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se quando estivesse para aí virado. Puxar-
-lhe pela língua? Isso só serviria para lhe 
magoar a língua» (p. 38). Esta interferên-
cia é por vezes levada a extremos, roçan-
do o cómico, de que é exemplo o seguinte 
momento, já no fim, em que o narrador 
interrompe um diálogo de termos técnicos 
entre duas personagens, para introduzir o 
seguinte comentário: «Um Keiretsu, se-
gundo a Wikipédia, é uma coligação de 
empresas tendo por objectivo um benefí-
cio económico comum. Mas, como tudo 
na Wikipédia, essa era apenas meia verda-
de» (p. 238).

Terminemos agora como começámos; 
onde canonicamente talvez devêssemos 
ter iniciado este texto: o título. «O amante 
é sempre o último a saber» é igualmente 
uma meia verdade, como as da Wikipédia, 
como são todas as posições absolutas na 
vida (sempre e nunca). Apesar e por causa 
disso, o título acaba por rematar (indiciar) 
o que se passa dentro das quase 300 pági-
nas de uma história que, na sua polimor-
fia e abertura (linguística, de registos, de 
personagens), nos revela que a vida é esse 
«dojo» onde as (im)probabilidades e os 
(des)encontros estão sempre a cruzar -se 
em combinações imprevistas. E por vezes 
somos mesmo os últimos a saber, porque 
já lá estamos.

Ricardo Marques

Valter hugo Mãe

O FILHO DE MIL HOMENS
Lisboa, Alfaguara / 2011

Valter Hugo Mãe é um autor versátil e 
prolífico que gosta de mover -se num es-
paço de provocação (seja ou não intencio-
nal), desencadeando, assim, reações nada 
consensuais por parte da crítica literária 
portuguesa. Já anteriormente, a sua escrita 
resultava de uma escolha muito singular, 

escrevendo em minúsculas até ao último 
romance, a máquina de fazer espanhóis. 
Com O Filho de Mil Homens, Valter Hugo 
Mãe inicia uma nova fase da sua estilística, 
uma vez finda a tetralogia, como ele pró-
prio o afirma na entrevista a José Mário 
Silva, em Bibliotecário de Babel. E se na po-
esia, oficina literária em que Valter Hugo 
Mãe afinou a sua escrita, o tom era marca-
damente surrealista, na ficção não o é me-
nos, ganhando a sua escrita em fôlego.

Como Valter Hugo Mãe afirma na refe-
rida entrevista: «Eu só sei escrever coisas 
arriscadas». E é precisamente o risco que 
determina a escolha do ponto de parti-
da desta obra, que inicia com o seguinte 
pressuposto: «Um homem chegou aos 
quarenta anos e assumiu a tristeza de não 
ter um filho. Chamava -se Crisóstomo.» 
Crisóstomo é um pescador que vive à 
beira -mar e sonha em encontrar um filho, 
a «outra metade de si», para parafrasear 
o primeiro capítulo, cujo título é «O ho-
mem que era só metade». Crisóstomo é 
a personagem central, em torno da qual 
se aglutinam todos os acontecimentos, 
mesmo que estes não se relacionem dire-
tamente com ele. O tom surreal da atmos-
fera do primeiro capítulo contamina todo 
o romance, ainda que algumas das perso-
nagens nos pareçam bem reais. A história 
de Crisóstomo decorre desta falta essen-
cial, que reflete simultaneamente a soli-
dão profunda dos seres que não possuem 
família nem laços de pertença e que se 
movem no desejo de (re)encontrar o que 
lhes possa apaziguar essa ausência/falta: 
«Achando que tudo era ausência, achava 
também que vivia imerso, como no fun-
do do mar» (p. 16). O início é simples e 
banal, mas potenciador, pois permite ao 
autor reinventar elos de pertença que não 
são os habituais, criando uma família que 
substituirá a família convencional.

Engenhosa e criativa é a forma como 
Valter Hugo Mãe faz desenvolver a estru-
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tura da narrativa, ao longo de vinte capítu-
los, sem se perder, o que demonstra como 
as suas opções são claras e inequívocas. 
Toda a galeria de personagens que se nos 
apresentam constitui uma ampliação da 
proposta inicial: dar sentido a conceitos 
tão estruturantes como a paternidade, a 
família e o amor, a felicidade, numa época 
em que os valores tradicionais se encon-
tram, senão abalados, pelo menos em 
suspensão (com as novas modalidades de 
família e relação amorosa, de paternidade 
e maternidade, etc.). E original é o modo 
como a família, neste caso, nasce do en-
contro: o encontro de Camilo com Crisós-
tomo, o de Isaura no seu lugar privilegiado, 
como se lhe estivesse destinada. Enquanto 
na família habitual os laços são de sangue, 
aqui a família é o resultado do jogo de re-
composição dos seus elementos.

Camilo, adotado por Crisóstomo, é o 
indesejado filho de um dos quinze ho-
mens da aldeia que fecundou a anã; Isaura 
é a namorada rejeitada e que acaba por ca-
sar com um homem que não a deseja, mas 
que a desposa por conveniência, com o 
fito de esconder a sua homossexualidade. 
Antonino, o marido homossexual, é, entre 
todas as personagens do romance, a mais 
trágica e frágil, marcada pela impossibi-
lidade de se cumprir sexualmente, numa 
comunidade que trata com brutalidade 
os que fogem à norma. Matilde, a mãe de 
Antonino, é uma mulher de personalida-
de forte e endurecida pela vida solitária, 
dividida entre o repúdio da homossexua-
lidade do filho e o amor de mãe. Esse é, 
aliás, um dos temas que atravessam para-
lelamente O Filho de Mil Homens e em que 
Valter Hugo Mãe disseca os preconceitos 
existentes numa sociedade incapaz de 
assimilar a diferença, vendo -a ora como 
doença, ora como aberração. O mesmo 
acontece na história da anã, a quem não 
lhe são consentidos o amor e a sexualida-
de, com as mais variadas formas de des-

culpa, que apenas escondem o mal -estar 
de uma sociedade que é incapaz de convi-
ver com o desvio, numa visão simplificada 
e redutora da vida.

Ao longo dos vinte capítulos, todas as 
personagens que nos aparecem, com maior 
ou menor espessura, mantêm uma relação 
com Crisóstomo. Afinal, são elas que am-
pliam a sua família, que configuram os 
novos pontos da constelação que o envol-
ve, a partir do momento em que, além de 
Camilo, também Isaura aparece na vida de 
Crisóstomo. Nesse arrastamento chegam-
-nos Antonino, Maria, Matilde, etc.

Se uma das características fundamen-
tais da poesia de Valter Hugo Mãe era a 
contenção da linguagem, aqui, como nos 
romances anteriores, já não se verifica essa 
mesma característica, mas constata -se, 
ao invés, a construção de uma linguagem 
muito expressiva e pessoal, ganhando o au-
tor no romance um fôlego criativo que se 
vai tecendo entre a ironia (frequentemen-
te cáustica) e o onirismo da atmosfera, 
criando paisagens surrealistas e, não raro, 
de grande beleza, como aquela passagem  
(p. 17-8) em que fala da casa à beira -mar 
de Crisóstomo:

Da porta aberta viam -se a areia da praia 
e a água livre do mar. A casa assentava nu-
mas madeiras fortes que pareciam árvores 
robustas a nascer e que, ao invés de uma 
frondosa copa, tinham em conjunto umas 
paredes intensamente azuis com janelas a 
mostrar cortinas brancas atrás dos vidros.

Era uma casa frondosa, se a cor pudesse 
ser vista como uma camuflagem capaz de 
marulhar semelhante às folhas. Como se a 
cor fosse, só por si, um alarido igualmen-
te movimentado e ruidoso, como a apelar. 
Era uma casa que não queria estar sozinha. 
Por isso, apelava. Parecia que também na-
vegava. Rangiam as madeiras do chão e, 
sendo toda árvore, podia ser também um 
barco a partir.
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O registo da narrativa, de forte marca 
autoral, busca uma simplicidade próxima 
da fala, pois Valter Hugo Mãe quer cons-
truir um espaço representacional e narrati-
vo diferente, o que efetivamente consegue. 
A decisão é tão clara na forma como vai 
construindo a obra, operando um efeito 
de distorção da narrativa convencional em 
que o leitor sente que o autor é arrastado 
pelas personagens, definindo situações 
psicológicas fortes, como, por exemplo, as 
cenas entre Matilde e Antonino ou entre 
Isaura e a mãe. Desta forma, Valter Hugo 
Mãe cria um universo muito próprio, como 
também capta com densidade assinalável 
a natureza humana nessas paisagens agres-
tes onde os seres se guiam pela urgência 
do quotidiano e das suas necessidades ele-
mentares. Todavia, se o fatalismo do olhar 
das gentes da terra é irreversível, o olhar 
de Crisóstomo constrói -se numa antitéti-
ca esperança, de reencontro do amor, de 
compaixão, do reconhecimento da beleza 
e da delicadeza dos gestos. A Crisóstomo, 
o homem «que era apenas metade», uma 
vez encontrados Camilo e Isaura, cabe 
uma tarefa irradiante, que é a de trazer aos 
outros a chama da esperança e transformá-
-los. Se Valter Hugo Mãe fala de um mun-
do arcaico, regido por leis inflexíveis como 
a morte e a inevitabilidade do destino, em 
que os animais e os homens convivem tão 
estreitamente e o jugo da terra lhes é irre-
versível, escolhe -o por considerá -lo um 
espaço simbólico e que espelha o mundo 
contemporâneo, despojando -o das suas 
distrações e paliativos. Tal permite -lhe 
uma visão mais decantada da humanida-
de. Define, assim, claramente um espaço 
representativo peculiar, onde o objeto 
não é senão a banalidade da vida. Por isso, 
nesse espaço, a linguagem é, também ela, 
simples e coloquial, assumindo por vezes 
um tom sentimental que se desejaria mais 
cuidado e contido, para ganhar em intensi-
dade e expressividade.

Creio que Valter Hugo Mãe é guiado 
pelo amor que nutre pelas suas persona-
gens e a prova disso é a densidade psico-
lógica com que nelas penetra. Porém, O 
Filho de Mil Homens ficaria a ganhar se 
evitasse ceder ao cliché e à facilidade de 
algumas passagens, como esta:

A Isaura explicou ao Crisóstomo que se 
sentia assim, urgente. Depois disse -lhe que 
a Maria morrera. Depois disse -lhe que se 
sentia sozinha no mundo. O Crisóstomo 
beijou -a. Beijou a mulher que fora do ho-
mem maricas e disse que a amava. Talvez 
ainda não fosse o dobro de um homem, 
mas era já, sem dúvida, muito mais que 
um homem inteiro. Podia muito mais. 
Disse -lhe: havemos de compor as coisas. 
Também eu percebi essa urgência. Mas 
não quero uma mulher qualquer, alguém 
ao acaso que me leve e me use. Quero -te a 
ti. Quero a mulher que fala sozinha com a 
areia e o mar, a que veio ao meu encontro 
exato. A Isaura sentiu que estava triste e fe-
liz ao mesmo tempo.

Ela perguntou: podes repetir.
Ele disse: amo -te, Isaura.
Subitamente, metade das coisas pare-

ciam compostas.
(p. 142 -3)

Para que a pujança criativa (e criadora) 
de Valter Hugo Mãe possa encontrar um 
lugar justo, crescer e amadurecer, a sua 
narrativa deve destacar -se de algo que a 
ameaça, quando descreve a banalidade 
da experiência quotidiana: a colagem a 
essa banalidade sem haver um esforço de 
distanciação. Uma certa vigilância crítica 
ser -lhe -ia saudável, pois permitir -lhe -ia 
um trabalho de concentração da narrativa, 
atento ao facilitismo e expandindo o seu 
potencial. A literatura portuguesa e os seus 
leitores, em particular, agradecer -lhe -iam.

Maria João Cantinho


