século XV intitulado 
O Inferno, de autor desconhecido, exposto 
no Museu Nacional de Arte Antiga. 

Tal como a noviça que é visitada por 
«sonhos que se misturam, se interpõem, 
falam entre si e lutam pelas imagens que 
vêem a luz», numa polifonia de vozes 
que, como vimos, dá corpo à efabulação, 
também o texto se constrói com o contri-
buto de outros textos, de outros escritores, 
apropriando -se o autor de um património 
cultural colectivo e convidando os seus 
leitores a participar numa viagem guia-
da por tempos e espaços outros. Os ecos 
intertextuais que, de modo ostensivo, se 
fazem ouvir convocam outras vozes cuida-
dosamente identificadas pelo viés de um 
completo e inesperado, porque inusitado, 
aparelho peritextual informativo, consti-
tuído por notas de rodapé e uma biblio-
grafia anexa ao corpo do texto. Dos vários 
intertextos, gostaria de destacar as Lettres 
portugaises, cuja autoria é atribuída a Ma-
riana Alcoforado, por considerar estarmos 
em presença de uma reescrita particular-
mente conseguida e interessante. Rui Viei-
ra recupera um dos mais conhecidos mitos 
culturais portugueses de amores impossí-
veis, constituindo -se os capítulos 2, 10 e 
14 como a continuação/resposta fictícia 
das cartas da freira portuguesa do século 
XVII. Aquilo que o autor propõe é que se 
desloque o ponto de vista a partir do qual 
se observa os acontecimentos, atribuindo 
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a palavra ao destinatário das cartas de Ma-
riana Alcoforado. A presença de respostas 
não é em si inédita — note -se que algumas 
das inúmeras edições da obra apresentam-
-nas, não havendo consenso sobre a fide-
dignidade de tais textos. A originalidade 
da reescrita proposta por Rui Vieira resi-
de no facto de ter criado um enredo que 
torne verosímil a concretização de um 
diálogo entre os dois amantes separados, 
que não se tinha podido antes materializar 
(numa das edições da correspondência, a 
publicada pela editora Slatkine, que inclui 
as missivas da freira e as do seu amado, 
Chamilly dá contas das queixas de Ma-
riana por não receber notícias suas). Ora, 
em Vozes no Escuro, as cartas de Mariana 
obtêm resposta que se intercala com excer-
tos das suas missivas, num diálogo pleno 
de emotividade. A voz que se faz ouvir é a 
do conde de Chamilly que deste modo en-
contra forma de responder aos lamentos e 
juras de amor da sua amada e de por ela 
ser ouvido. Os ecos intertextuais com as 
Lettres portugaises inscrevem -se ainda, de 
modo mais subtil, na estrutura global da 
narrativa, antes de mais na recuperação do 
motivo da epístola, aqui elemento causa-
dor da punição da noviça, mas igualmente 
na escolha, que não é de modo nenhum 
inocente, do nome Mariana para a filha 
que a jovem noviça quer ter. A escolha, que 
se projecta num ansiado devir, constitui-
-se de facto como um retorno ao passado, 
consubstanciando -se deste modo , e mais 
uma vez, o movimento circular que pare-
ce marcar a existência destas personagens 
e as envolve num incessante regresso ao 
mesmo: a mesma cela, a mesma inquietu-
de, a mesma dor, o mesmo nome, o mes-
mo destino.

Muito fica por dizer deste envolvente 
romance de Rui Vieira, nomeadamente 
a presença textual (parenteticamente en-
quadrada) da figura que a si próprio se 
outorga o papel de construtor da narrativa 

e interfere amiúde no discurso: dando pis-
tas de leitura, apresentando comentários 
desconcertantes sobre a composição da 
narrativa, opinando sobre o valor encan-
tatório de certas palavras, aconselhando-
-nos outras experiências artísticas, e que 
se constitui como mais uma voz das múl-
tiplas que ouvimos, para nosso prazer, sus-
surrar nas páginas do livro.

Agripina Carriço Vieira

valter hugo mãe

A MÁQUINA DE FAZER 
ESPANHÓIS
carnaxide, Editora Objectiva ‑Alfaguara / 2010

O título, bizarro e, convenhamos, espe-
culativo, deste quarto romance de valter 
hugo mãe sugere, desde logo, a utilização 
de uma espécie de culto de tudo o que é 
mecânico, a começar pelo corpo, culto 
proveniente de uma fascinante e terrífica 
máquina textual, máquina iconoclasta, 
apocalíptica e escatológica que o autor 
pôs em movimento desde o seu primei-
ro romance, o nosso reino (2004). Note -se 
que, neste seu extraordinário romance de 
estreia, valter hugo mãe ainda não cul-
tivava predominantemente essa espécie 
de mecanicismo alucinante de uma ima-
ginação apocalíptica e, frequentemente, 
hiper -realista, antes exaltando sobretudo 
um imaginário da infância próximo de 
um certo legado do maravilhoso surrea-
lista, proveniente de André Breton e mes-
mo dos surrealistas portugueses. O que 
não acontece com o segundo romance, o 
remorso de baltazar serapião (2006, Pré-
mio José Saramago) e ainda menos com o 
apocalipse dos trabalhadores (2008), ambos 
inseridos numa poética do excesso que se 
baseia, essencialmente, nos elementos 
grotescos e burlescos do sexo, misturados 
com uma obscura ânsia metafísica.


