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Christian Zender, markus grob, Vivien‑
ne Bugowski, Christoph robbé, Zavalo 
Zabehlice e Cláudio sokhiev, e isto para 
citar, apenas, quinze das primeiras perso‑
nagens da obra. maslav Daslov, esse, tem, 
inclusivamente, direito a nota de rodapé, 
uma das muitas, e engraçadíssimas, que 
pontuam o livro: «Há no conjunto for‑
mado por este nome e apelido um efeito 
pouco eufónico produzido pela repetição 
do grupo fonético [az] e pela semelhança 
entre os grupos fonéticos [lav] e [lov], que 
o torna um tanto ou quanto desagradável. 
infelizmente, não há nada que se possa fa‑
zer» (p. 71).

Miguel Martins

claudia clemente

a fábRIca Da noITE
Lisboa, Ulisseia / 2010

Depois de um período de ausência, Clau‑
dia Clemente regressa à escrita com a pu‑
blicação de A Fábrica da Noite, um livro 
que vem amplamente confirmar as pro‑
messas deixadas pela sua obra de estreia, 
O Caderno Negro (2003). Numa lingua‑
gem depurada e sintética, Claudia Cle‑
mente surpreende mais uma vez o leitor 
ao apresentar contos de uma desconcer‑
tante estranheza, que nos conduzem por 
géneros tão diversos quanto o fantástico, 
o erótico, o policial, em textos que falam 
de solidão, de amor, do sentido de obe‑ 
diência, de sentimentos de culpa, ou dei‑
xam adivinhar crimes, suicídios, paixões.

sem qualquer indicação genérica que 
possa orientar a leitura, A Fábrica da 
Noite abre ‑se para nos oferecer um con‑
junto de vinte e dois contos com ritmos, 
registos e extensões diferentes, mas onde 
é possível encontrar uma temática, senão 
comum, pelo menos dominante. Com 
efeito, os contos encenam um incessante 

questionamento do quotidiano, a partir 
de diversos ângulos e segundo várias pers‑
pectivas. o universo criado por estas nar‑
rativas apresenta ‑se como «um híbrido 
estranho», na expressão do narrador de 
um dos contos, onde realidade e sonho, 
concreto e sobrenatural, ficção e verda‑
de se imbricam, dando corpo àquilo que 
antes designei por «uma desconcertante 
estranheza». o quotidiano da existência 
humana é aqui tratado de modo diferen‑
te, sendo destituído das componentes que 
convencionalmente lhe são reconhecidas 
(as rotinas, as obrigações, as certezas), 
assumindo ‑se o retrato social apresentado 
por Claudia Clemente como a destruição 
desse mesmo quotidiano, que é perturba‑
do e irremediavelmente corrompido pelo 
inesperado e o inquietante. 

o primeiro conto da colectânea in‑
troduz ‑nos desde logo nessa temática. É a 
história de Célia, nome da protagonista 
feminina e que dá igualmente nome ao 
conto, uma jovem mãe e esposa, que vive 
dividida entre o dia preenchido por roti‑
nas domésticas e profissionais e as noites 
de sonho e de prazer na companhia de Lu‑
cien, o seu exótico amante, com quem de‑
ambula por uma outra cidade. a vida de 
Célia organiza ‑se entre uma realidade de 
que pretende afastar ‑se e uma fantasia que 
incessantemente procura por nela encon‑
trar uma ansiada liberdade. as suas noi‑
tes e os seus sonhos são preenchidos pela 
exploração de territórios e sentimentos 
que se tornam cada vez mais familiares e 
necessários, ao invés dos dias que se arras‑
tam sem qualquer alegria ou interesse. e é 
esta existência dupla, dividida entre dia 
e noite, realidade e fantasia, que passa a 
constituir o quotidiano de Célia, «os dias 
sempre iguais, as noites sempre diferen‑
tes». Célia vive espartilhada entre univer‑
sos que julgamos paralelos até ao momen‑
to em que a circunstância de um encontro 
entre Lucien, o sonhado amante, e Júlio, o 
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filho de Célia, vem abalar essa convicção, 
provando a existência concreta das noites 
de fantasia, ao mesmo tempo que ideia a 
separação dos amantes. 

o quotidiano, cujas rotinas, previsibi‑
lidade e monotonia são inesperadamente 
quebradas, é igualmente tema do conto 
«as Duas Faces da moeda». É mais uma 
vez a antítese que sustenta a arquitectura 
efabulativa (desde logo indiciada pelo tí‑
tulo), colocando em paralelo a existência 
de duas personagens, dois guardas que se 
revezam na vigilância da maquinaria da 
fábrica (ele assegura o turno da noite, ela 
o do dia) e na ocupação do espaço a que 
o trabalho os confina. tudo decorria se‑
gundo um planeamento rigoroso, no res‑
peito da pontualidade e das regras, sem 
surpresas nem sobressaltos, num espaço 
asséptico e despersonalizado. ele gosta de 
jazz, ela de literatura, e assim iam decor‑
rendo os dias preenchidos com palavras 
e as noites com música, até que os rastos 
(livros, CD, bebidas, um cabelo na almo‑
fada, flores) que cada um vai deixando 
no universo, até aí, impessoal que parti‑
lha alternadamente com o outro minem 
a tranquila monotonia daquele espaço de 
«clausura auto ‑imposta», levando cada 
um deles a descobrir e a apreciar o outro 
que aos poucos vai descobrindo. o quo‑
tidiano é irremediavelmente perturbado 
quando a mulher, à meia ‑noite, em vez 
de deixar o seu lugar para que o homem 
o ocupasse, decide ficar, deitando ‑se na 
cama à espera… concretizando deste 
modo simples e tranquilo a fusão de duas 
vidas que até esse momento evoluíam em 
paralelo.

se, à semelhança dos dois contos apre‑
sentados, todas as histórias nos levam a 
acompanhar a vida anódina e costumeira 
de personagens que, por motivos mais ou 
menos claros, é irreversivelmente altera‑
da, outros há que permanecem envoltos 
numa perturbante incerteza. são muitos 

os exemplos que poderíamos escolher: 
a mulher cuja cabeça se transforma em 
peça de colecção; a descoberta de uma 
divisão secreta num apartamento de 
amesterdão, onde a protagonista encon‑
tra, várias décadas após o fim da segunda 
guerra mundial, uma família perseguida 
pelos nazis (numa clara reactualização 
da história de anne Frank); o envene‑
namento fortuito e sem razão aparente 
de um cliente no Café tânger; o desa‑
parecimento dos ocupantes de uma casa 
quando confrontados com a presença 
de algo sobrenatural, ou ainda o conto 
«a Festa», um thriller policial que relata 
a tentativa e concretização de um enve‑
nenamento, contrariado pela intervenção 
de uma criança que, trocando o lugar dos 
copos, altera o destino da bebida fatal, 
criando um enredo em que há um crime, 
há um assassino, há um morto, mas para 
o qual não há um nome, ficando a dúvida 
de quem terá sido o primeiro a beber.

No entanto, gostaríamos de nos deter 
num outro texto, porventura o que nos 
deixa uma maior sensação de inquietude. 
referimo ‑nos ao conto «segunda Vez». 
subvertendo as convenções do género, 
este texto apresenta ‑se sob a forma de 
diário de uma mulher escrito, por suges‑
tão do médico que lhe fez um transplan‑
te, como apoio terapêutico. o relato dos 
dias de convalescença vai dando conta 
de perturbantes alterações fisiológicas, 
emocionais e físicas da mulher que rece‑
beu o órgão. torna ‑se violenta, o seu tipo 
de sangue muda, crescem ‑lhe pêlos nos 
mamilos, visita de modo obsidiante sites 
de mulheres à procura de uma que não 
conhece mas sabe que reconhecerá quan‑
do a sua fotografia surgir no ecrã.

a descrição da lenta mas inexorável 
metamorfose desta mulher vai ‑nos per‑
mitindo criar hipóteses de leituras sis‑
tematicamente contrariadas e descons‑
truídas pela narrativa. afinal, o que ela 
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sentia não era resultado de uma qualquer 
depressão pós ‑operatória, nem de uma 
alteração de humor, nem de uma mudan‑
ça de orientação sexual. o que a história 
nos conta é a metamorfose de uma mu‑
lher que se vê possuída por uma força que 
a mina por dentro, que passou a ser sua 
quando recebeu o órgão de um desconhe‑
cido. É pois uma história de poder e de 
posse; o poder de uma parte que se apo‑
dera de um todo para cumprir a vontade 
sanguinária do antigo todo de que fizera 
parte. É a história de um renascimento 
que se concretiza para executar uma mor‑
te. Condenado à morte pelo assassinato 
do amante da sua mulher, regressa à vida 
«a segunda vez», apoderando ‑se do cor‑
po e das vontades da mulher que recebe 
um dos seus órgãos, para terminar a sua 
missão macabra: matar a sua mulher, 
após o que, mais uma vez, espera pela 
condenação libertadora.

É com brilhantismo que Claudia Cle‑
mente cria universos inquietantes em que 
a narrativa sugere mais do que diz, num 
jogo entre o não ‑dito e o insinuado, reve‑
ladores da mestria efabulativa da autora, 
que se traduz em auspiciosas promessas 
de textos a vir.

Agripina Carriço Vieira

diário

Maria gabriela llansol

um arCo siNguLar
LiVro De Horas ii (JoDoigNe, 1977-1978)
Selecção, transcrição, introdução e notas 

de João Barrento e Maria Etelvina Santos

Lisboa, Assírio & Alvim / 2010

«Na actividade de uma vida, é preciso 
sempre reservar uma parte para o eféme‑
ro», diz roland Barthes em A Preparação 
do Romance (são paulo, martins Fontes, 

2005, p. 13), livro que reúne as aulas do 
último curso que ele ministrou no Collè‑
ge de France. atento aos movimentos de 
escrita que antecedem a elaboração de 
um romance — etapa em que as notas, 
os rabiscos, as listas e os esboços funcio‑
nam como começos sempre provisórios 
de uma obra que pode ou não realizar ‑se 
enquanto narrativa coesa e contínua —, o 
autor põe em relevo a prática do «ano‑
tar». para tanto, ressalta o poder do 
presente como via privilegiada para o 
exercício da intensidade necessária para 
o acto de escrever, já que a preparação do 
romance se dá como captura desse «tex‑
to da vida contemporânea», espaço do 
desejo da escrita. ainda que o passado 
possa ser a matéria ‑prima do romance 
por vir, a vida vivida encontra ‑se sempre 
na bruma ou, como ele diz, «na fraqueza 
da intensidade (sem a qual não há escri‑
tura)». o presente, nesse sentido, é o es‑
paço por excelência da criação.

Um Arco Singular. Livro de Horas II, de 
maria gabriela Llansol, publicado em 
2010 como o segundo volume dos diários 
da autora, condiz com tais dizeres barthe‑
sianos, dada a sua configuração enquanto 
conjunto fragmentário de notas, peque‑
nos relatos, imagens, registos pessoais 
do presente, listas, cartas e outros textos 
avulsos que também servem de ponto de 
partida para a escrita de conhecidos ro‑
mances da autora, como A Restante Vida 
e Na Casa de Julho e Agosto.

organizado e editado por João Barren‑
to e maria etelvina santos a partir dos 
cadernos manuscritos que integram o es‑
pólio de Llansol, essa obra diarística dá 
sequência ao volume Uma Data em cada 
Mão, publicado em 2009 pelos mesmos 
organizadores que cuidam do acervo da 
escritora, falecida em 2008. Como eles 
próprios explicam na introdução do volu‑
me, a escritora deixou setenta e seis «ca‑
dernos de escrita» compostos por uma 


