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posições, perfis. Apenas a linguagem en-
xuta do discurso, avessa a qualquer empo-
lamento; a frase curta, seca, sem ligações 
expressas. Dir-se-ia que o desprendimento 
governa este mundo construído quer ao 
nível das relações humanas, do conteúdo, 
quer ao nível da sintaxe.

Surge assim uma Lisboa contemporâ-
nea — jovens cultos e talentosos desem-
pregados e a pensar na emigração; uma 
dissolução moral que alastra a todos os 
domínios; a família a decair e a desapare-
cer; a solidão a espalhar-se como nódoa 
de nafta num imenso desastre ecológico; 
criminosos de colarinho branco impunes 
e peritos em todos os «esquemas», pe-
dantes e incultos, tudo isto criando um 
clima que uma outra voz, a de um escritor 
irritadiço e mal disposto através do seu 
blogue, vai diagnosticando em sotto voce, 
num pessimismo clarividente, mas que 
também acaba por desistir.

A história desemboca num desenlace de 
grande efeito, caso de polícia nacional e 
internacional, investigando os ativos tóxi-
cos que a família de Pedro Póvoa preferiu 
aos investimentos conservadores, num fi-
nal de que resulta o infortúnio de algumas 
personagens e a fortuna de outras. Peque-
nos dramas desdramatizados, testemunho 
duma atualidade pungente cuja origem os 
poderosos garantem conhecer, e para a 
qual julgam ter os remédios, enquanto nos 
afundamos no centro do vórtice.

Maria Vitalina Leal de Matos

Júlio Moreira

O DIA CLARO
Lisboa, Oficina do Livro / 2011

No seu último romance, Júlio Moreira 
propõe-nos acompanhar a história de 
O Dia Claro. Livro surpreendente cujo tí-
tulo é incessantemente contrariado e des-

mentido pelo enredo que a nossa leitura 
desvenda, contradição que o subtítulo, 
Todas as Ambições Têm Um Preço, já deixa-
va adivinhar. Organizado em cinco gran-
des partes, subdivididas em capítulos de 
tamanho e registo diversos, à exceção do 
último, que se apresenta sem divisões for-
mais mas com compartimentações mar-
cadas graficamente na página, o romance 
conta a história de várias e heteróclitas 
personagens cujos destinos se vão cruzan-
do e mutuamente influenciando.

Uma galeria de personagens toma a 
palavra e desfia os seus pensamentos, as 
suas preocupações, os seus anseios, os 
seus temores. Inaugurando-se com um 
diálogo, a intriga abre-se pondo frente 
a frente Maria, uma jovem poeta refu-
giada política em fuga de uma guerra de 
um país de leste, e Marcelo, um fabricado 
candidato a primeiro-ministro. Em torno 
de Maria e Marcelo gira um conjunto de 
personagens pertencentes ao mundo da 
política, das finanças e das artes: Victor, 
o professor universitário; Bárbara, a psi-
quiatra lésbica; César, o realizador ho-
mossexual; Albertina, a galerista lésbica; 
Eduardo, um alto dirigente político de es-
querda com grande influência que exerce 
na sombra manipulando as escolhas do 
partido; Ivone, a excêntrica mulher que 
dirige um salão literário; Leopoldo, des-
tacada figura do mundo da economia 
e das finanças; Fernando, o aristocrata 
humanista, dono do Retiro (espaço de 
encontros e festas); e Gino, o estudante 
de cinema, desertor de uma guerra de um 
país da Europa central.

É neste universo fechado e elitista, que 
se pauta por uma defesa exacerbada de 
interesses mais ou menos secretos susten-
tados no cumprimento de códigos e rituais 
que os assemelham a tribos ou confrarias, 
que Maria e Gino mergulham na tentati-
va de reconstruir as suas existências inter-
rompidas pela guerra. Maria e sobretudo 
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Gino constituem-se como representantes 
de todos os que, exilados dos seus países de 
origem, ficam reféns de promessas de aju-
da sempre adiadas. A fragilidade inerente 
à condição de exilado expõe-nos às mais 
variadas manipulações e explorações dos 
detentores do poder, que os transformam 
em objetos sexuais, dos quais se descartam 
sem temor das consequências. Num traço 
de irónica justiça, é por intervenção de um 
desses seres esquecidos pela sociedade que 
a teia começa a desfazer-se. Se, por um 
lado, o assassínio de Marcelo, cometido 
pelo famoso soldado desconhecido, que 
a sociedade encarcerou numa instituição, 
dando deste modo resposta à sua incómo-
da amnésia, abala a estrutura da máquina 
partidária, pondo a nu a inconsistência 
moral e política do forjado candidato a 
primeiro-ministro, por outro lado desven-
da a perversa teia de influências construída 
por César, que soube organizar-se, a cober-
to da sua homossexualidade, para intervir 
em sectores importantes da sociedade.

Sem qualquer referência a topónimos, 
o romance conta uma história que assume 
um caráter de indefinição. Não situando as 
ações em nenhum espaço concreto, iden-
tificado ou identificável (fala-se sempre de 
uma cidade, de uma guerra, de países de 
leste em oposição aos de uma Europa oci-
dental), o entrecho favorece uma crítica 
generalizada que não se circunscreve a um 
país, mas visa antes o estado de organiza-
ção social, política e cultural da sociedade 
ocidental contemporânea, caracterizada 
por uma «crise de valores éticos que atin-
gia as relações entre parceiros sociais e 
[as] estruturas democráticas».

As vozes que se fazem ouvir alteram-se 
a cada subcapítulo, tendo como conse-
quência imediata não só a fragmentação 
do discurso, mas também uma alternân-
cia da temática dominante (ora centrada 
nas relações entre os vários pares que se 
fazem e desfazem, ora nos jogos políticos 

que sustentam a candidatura de Marcelo, 
ora na intensa paixão de Maria e Gino, ora 
no mundo degradado da zona portuária 
onde Gino se instalou). No entanto, esse 
discurso polifónico vai paulatinamen-
te convergindo para um ponto central, a 
história de Gino, cujo destino ele próprio 
resumia do seguinte modo: «prostituição 
ou morte». As opções que se lhe apresen-
tavam disjuntivas revelaram-se coordena-
tivas, e o destino da prostituição para o 
qual César o conduziu levou à sua morte. 
Se os cadernos que Gino confia a Leopol-
do antes de se suicidar têm como principal 
objetivo confesso «o de fixar a memória 
contemporânea dos factos, a sequência 
das situações e a maneira como vou rea-
gindo dia após dia, desde a deserção e a 
fuga», de facto permitirão desmascarar a 
imensa teia de poder, subjugação e devas-
sidão que cobre os meios das finanças, das 
artes e sobretudo da política.

Por força da aceitação dos cadernos que 
o tornaram «o depositário das memórias 
de Gino», a Leopoldo cabe a iniciativa de 
se tornar um «espectador/registador» 
atento aos enredos e armadilhas arquite-
tados por toda uma classe de indivíduos 
que não teme a lei. Assume, pois, a função 
de «registar, de certo modo, em volta dos 
cadernos de Gino as coordenadas do uni-
verso que o rejeitou». A impotência se-
xual de Leopoldo, ao afastá-lo da antiga e 
intensa vida de sedução e prazer, permitiu-
-lhe ocupar um lugar de fronteira em re-
lação aos acontecimentos que presencia 
mas nos quais não participa. Desse lugar 
excêntrico (no sentido etimológico do 
termo), é-lhe possível investigar e docu-
mentar as graves acusações denunciadas 
por Gino. Durante a sua busca, que realiza 
em colaboração com Victor e Bárbara, é 
confrontado com o «que se ocultava sob 
as aparências tranquilas de um processo 
eleitoral democrático», descobrindo um 
universo subterrâneo onde se constroem 
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poderosas e complexas redes de interesses 
e obscuros tráficos de influências.

Apesar da indefinição geográfica an-
teriormente apontada, os acontecimen-
tos narrados parecem-nos tristemente 
familiares: a crise de valores éticos entre 
parceiros sociais, a rutura das estruturas 
democráticas entregues a especulações, o 
cenário de campanha eleitoral condicio-
nada pela perspetiva de empate técnico 
entre os dois maiores partidos, o contro-
lo da vida democrática por grupos a que 
ninguém reconhece pertencer, os jogos 
de poder que ditam o destino de um país.

É esse mundo obscuro e em constante 
tensão que O Dia Claro (quer o romance 
que lemos, quer a coletânea homónima 
de poemas da autoria de Maria) retrata de 
modo desapiedado e lúcido, constituindo-
-se como um poderoso alerta às consciên-
cias mais adormecidas. É de valores, ou 
antes, da sua ausência, que nos fala Júlio 
Moreira num romance cativante mas, in-
felizmente, demasiado atual.

Agripina Carriço Vieira

henrique Monteiro

TODA UMA VIDA
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2010

O desprezo pela terceira idade, já assi-
nalado por Cícero no célebre Da Velhice, 
acentuou-se numa sociedade ofuscada 
pelo novo, pela velocidade e pela tecno-
logia. Neste seu segundo romance, Hen-
rique Monteiro lamenta tal desprezo pela 
voz de uma octogenária galega, exilada no 
Algarve soalheiro e repleto de banhistas, 
e para quem o «tempo acabou, como as 
ondas acabam na areia, depois de tantos 
quilómetros percorridos» (p. 169): «Um 
velho é um pária que vai morrendo sem 
que dele fique exemplo, experiência, sabe-
doria, conhecimento» (p. 154-5).

A narradora-protagonista tipifica a ve-
lha fisicamente decrépita, solitária, rezin-
gona, saudosista e conservadora: chega a 
exclamar «Onde chegámos!» (p. 154). 
A obra ecoa outros textos contemporâ-
neos que meditaram a velhice, como a can-
ção de Jacques Brel «Les Vieux», evocada 
na narrativa (p. 109 e 145), e o romance 
vergiliano Em Nome da Terra (1990), com 
o qual o texto de Monteiro apresenta por 
vezes paralelismos inegáveis, a exemplo 
de uma similar infantilização do idoso às 
mãos de uma empregada:

Fátima está completamente insuportá-
vel, insistindo para que eu vá para o duche. 
Ora eu sentei-me aqui a tomar o pequeno-
-almoço e não me apetece ir para a casa de 
banho para ser esfregada e escovada como 
uma cadela. […] / Fui obrigada — literal-
mente — a entrar em casa outra vez, deixar-
-me despir e meter-me no duche, com uma 
touca ridícula, com florzinhas de plástico. 
Fui esfregada pela imbecil, que fala comigo 
como se eu tivesse cinco anos, e a quem eu 
respondo como se tivesse dez, de forma im-
pertinente e mal-educada.

Junto da banheira havia uma cadeira de 
plástico engraçada. Tinha uma placazinha 
metálica a dizer autolift e eu li, Antónia 
regulou-a à minha altura para eu me sen-
tar. E assim que me sentei, começou-me a 
despir. / — Eu dispo-me. / — Doutorzinho 
rabujento. / E sem me dar atenção, conti-
nuou a despir-me. Querida. Era uma moça 
ainda nova e ela retirava-me peça a peça a 
minha idade adulta até ficar a criança que 
ela queria. Eu tomo o banho! berrei-lhe 
para ela acreditar na minha força de ho-
mem. E ela disse ora não querem lá ver este 
menino birrento.1

Poder-se-á então perguntar: quid noui? 
O romance de Henrique Monteiro apos-
ta, e bem, na problemática da convicção, 


