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enquanto símile relativo a outras formas 
animais, selváticas, repelentes, adequadas 
à gestação do horror que estas páginas 
formam — «Fica a olhar para as varandas 
cheias de vasos. Algumas pingam para o 
passeio. Numa delas, um emaranhado de 
cactos cai pelo rebordo, assemelhando-se 
a grandes sardões pendurados pelo pesco-
ço» (p. 62). Uma ocorrência de tal modo 
plena de sentidos, que deverá propiciar a 
memória de versos do autor como: «Um 
requiem, a epopeia dos cactos, / transbor-
dando, emergindo das lagoas»5.

O modelo arquetípico que está na base 
de algumas das construções quer poé-
ticas, quer narrativas de Jaime Rocha é, 
de certo modo, aqui retomado. Se não se 
trata apenas de uma «mulher», como su-
cede numa diversidade dos seus poemas 
e textos em prosa, a rapariga epónima 
apenas por um movimento fortuito da 
narração obterá o seu nome — Salomé; 
no entanto, a sua essencialidade restará 
preservada, como elemento primevo na 
grelha dos sentidos, e a ela se oporá e se 
unirá o homem: no caso, Mateus. A per-
sonagem masculina, igual presença em 
muitos dos livros de poemas e nas obras 
de ficção de Jaime Rocha, é um viandante 
da vida e um campeador do sentido (uma 
entidade aqui particularmente fugidia), 
como, por exemplo, na «Visão Dezoi-
to» de Os Que Vão Morrer — «O homem 
dança nessa assombração, bebe / o vinho 
roubado do dólmen, enquanto / a mulher 
procura soltar-se da morte»6. Um padrão 
recriado, de resto, num livro como Mulher 
Inclinada com Cântaro — «A mulher / 
mostra a sua verdadeira nudez, / até então 
escondida»7.

Ainda que Mateus não seja um novo 
Gregor Samsa, o seu padecimento — des-
crito com uma arte que suplanta a sutura 
que une e separa naturalismo e fantasma-
goria — ecoa, subtil, fastasmaticamente, 
aqueloutra metamorfose — «Apetece-lhe 

rastejar, subir às paredes até ao andar onde 
habita» (p. 21). Uma circunstância já pre-
sente num livro como A Dança dos Lila-
ses — «criamos de novo o primeiro grito 
insectual do homem. / GREGOR SAMSA. / 
bicho. atingido com uma / maçã no dorso 
a dor / dominava-lhe os flancos»8. Tam-
bém Mateus é acometido por um estado 
similar, embora a sua transformação não 
seja tão visível, nem tão facilmente identi-
ficável. O que o cobre — mas de um modo 
nunca absolutamente concretizável — é o 
mal. O mal que toca personagens como o 
Luís Gregório de Os Dias de Um Excursio-
nista (repare-se no nome Gregório, de res-
to) — «Teve a nítida sensação de que era 
uma praga a passar no espaço do chão que 
ocupava, um vírus que alguém de outro 
bairro ou de um outro sítio qualquer do 
Planeta lhe transmitia e ao qual era inca-
paz de resistir»9. Como essoutro Gregório 
fará a certa polémica boneca, Mateus, a 
dada altura, procederá para com a figu-
ra feminina como se perante um objecto 
inanimado e moldável mediante os seus 
caprichos e fantasmas — «Mateus toca no 
sexo sem convicção. Guardá-la-á na sua 
casa como uma boneca. Vesti-la-á confor-
me a sua fantasia» (p. 24).

O manuseio de recursos como os sími-
les e os materiais de que, por meio deles, 
se lança mãos — sejam eles concretos, ou 
enveredem pelo predomínio abstracto —, 
revelam uma feitura decididamente sóli-
da, coesa, mas, sobretudo, eficaz na torção 
do esperado — «Parece não ter braços, 
nem pernas. Ao saber-se descoberta, ela 
mexe-se devagar, vai soltando as mãos, os 
pés, como um novelo de lã que se desfia» 
(p. 27). Por outro lado, não está apenas em 
causa, num trecho como o citado, o meca-
nismo retórico, nem o artifício estilístico, 
mas uma interdependência entre senti-
do e processos, entre léxico e prosódia. 
A elocução decorrente de uma mancha 
verbal como esta também sobrevive pela 
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convivência de sonoridades breves com 
sonoridades semibreves, num acúmulo de 
sentidos que se desfaz (literalmente) no 
último respiro, numa imagem que apenas 
aparentemente se banaliza.

A Rapariga sem Carne revela-se extre-
mamente hábil na disseminação de sinais 
que organizam e estratificam o sentido de 
certo terror. Há, por exemplo, uma anteci-
pação, como um espectro que distendesse 
já o tempo e desenredasse as amarras do 
lógico, e que cava na senda da narrativa 
uma armadilha, uma projecção assus-
tadora — «O sono dela é uma forma de 
ausência» (p. 38). O futuro da narrativa, 
que consiste na dissolução do que sempre 
se revelou inviável e ameaçado, ou seja, no 
desaparecimento de Salomé, é ocultado e 
desocultado pelos movimentos subtis da 
narrativa — «É um corpo vivo que, no 
entanto, oculta uma doença. Um mal que 
ele vai procurar curar, como um enfermei-
ro dedicado, como um deus pequeno» 
(ibid.).

Nesta novela, dimensões como a so-
brenaturalidade e o realismo são apenas 
acessos para a irradiação de uma escrita 
de assinalável poder expressivo e incon-
fundíveis feitos, uma ficção de sólidos 
conseguimentos.

Hugo Pinto Santos
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inês pedrosa

DENTRO DE TI VER O MAR
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2012

Na comemoração dos seus vinte anos de 
carreira literária, Inês Pedrosa presenteia 
os seus leitores com um romance intitula-
do Dentro de Ti Ver o Mar, que se inscreve, 
desde a epígrafe, na linhagem não só da 
literatura do/no feminino, mas sobretudo 
num feminino de contestação e de desin-
quietação, que recua até ao século XVII. 
Na abertura do corpo do texto reencon-
tramos uma citação da obra emblemática 
Novas Cartas Portuguesas (escrita nos anos 
70 por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa 
Horta e Maria Velho da Costa) que enun-
cia o tema que atravessa os três textos em 
diálogo: a subjugação da mulher. Como 
Maria Graciete Besse observa, a obra das 
«três Marias» constitui-se como «um 
discurso de insurreição» contra a subju-
gação do poder masculino, que encontra 
na figura da Soror Mariana Alcoforado, 
autora diegética quando não empírica das 
Cartas Portuguesas publicadas em 1669 
(a controvérsia sobre a autoria da obra 
mantém-se), «o símbolo de todas as mu-
lheres, […] o arquétipo da alienação e da 
clausura feminina no seio da sociedade 
patriarcal». A assunção desta herança de 
insurreição por parte de Inês Pedrosa, que 
se estende a inúmeros elementos da diege-
se — a vivência epistolográfica da relação 
amorosa, a escrita (poética) como forma 
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de afirmação identitária, a dor de amar, 
a violência conjugal, a incapacidade de 
expressar verbalmente a dor, a correlação 
entre o mar e o amor —, é não só signo 
de homenagem a essas obras e a essas es-
critoras mas também marca de inscrição 
do seu romance nessa linhagem de inquie-
tude e questionação, ancorando-a, no en-
tanto, ao seu tempo.

Dentro de Ti Ver o Mar constrói-se em 
torno de um eixo central constituído pela 
história do amor proibido entre Rosa Ca-
bral, uma fadista de sucesso, e Gabriel, um 
livreiro casado e mulherengo. Para além 
de Rosa, acompanhamos igualmente a 
existência de outras duas figuras femini-
nas, Luísa Fontenellas, uma bem-sucedida 
engenheira, e Farimah, a jovem iraniana 
que com ela viaja para Lisboa fugindo aos 
preceitos muçulmanos que a obrigam ao 
casamento. Alternadamente, e até ao ca-
pítulo XIII, momento em que as três exis-
tências se cruzam, cada capítulo privilegia 
uma destas personagens dando-nos a co-
nhecer acontecimentos que marcaram as 
suas existências. De Luísa descobrimos a 
sua infância com a madrasta, o abandono 
da filha, a missão que assumiu de «alterar 
o destino» de mulheres subjugadas pelo 
poder patriarcal, como fizera com Fari-
mah ao trazê-la para Lisboa, arranjando-
-lhe um casamento por conveniência com 
um ativista de direitos humanos e seropo-
sitivo. O encontro entre estas três mulhe-
res dá-se quando Luísa apresenta Farimah 
a Rosa, iniciando-se aí uma cumplicidade 
fraterna entre as duas jovens.

Esta é a história de mulheres que, por 
motivos diversos, questionam as suas 
emoções. Pondo em causa a existência que 
até aí levavam, partem em busca da sua 
identidade. Depois do fracasso da rela-
ção com Gabriel e da morte da mãe, Rosa 
procura desesperadamente conhecer a 
identidade do pai, encetando uma viagem 
que a conduz até ao Brasil e até Joaquim. 

Para além de encontrar o pai, descobre que 
Luísa é sua mãe, revelação que a condena 
à condição de filha rejeitada e abando-
nada. A descoberta do segredo guardado 
durante décadas obrigará Luísa a questio-
nar as suas opções e os seus sentimentos, 
levando-a a aceitar o amor do homem que 
outrora rejeitara por considerá-lo social-
mente inferior. Na Europa, Farimah depa-
rar-se-á com um outro tipo de subjugação, 
já não a do poder de seu pai, que a obri-
gava a um casamento que não queria, mas 
a que tem origem no desejo do seu pro-
tetor e dos seus amigos de a transformar 
num «argumento político, [n]um troféu,  
[n]um símbolo». Ao invés da tão almeja-
da liberdade, Farimah vê-se confrontada 
com uma nova luta contra esta outra for-
ma de alienação, que pretende torná-la 
representante de uma cultura e de uma so-
ciedade que rejeitou e da qual fugiu. É nos 
braços de Nelson Mandela, jovem de ori-
gem cabo-verdiana, que Farimah deixará 
de ser considerada um estereótipo para ser 
uma mulher desejada e amada.

Convocando para a sua narrativa ou-
tros textos, outros tempos, outros modos 
de relação com o outro, Inês Pedrosa an-
cora-se na atualidade discutindo aberta e 
corajosamente os valores que marcam o 
tempo presente, lançando sobre a nossa 
sociedade um olhar crítico. Do retrato de-
senhado, destaca-se o cada vez maior iso-
lamento das pessoas que preferem as suas 
«cápsulas de música» ao contacto com o 
outro com quem se cruzam, a descrença 
no poder da justiça, o direito de cada um 
à individualização e à identidade, o erotis-
mo no feminino, os códigos culturais e sua 
influência nas relações humanas, a valida-
de da instituição casamento.

A existência destas personagens é-nos 
revelada através do olhar e da voz de uma 
curiosa e autoproclamada narradora, a 
Princesa Lina, que desafia as convenções 
do género. Esta é, porventura, a mais 
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complexa das personagens da obra, assu-
mindo-se primeiramente como criação de 
Gabriel, que se apaixonara por essa figura 
pictórica do século XIX «estampada numa 
caixa de chocolates», e a transformara na 
sua «amante de cartão», diante da qual 
se masturbava e a quem pedia socorro. De 
personagem fantasmagórica, que apenas 
para Gabriel tem existência, a Princesa 
Lina assume, em voz e por iniciativa pró-
prias, o papel de condutora da narrativa, 
ao arrepio do texto cuja arquitetura des-
mente tal leitura, interpelando o leitor 
com intervenções que dão conta de pre-
ocupações metaficcionais, muito ao jeito 
da escrita romântica. A inovação reside no 
facto de esse ser e voz de papel, na desig-
nação de Michel Butor, «encarnar» numa 
personagem actante. Esta curiosa mutação 
ocorre no capítulo sintomaticamente inti-
tulado «Crime», quando a Princesa Lina 
visita Gabriel na sua livraria, encetando-se 
deste modo um desconcertante diálogo. 
Podemos ler nesta construção da narra-
dora não só um traço de humor, mas tam-
bém um desafio da autora, que, apelando à 
cumplicidade do leitor, o convida a entrar 
num jogo em que «as coisas nunca são o 
que parecem». Parafraseando a sua nar-
radora, que a certa altura afirma, para es-
panto de Gabriel: «Eu posso tudo, é uma 
das prerrogativas da ficção», Inês Pedrosa 
poderá estar enviesadamente a dizer-nos: 
Eu posso tudo, é uma prerrogativa da au-
tora. Desconcertante é igualmente o final 
da efabulação. Conclui-se o entrecho com 
o relato da morte de Gabriel num voo para 
Paris depois de aí ter encontrado fortui-
tamente Rosa, a que se segue uma síntese 
dos últimos momentos de Rosa depois de 
uma longa vida de sucessos.

Tendo como pretexto os desamores de 
Rosa, a incapacidade de entrega de Luísa 
e a conquista de liberdade de Farimah, 
o que Inês Pedrosa nos propõe é que a 
acompanhemos na desconstrução de 

ideias e ideologias fabricadas e difundidas 
como se de verdades absolutas se tratas-
sem. Mais do que a procura e assunção de 
identidades individuais, Dentro de Ti Ver o 
Mar questiona a nossa identidade coletiva 
e a (i)mutabilidade dos valores da socie-
dade.

Agripina Carriço Vieira

João ricardo pedro

O TEU ROSTO SERÁ O ÚLTIMO
Alfragide, Leya / 2011

O Teu Rosto Será o Último, obra inaugu-
ral de João Ricardo Pedro, é um romance 
que merece muitas leituras. É difícil satis-
fazermo-nos com a forma como encerra, 
fecharmos em seguida o livro e pensarmos 
sobre sua trama sem que desejemos voltar 
a ele. Desvendar seus enigmas, habilmente 
forjados pelo narrador, faz parte do mo-
vimento a que nos obrigamos, algo que 
se propõe apenas no epílogo, quando se 
percebe a necessidade de montar o que-
bra-cabeças inusitado e antes impensado. 
Enquanto a leitura nos entretém desde o 
princípio, apresentando, apenas aparente-
mente, soluções fáceis, não nos apercebe-
mos da complexidade que se apresentará 
no final.

Para lembrar um pouco do que nos 
diz Walter Benjamin sobre o romance, 
afirmamos que ele gravita em torno do 
«sentido da vida», mas, diferentemen-
te da narrativa oral, «não pode dar um 
único passo além daquele limite em que, 
escrevendo na parte inferior da página a 
palavra fim, convida o leitor a refletir so-
bre o sentido de uma vida»1. Cabe-nos, 
portanto, retomar solitariamente a leitura 
e tragar o seu sentido, o sentido das mui-
tas vidas entretecidas nos capítulos que 
compõem as sete partes do livro de João 
Ricardo Pedro.


