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Ainda nesta primeira parte da colec-
tânea note-se, por outro lado, a mais ou 
menos irónica análise das relações amo-
rosas, com alusões a histórias populares 
(Capuchinho Vermelho, Branca de Neve, 
etc.), como, por exemplo, em «A Prima-
vera», conto no qual, a propósito da rela-
ção entre dois jovens, Octávio e Mariana, 
que eram apenas amigos mas que acabam, 
inspirados pelos rituais primaveris, por 
se tornar amantes efémeros (amam-se 
«com alegria e, claro, não foram felizes 
para sempre», p. 20), se evocam poetica-
mente «as memórias de ser planta, na len-
ta viagem da matéria que nos compõe por 
todas as formas de vida — nossa evolução, 
nosso conhecimento, nossa dança, através 
de átomos e moléculas e sua inconsciên-
cia.» (p. 19). Note-se ainda o conto «Per-
sonagens Prosaicas em História Poética», 
voltando aqui as alusões aos contos popu-
lares tradicionais, «misturas de Branca de 
Neve com a Bela Adormecida» (p. 37). 

Na segunda parte da colectânea, con-
centra-se o elemento de cariz propriamente 
alegórico, através da criação, extremamen-
te sintética, de quatro personagens-chave, 
sem nome, personagens que apenas exis-
tem em termos lendários da evocação ini-
cial «Era uma vez…»: «O Invasor Bárba-
ro», «O Cruzado» (neste, em particular, 
os elementos ideológicos de crítica social 
são evidentes, estabelecendo-se paralelis-
mos entre a globalização actual e a «en-
tão chamada propagação da fé cristã, […]; 
crenças igualmente firmes na livre empre-
sa — da guerra e comércios associados», 
p. 80), «O Colonizador» (pretexto para 
denunciar uma democracia que «ainda 
não chegou às palavras, que se mantêm 
desiguais para designar coisas idênticas», 
p. 100) e, enfim, «O Holigão», história de 
um «holigã profissional» que se apaixo-
na por uma «esplêndida amazona» que 
«avistara no único instante de amor da 
sua vida» (p. 109). 

Em suma: são, de facto, textos muito 
dispersos, excessivamente dispersos, de 
valor desigual, em que, no entanto, os 
«corredores secretos» são os mesmos 
a que Maria Isabel Barreno aludia no es-
plendoroso romance que precedeu esta 
colectânea, Vozes do Vento (2009), referin-
do uma das principais personagens: «ha-
via muitos corredores entre a narração de 
Manuel Maria e a vida real tal como eles 
a entendiam, havia personagens passando 
de um lado para o outro» (p. 135).

Álvaro Manuel Machado

Mário de carvalho

A ARTE DE MORRER LONGE
CRONOVELEMA
Lisboa, Editorial caminho / 2010

A chave deste livro surge no incipit, obri-
gando a uma leitura inquieta e, por vezes,  
inquietante que a aparente simplicidade 
da história nunca anulará. Estamos no 
universo de Mário de Carvalho, no jogo da 
subversão, onde cada episódio, cada frase 
ou mesmo cada palavra podem remeter 
para um número infindável de referências 
ocultas. Enganam-se aqueles que viram 
neste «cronovelema» apenas um conjun-
to de fragmentos bem humorados sobre a 
contemporaneidade, se é que se pode ca-
racterizar desta maneira o discurso de um 
narrador que se coloca no nosso mundo, 
descrevendo espaços conhecidos e fenó-
menos familiares. A obra inicia-se com 
uma alegoria que poderia ser, mas não é, 
uma fábula, em quatro andamentos: os 
donos de tartarugas exóticas começaram 
a abandoná-las nos tanques e charcos de 
Lisboa; o tanque do Museu da Cidade co-
meçou a ser povoado com carpas; os patos 
marrecos comeram as carpas; os falcões, 
que sobrevoam Lisboa, dizimaram os pa-
tos. A definição alegórica surge a seguir:
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Ninguém se atreve a estabelecer qual foi a 
exacta causalidade desta repentina cadeia 
de acontecimentos, mas pode aventar-se 
que nem as famílias que se privaram das 
tartarugas, nem o honrado conservador 
do museu, nem os falcoeiros protectores 
de aviões, nem qualquer dos cidadãos de 
Lisboa anteviram um desfecho tão sangui-
nolento e tão espectacular. É a sina dos ho-
mens serem sistematicamente traídos pelos 
caprichos da realidade. Ainda que adverti-
dos por qualquer Cassandra da marcha das 
coisas, não deixariam de proceder às cegas, 
como é próprio da sua natureza, servil a um 
destino escrito não sei onde.

(p. 13)

Sendo a alegoria uma figura do pen-
samento, não deixa de ser curioso cons-
tatar que esta se define pelo seu carácter 
indecifrável, dado que a humanidade não 
consegue apreender as leis do mundo em 
que vive nem tão-pouco controlar o seu 
próprio destino. Se algo caracteriza a na-
tureza humana é a sua cegueira, a impos-
sibilidade de prever os acontecimentos e 
de controlar o futuro. Esta lição percorre 
toda a obra de Mário de Carvalho, tendo 
sido, por exemplo, genialmente resumida 
na obra Era Bom Que Trocássemos Umas 
Ideias sobre o Assunto, através de uma fra-
se, aparentemente banal, pronunciada por 
uma personagem: «A realidade — com-
pletou Jorge — é muito abusadora…» 
(p. 204). Da mesma forma, o romance Um 
Deus Passeando pela Brisa da Tarde termi-
na com uma leitura errada, feita por um 
romano contemporâneo de Marco Au-
rélio, sobre o possível triunfo do Cristia-
nismo. Ao ver uma criança desenhar um 
peixe na areia, Lúcio sente-se vagamente 
inquieto, mas julga que essa religião irá 
«ser engolida pelos abismos do tempo». 
Mário de Carvalho é um escritor fascina-
do não por aquilo que compreende, mas 
sobretudo por aquilo que lhe escapa. Face 

à História, interroga-se e interroga o lei-
tor, quer se trate de obras com um pendor 
mais satírico, como é o caso de Fantasia 
para Dois Coronéis e Uma Piscina, de 2003, 
onde A Arte de Morrer longe se poderá fi-
liar, ou de romances com um pendor mais 
reflexivo, como é o caso de Um Deus Pas-
seando pela Brisa da Tarde, já referido.  

Cada livro publicado transforma-se, 
assim, num diálogo com os seus anteces-
sores, trazendo também consigo um novo 
desafio. Este último parece querer testar 
as potencialidades retóricas e simbólicas 
de uma tartaruga exótica, figura central 
na narrativa e objecto das discussões entre 
Arnaldo e Bárbara, um jovem casal desa-
vindo. As metamorfoses por que passa o 
quelónio reflectem a evolução de um ca-
samento, desde o momento eufórico que 
motivou a sua compra num centro co-
mercial até ao projecto do seu abandono, 
em tempo de divórcio. Paradoxalmente, a 
tartaruga cujo destino é incessantemente 
discutido funcionará, ao longo da intriga, 
como o único elo de ligação entre os dois 
jovens. Num outro plano, a falta de liber-
dade de movimentos num aquário exíguo 
faz com que o animal se transforme na 
alegoria da condição humana, «livre de 
bracejar nos seus limites, mas apenas pres-
sentindo, sem os compreender, e sem atin-
gir as suas verdadeiras naturezas, as vozes, 
os rumores e os relampejos que há em vol-
ta» (p. 89). De igual forma, as duas jovens 
personagens são vítimas de condições 
sociais, económicas e familiares que as ul-
trapassam, dando-lhes pouca margem de 
manobra: Arnaldo não consegue fugir às 
imposições de uma mãe distante e algo pre-
potente; Bárbara deixa-se levar pelos con-
selhos de uma colega intrometida; ambos 
estão limitados pelo pouco dinheiro que 
ganham como empregados de escritório.

Para este livro, no qual reconhecemos o 
retrato fiel de uma certa Lisboa e dos seus 
habitantes, entre a Avenida de Roma e o 
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Lumiar, passando por São Paulo e pela 
Graça, Mário de Carvalho inventou um 
novo género a que chamou «cronovele-
ma», recuperando um termo que tinha já 
utilizado em Fantasia para Dois Coronéis e 
uma Piscina. Trata-se, de acordo com as 
entrevistas dadas pelo autor, de uma mis-
tura entre formas (a crónica, o romance, 
o conto e a novela)1, reflectindo também 
a contaminação da linguagem cinemato-
gráfica. Neste sentido, este pequeno livro 
reequaciona, de uma forma paradoxal, 
uma questão que encontramos noutras 
obras do autor: a relação problemática en-
tre ficção e realidade, com a consciência 
literária de que esta última tem o poder 
de subverter as regras da verosimilhança. 
Falando de realidades facilmente identi-
ficáveis (os centros comerciais de bairro, 
os cinemas onde se vendem pipocas, os 
assaltos a bombas de gasolina), A Arte de 
Morrer longe encena constantemente a sua 
própria construção, através de referên-
cias inesperadas a autores como Tolstoi 
ou Proust e de remissões para a obra do 
próprio autor. Ao retomar a cena final de 
A Sala Magenta — o suicídio falhado de 
Gustavo —, vista agora sob a perspectiva 
de Arnaldo e de Bárbara, Mário de Carva-
lho parece querer dizer ao leitor que cada 
obra que escreve é um reflexo, necessaria-
mente fragmentado e incompleto, de um 
projecto que se iniciou com O Livro Gran-
de de Tebas, Navio e Mariana.

Em resumo, A Arte de Morrer longe é 
uma narrativa bem humorada, sabiamen-
te construída, utilizando alguns dos pro-
cessos caros ao autor: a paródia, a ironia e 
o humor. Nada é deixado ao acaso, desde 
o nome das personagens à construção de 
uma história divertida, patamar de leitura 
que aponta para outra direcção, um pou-
co mais inquietante, que a alegoria inicial 
deixa entrever.

Teresa Sousa de Almeida

nota

1 «O que é afinal um ‘cronovelema’? / É uma 
súmula onde se misturam a ideia de crónica 
jornalística actual mas também a velha crónica 
do género ‘Os feitos que neste reino foram…’ de 
Fernão Lopes, o cronista de Lisboa. Mas também 
a novela, o conto, o poema, o cinema» (Mário 
de Carvalho, Entrevista de Rui Lagartinho, 
27 Abr. 2010, <http://timeout.sapo.pt/news.
asp?id_news=5371>. Consultado em 17 Maio 
2010).

inês pedrosa

OS ÍnTIMOS
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2010

Temos de inventar uma ordem que 
permita a respiração do caos.

Ana Lúcia Soveral

Excerto da contribuição desta personagem 
para o debate sobre a Beleza num colóquio 
da Casa de Serralves, a epígrafe acima 
pode bem ser tomada como um dos possí-
veis tons para a leitura do novo romance de 
Inês Pedrosa. Aliada ao anárquico, a «or-
dem espontânea» (então defendida por 
Soveral) parece ser fundamento precioso 
à invenção de uma obra que se movimenta 
no contrafluxo da narrativa corrente, fa-
cultando ao leitor, em lugar do confortan-
te desenrolar (cambiante e acolchoado) de 
uma consciência, apenas a «massa suja 
de nervos e sangue», a hermética «caixa 
negra» que de facto ela encerra (p. 19). 
O que inclui (quanto ao cânone ficcional) 
a fuga à regulação de tempos e tempera-
turas, a recusa da muleta dos aforismos, a 
ausência do suporte das descrições, dos ce-
nários, dos episódios marginais, dos dados 
acessórios. Surru-pia-se da vista do leitor 
o amadurecer moroso das personagens, 
rescindindo aquele pacto que o tem man-
tido e entretido no leito de defendidas e 
compartilhadas águas. A bem dizer: aqui, 
as margens do texto transbordam e devas-


