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Mário de Carvalho

O VARANDIM seguido de
OCASO EM CARVANGEL
Porto, Porto Editora / 2012

Como a maioria de outras ficções do autor, 
estas duas novelas, O Varandim seguido de 
Ocaso em Carvangel, têm por espaço terri-
tórios pouco usuais, algures localizados na 
Europa Central, lugares de identificação 
arrevesados, mesmo sob o imaginário de 
existirem, a par das personagens que os de-
coram e fundamentam ou que por eles são 
fundamentadas. Dito de outra maneira: 
nestas duas novelas, espaço e personagens 
são coisas que criam e que são criadas.

Outro aspecto comum na generalidade 
das obras do autor, aqui renovado, são as 
descrições reptilárias da selvajaria huma-
na, caracterizadoras tanto do fundo cro-
mossomático das nossas origens, o prazer 
de matar por instinto, a par da necessida-
de demonstrativa do exercício do poder, 
quanto pelo disfarce de, sob a capa de res-
peitabilidade social e da salvaguarda da 
autoridade, bem-aventurança da forma-
ção burguesa, proporcionar espetáculos 
de massas para distração do povo.

É o caso, justamente, da primeira novela 
que, na escolha de um varandim para patí-
bulo de execução de uns quantos anarquis-
tas que se atreveram a lançar duas bombas 
contra o grão-duque, feliz ou infelizmente 
mal doseadas, motivo pelo qual não só o 
dito sai incólume do atentado, como, fei-
tas as contas, apenas a carruagem saiu en-
farruscada e com os vidros partidos, mas 
que, ao redor da execução, mobiliza toda a 
cidade, gerando toda a sorte de empenhos 
e de artifícios dos cidadãos para a obten-
ção de um lugar de destaque ou com bom 
visionamento!

Este cenário e propósito bem podem 
passar pela recriação do teatro das execu-
ções cuidadosamente operadas pela In-
quisição em séculos passados. E é também 

o caso, na segunda novela, da sanguinária 
luta dos pescadores das aldeias de Nimur 
e Agade, que todos os anos se assassinam 
mutuamente, com requintes de supra 
crueldade em pleno mar, sem outro moti-
vo aparente que não o de proporcionar um 
espetáculo gratuito, entre o folclore e o exi-
bicionismo de todo absurdos, dado nunca 
haver sobreviventes da matança, aos turis-
tas e cidadãos locais, que a tudo assistem 
impávidos e serenos, tal como as autori-
dades que somente esperam pelo estertor 
do último dos litigantes para recolher os 
corpos, ou o que deles sobrar, antes que 
nuvens de grifos venham a lançar-se sobre 
o remanescente humano da contenda!

Num caso como no outro, as novelas 
apresentam-se recheadas de interessantes 
personagens colaterais, sem ação propria-
mente dita no decorrer dos acontecimen-
tos, caso do avô e dos netos na primeira, 
das figuras femininas e de algumas mas-
culinas na segunda, passando pelos dois 
jesuítas e do padre que toca violoncelo, e 
até dos cães numa e noutra, mas que, no 
conjunto em que se integram, possuem 
uma função deveras peculiar, que é a de 
enriquecer a história sem propriamente 
participarem dela. Tal como o canhão de 
Carvangel, que não consta que alguém 
se tenha recordado de ter sido dispara-
do, mas que, só pela presença, dimensão 
e protocolo de resguardo a que é sujeito, 
funciona como personagem a ter em conta 
no contexto, quanto mais não seja porque 
se revela como um fator de segurança para 
a cidade. Ou, ainda, o caso do navio Maria 
Speranza, que todos esperam para embar-
car, sem razão aparente para tal, e que nun-
ca chegará fora do imaginário dos que o 
aguardam! Tais apontamentos revestem-
-se duma funcionalidade que é tanto deco-
rativa quanto de atenção minuciosa sobre 
o pormenor adjacente à história em si.

E há ainda o remate espetacular, o final 
inesperado e sensacionalista, tão do agra-
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do do autor que o sabe aplicar com maes-
tria, mormente na primeira novela, já que 
em relação à segunda o final é de alguma 
forma inconclusivo, remetendo o leitor 
para uma espécie de limbo imaginário.

Obreiro de vários percursos, de várias 
inspirações literárias, criador de uma di-
versidade espantosa, singrando por uma 
franja que vai desde o chamado clássico ao 
quase policial e histórico, passando ainda 
pelo quase brejeiro, Mário de Carvalho 
deleita-se em exibir uma portentosa ca-
pacidade de diversificação e de recriação, 
enquanto tecido de relações múltiplas, ora 
recorrendo a imaginários mágicos ou sur-
reais, ou tão simplesmente a histórias sim-
ples e quotidianas, de vivência citadina 
sem ambições, mas nem por isso menos 
pungentes, dramáticas ou divertidas.

Em qualquer dos casos, todos estes per-
cursos se caracterizam pelo apuro dos am-
bientes, estabelecendo, as mais das vezes, 
as contradições do sistema social em que 
se inserem, misturando picaresco com 
pitoresco, decadência com laxismo, ce-
ticismo com aventura, imobilidade com 
propósito, sobrevivência com novo-ri-
quismo, bonomia rançosa com burgue-
sismo e salazarismo, etc., promovendo 
um contínuo processo de criação literária 
sem sujeição às regras consuetudinárias 
afins à representação da realidade ainda 
que a ela se sujeitem no surreal recriado.

Reorganizando ininterruptamente as- 
pectos expositivos criadores de novo senti-
do, cruzando diferentes espaços e tempos, 
mais subjetivos do que experienciais, numa 
perspetiva que se me afigura pós-moder-
nista, tem Mário de Carvalho contra si a 
impossibilidade de se lhe conferir uma 
coerência histórica, valha isso o que valer, 
sendo certo, porém, que a obra que nos tem 
apresentado estabelece plena comunicação 
com o leitor, arrastando-o para o imaginá-
rio que recria e para o encontro e interação 
que todos os autores ambicionam.

Ora um destes elementos, contumaz de 
certo modo, é a tenção dramática que ex-
plora nos ambientes que recria, a sugestão 
de um enigma, de algo de premonitório, 
que independentemente de se concretizar 
ou não, estabelece uma pressão sobre os 
acontecimentos que o leitor procura em 
vão resolver ou destrinçar.

Renovando todas estas características, 
Mário de Carvalho, apresenta-nos agora 
duas breves histórias que, para além do 
surreal que as caracteriza, nos proporcio-
nam uma abordagem porventura teórica 
ou consabida sobre o romance burguês, 
bem ao estilo do século XIX, particular-
mente no segundo título, fazendo sobres-
sair, a par do decadentismo crepuscular 
que percorre transversalmente toda a 
ação, a superior expressão duma lingua-
gem de notável bordadura, extremamente 
colorida, recorrente a uma paleta de arte-
são da linguagem minudente, fascinante 
nos seus lampejos de filigrana e no rigor 
vigiado e estético que transmite, enfim, 
através duma linguagem requintadamen-
te visual, capaz de sustentar, por si só, 
todo o clima e ação romanesca que nos é 
recriado, nomeadamente a definição do 
carácter dos intérpretes, dos costumes, 
dos ambientes e da sociabilidade.

Ramiro Teixeira

Jaime rocha

A RAPARIGA SEM CARNE
Lisboa, Relógio d’Água / 2012

Em A Rapariga sem Carne já não é a mu-
lher-anjo dos românticos que faz a sua 
aparição, mas uma mulher à qual, de certa 
forma, já não é possível aplicar um quali-
ficativo tão derradeiro. Se alguma filiação 
se pretendesse procurar, talvez se pudesse 
detectá-la no Baudelaire de «Hino à Be-
leza» — «Mas que venhas do céu ou do 


