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devem trazer mais perguntas que respos-
tas. Momentaneamente, triunfa a inocên-
cia. Mas está subentendido que a história 
continua.

Mário de Carvalho

[O Autor segue a antiga ortografia.]

domingos lobo

CARTOGRAFIA DE OSSOS
MÚSICA SEM PARTITURA
Lisboa, Nova Vega / 2012

Por mera associação de ideias, durante a 
leitura deste romance de Domingos Lobo, 
veio-me à lembrança a análise que Sala-
zar exprimiu sobre Páginas, de Ruben A.: 
«explora-se o reles, o ordinário, o palavre-
ado porco, não só da língua literária, mas 
do falar corrente». Estranho é que Salazar 
tenha a inscrição de Ruben A. nas suas 
leituras, não constando que em tais iniciá-
ticos meandros literários recenseadores se 
tenha debruçado sobre Luiz Pacheco, em 
devido tempo dentro de portas, para mal 
do mesmo. Que diria ele sobre a escrita de 
Domingos Lobo?

Apontamento à margem, clarifico o re-
gisto com a afirmação de que o autor em 
apreço com eles não se confunde. A sua 
prática é outra. Antes de mais porque a sua 
obra possui sempre uma forte componen-
te monográfica, fazendo dos espaços a que 
recorre personagens tão ou mais humanas 
do que as que ficciona, identificando-os 
pelas suas misérias e grandezas, pretensas 
mitologias e idiossincrasias particulares e 
coletivas, conjugando espaço geográfico 
e seres no mesmo verbo. Depois porque 
o recurso que emprega em tais descri-
ções não possui o objetivo expresso de se 
apresentar de forma diversa, marcar uma 
diferença ou de agredir literariamente 
pelo gosto da agressão, mas antes a outra 

obsessão de recriar o espírito do lugar, seja 
rural ou urbano, em sua mais vera cor-
respondência, através dos seus diversos 
estamentos sociais e a par do contexto his-
tórico, ambos funcionando como agentes 
determinantes sobre os seres que relata no 
tocante à angústia e ao dilaceramento que 
experimentam de forma consciente ou in-
consciente.

Neste caso, Domingos Lobo apresenta-
-nos descrições sobre o Porto e Lisboa que 
obrigatoriamente terão assento em qual-
quer antologia credível sobre uma e outra 
urbe e alguns dos seus ícones. Mais ainda; 
as suas personagens, se de baixa extração, 
ainda que grotescas, sabem da vida que 
têm, conhecem e analisam os contornos 
que as condicionam e as remetem para o 
lameiro social em que vegetam. São um 
testemunho enformado. Quanto às ou-
tras, burguesas ou mais qualificadas so-
cialmente, têm ideias próprias, ideologias. 
São exemplos de existencialismo político, 
no bom e no mau sentido, porque depen-
dentes das suas crenças e convicções, assu-
mindo-as em plenitude. No todo consti-
tuem um micro universo tendencialmente 
em expansão conflituosa, segundo a har-
monia da natureza: o trigo e o joio, o mal e 
o bem, a vida e a morte.

Quanto à urdidura das suas ficções, que 
só aparentemente são simples no linear 
desenvolvimento realista com que as apre-
senta, sobrepõem-se continuadamente 
não só aspectos traumáticos inconscien-
tes, que a espaços emergem no desenvol-
vimento das personagens e das ações que 
encetam, como reflexões políticas, sociais 
e literárias, apreciações e juízos de va-
lor a que o autor/narrador não consegue 
eximir-se, mas que não ofendem o perfil 
daquelas em que ele se intromete. Dito 
por outras palavras: não lhes rouba a vida 
própria com que as dotou.

Perfeito na urdidura diegética, Do-
mingos Lobo tem a seu favor o domínio 
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da língua nas mais expressivas situações, 
com cambiantes que percorrem um arco 
que vai desde o realismo sórdido e recor-
rente ao palavrão e, no caso deste livro, ao 
dialeto popular portuense, até ao esplen-
dor sociocultural que artística e desemba-
raçadamente lavra.

Desconcertante nos registos a que re-
corre, tanto pela forma exuberante de ex-
primir sentimentos poéticos, como rela-
tos grotescos de vero realismo, Domingos 
Lobo dirige com maestria a orquestração 
das ficções que nos apresenta. Falo em 
orquestração tendo em conta que o autor 
apresenta esta obra com o subtítulo Mú-
sica sem Partitura. Ora música sem parti-
tura, a meu ver, é a melhor definição que 
concebo para o Jazz, onde cada executan-
te, a partir dos acordes iniciais, improvisa 
à sua maneira até ao momento final que 
recupera o começo. É justamente o que 
se verifica neste romance, onde o acorde 
primeiro surge pela fala do ex-agente da 
PIDE, a que se seguem as variantes intro-
duzidas pelas demais personagens, cada 
uma com a sua história, ainda que sempre 
decorrente ou contagiada por aquele, até 
a composição terminar com a sua morte.

Mas vamos à história, cujo fio de ação 
é este: um antigo agente da PIDE, nos fins 
dolorosos da sua existência, por doença, 
decide contratar um detetive privado para 
descobrir o filho que gerara na juventude 
e mais a mãe: Simão e Amélia, abandona-
dos por si, deserdados da vida, perante os 
quais pretende agora, simultaneamente, 
cobrar resgate e castigo. Acontece, porém, 
que este detetive não foi escolhido ao aca-
so: ele é filho de um torturado político 
que depois de liberto se enforca, denun-
ciado pela mulher que a seguir ensandece, 
amiga da irmã dum António importante 
para lá do Vimeiro. Quem o torturou e 
gozou com a tortura foi o ex-agente que 
agora contrata o filho e que continua a 
gozar com a situação: «O seu pai era um 

cobarde, um merdas, um caguinchas: vo-
mitou tudo. Tudo, meu caro detective. Foi 
só apertar um pouco, uns dias de estátua e 
zás» (p. 176).

Eis o pecador, nada arrependido, por-
ventura mesmo em transe revivalista de 
glória passada, um ser abjeto que assim 
se quer manter até final e, se possível, as-
sassinado por um dos três que persegue; 
pelo filho, que sabe ter jurado matá-lo, 
por Amélia, a mãe, que acabou prostituta, 
por Rafael, o detetive, cujo pai foi por ele 
torturado, na tentativa de provar que, seja 
quem for que venha a assassiná-lo, afinal, 
não é melhor do que ele! 

É pois através do ódio, sentimento 
com que subtilmente acicata estas perso-
nagens, que ele pretende cobrar o ganho 
suplementar de libertar-se do sofrimento 
atroz em que vive.

A caracterização deste agente constitui 
uma variante da descrição de um outro, 
personagem de Não Deixes Que a Noite Se 
Apague (2010), sobre o qual escrevi, a pro-
pósito, o seguinte: «A caracterização do 
Inspector da PIDE é magnífica, enquanto 
personagem capaz de se autodissecar, de 
se criticar a si mesma, vislumbrando o 
absurdo do regime que protege, sem com 
isso modificar o seu comportamento e 
função. Antes, mesmo, talvez para abafar 
o incómodo da situação em que vive, se 
entretenha a achincalhar o Informador 
que tem como espião local, afinal não 
mais do que a imagem especular de si pró-
prio.»1

Muito do que neste apontamento re-
gistei refunde-se nesta outra personagem, 
que bem pode passar por uma espécie 
de obsessão literária do autor, enquanto 
pesquisador da caracterização mais que 
perfeita de um agente da ditadura e do 
seu particular universo existencial, recor-
rendo, para o efeito, ao ardil de colocar o 
torcionário em ato de confissão profana e 
voluntária.



218

Deste modo colhemos a biografia do 
torcionário desde a primeira infância na 
pastorícia, onde foi abandonado pela 
mãe, até às cavalariças do quartel do Car-
mo nos anos da Segunda Guerra, depois 
guarda prisional no Aljube, legionário, 
agente, inspetor, num percurso que ele 
próprio identifica como de step by step, 
a par dos seus amores, primeiro Amélia, 
que abandona assim que a sabe grávida, 
depois Madalena, o amor da sua vida, 
que lhe desaparece, levada por um irmão 
protetor, mas não tanto que a impedisse 
de estar grávida de uma filha. Entretanto, 
tem uma ligação homossexual com um 
espião inglês, que num momento de asco 
assassina, herdando os quadros e peças 
raras que este possuía, a que se adiciona a 
ligação a uma prostituta que lhe deixa uns 
contos amealhados. Tira o quinto ano e 
investe o pecúlio. Vai singrando, progre-
dindo na carreira de agente da pide, step 
by step, ganhando poder, até ao ponto de ir 
fazer um seminário profissional na Alema-
nha nazi! No 25 de Abril escapa-se para a 
América do Sul, onde a sua condição de 
operacional experiente, perito no seu mis-
ter, adquire utilidade.

Através de uma outra cronologia vamos 
igualmente conhecendo a biografia de 
Rafael, o detetive que, no presente, desco-
bre Amélia na véspera de ser assassinada, 
razão pela qual é interrogado pela polícia, 
pretexto porventura para a recriação de 
mais uma figura nesta galeria de perso-
nagens singulares e excessivas: o inspetor 
da Judiciária, entre cínico e folclórico, 
sem nunca deixar de ser petulante e com 
pretensões a figurino de jet-set. Segue-se a 
descoberta do filho e por fim, antecedido 
por um cenário de linguagem de símbolos 
de roupa, a descoberta da outra filha do 
agente, moradora na mesma rua do pai, 
mais a mãe, Madalena, com Alzheimer! 
E  há ainda o Baltazar, o preto assassino, 
e Eurídice, a criada de quartos da pensão 

onde se alberga Rafael nesta sua desloca-
ção ao Porto e mais uns quantos.

Diga-se de passagem que esta Eurídice, 
em rigor, é Orpheu, sendo Rafael aquela 
enquanto habitante residual e próximo 
de um reino de mortos, que em vão é 
chamado à vida pela que lhe roga: «Não 
me deixes Rafael, era mais do que uma 
súplica, um pedido de socorro, era um nó 
que o atava àquela cama, àquele corpo» 
(p. 204).

É um rol imenso de personagens e de 
histórias encadeadas, improvisos decor-
rentes do acorde inicial, por vezes algo ex-
cessivos e teatrais, mas sabiamente com-
binados na estrutura formal que a todos 
dá o ser, caracterizados, no fundamental, 
por fantasmas recuperados de vivências 
fechadas a sete chaves.

Um deles, permanente na obra do autor, 
menos do que a crítica de uma sociedade 
burguesa ou marginalizada na sua tipici-
dade, tem a ver com a denúncia do siste-
ma ideológico dos regimes fascistas e mais 
os agentes ao seu serviço que engendrou, 
os quais, segundo a sua particular visão, 
persistem nos dias de hoje em angustiosa 
e derradeira nostalgia.

Ramiro Teixeira

Nota

1 In As Artes entre as Letras, Porto, 26 out. 2011.

João tordo

O ANO SABÁTICO
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2012

A identidade de alguém é realmente úni-
ca e inviolável? É possível haver duas pes- 
soas iguais? Estas parecem ser as questões 
que atormentam as personagens centrais 
do último romance de João Tordo, O Ano 
Sabático, sendo também estas as proble-


