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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-
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máticas em torno das quais a efabulação 
se constrói.

Na linha da sua produção anterior, o au-
tor propõe-nos um texto que oscila entre 
um registo introspetivo e o romance de 
aprendizagem, com laivos de intriga poli-
cial. O que surpreende na escrita de João 
Tordo é a capacidade de desconstrução 
constante e persistente do quotidiano, das 
convenções e das próprias expectativas 
dos leitores. Partindo de uma situação que 
nada tem de invulgar (um jovem procura 
encontrar a paz junto da sua família), o en-
trecho desenvolve-se por um processo de 
desdobramento, de um jogo de espelhos, 
em que uma vida se projeta noutra, um 
conjunto de capítulos se reflete noutro. 
É, pois, sob o signo do número dois e do 
duplo que o romance se constrói: divide-
-se em duas partes; tem dois protagonistas 
(Hugo e Luís Stockman); a ação decorre 
em duas cidades (Montreal e Lisboa); nar-
ra duas vidas que, tendo decorrido em pa-
ralelo, num determinado momento se en-
contram, influenciando-se mutuamente; 
a efabulação desdobra-se em duas partes, 
tem dois desfechos. 

O entrecho narra as consequências de 
uma atitude tomada por Hugo, um con-
trabaixista de jazz sem grande sucesso 
profissional e com graves problemas de 
dependência, que decide contrariar a sua 
vida costumeira, vagamente aborrecida 
e pouco satisfatória, e tira um ano sabá-
tico. A narrativa abre-se com a tomada 
dessa decisão: «Decidiu-se por um ano 
sabático embora ninguém lho tivesse con-
cedido.» É, pois, a partir de um parado-
xo, porque veicula uma impossibilidade, 
que a efabulação se inicia. Hugo não tem 
emprego para deixar, nem patrão que lhe 
conceda uma licença; o ano sabático que 
tira só pode ser tirado à sua vida. 

Esta decisão é ditada pela urgência que 
sente de se reencontrar, de se conhecer a si 
próprio, numa demanda que o faz regres-

sar a Lisboa e à sua família. No entanto, a 
viagem de descoberta de si vai levá-lo até 
ao encontro de um outro, Luís Stockmam, 
um pianista de sucesso. Numa das pri-
meiras noites em Lisboa, num concerto 
do pianista a que vai assistir, Hugo reco-
nhece uma composição sua ainda inédi-
ta e inacabada. A partir desse momento 
começa a busca incessante para perceber 
esse mistério, na tentativa de descobrir a 
identidade do usurpador e o modo como 
este teve acesso a algo que apenas existia 
na cabeça do seu criador. Essa busca, que 
assume contornos de demanda obsessiva, 
empurra Hugo para um lugar cada vez 
mais sombrio, onde se sente «louco de so-
lidão». Acredita reconhecer no pianista 
o seu irmão gémeo, morto algumas horas 
depois da nascença, atribuindo a essa cir-
cunstância a comunhão que pensa existir 
entre eles e que explicaria que estivessem 
os dois a criar, a milhares de quilómetros 
de distância, em uníssono, sem o saber, 
a mesma composição. A loucura que se 
apodera de Hugo leva-o a assassinar o seu 
suposto irmão gémeo, suicidando-se de 
seguida. 

O que surpreende é que estejamos pe-
rante o desfecho da primeira parte do 
romance, quando, pelas convenções ro-
manescas, este poderia ser o final de toda 
a história, que termina com a última ima-
gem que Hugo vê antes de falecer: «um 
homem que se afastava, perdido, numa 
tempestade de neve». Ao contrário da 
primeira parte, o restante entrecho enun-
cia-se na primeira pessoa gramatical. Pela 
voz do narrador, amigo de Stockman, to-
mamos conhecimento que toda a primei-
ra parte, que julgávamos fulcral para o en-
trecho, foi antes um prelúdio explicativo 
e contextual do que a seguir é narrado, a 
vida do pianista a partir do momento em 
que soube da existência do homem que 
julgava ser seu irmão gémeo. Ficamos a 
saber que a história de Hugo, «comple-
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tamente verdadeira e completamente fal-
sa», a cargo de uma instância narrativa na 
terceira pessoa gramatical, foi criada por 
este narrador, que deste modo quis dar 
a conhecer «o mundo paralelo» com o 
qual Stockman foi confrontado. 

A possibilidade da existência de um ser 
exatamente igual a si (tão parecido fisica-
mente que com ele é confundido; tão igual 
que compõem o mesmo tema), que se sui-
cida depois de confessar um crime que na 
realidade não cometeu, conduz Stockman 
a questionar a sua própria identidade, se-
guindo para tal as pisadas de Hugo.

A sua busca leva-o até Montreal, até às 
ruas e aos espaços percorridos por Hugo, 
até às pessoas que com ele conviveram. Ao 
procurar perceber as angústias do outro, 
descobre que se encontra num espaço in-
termédio, no meio de identidades, naquilo 
que o teórico indiano, Homi Bhabha, teo-
rizou como o espaço in-between. E é nessa 
entre-identidades, a partir desse espaço 
híbrido (entre-vidas), não completamen-
te ele e não inteiramente Hugo, que Luís 
Stockman constrói uma nova existência. 
A sua nova vida, junto da mulher que 
Hugo mais apreciava, partilhando com 
ela a reconstrução de instrumentos mu-
sicais, alicerça-se sobre uma dupla morte: 
antes de mais a de Hugo, de quem ocupa o 
lugar deixado vazio, mas igualmente a sua 
própria morte, não física mas social. Com 
efeito, Luís, para viver em Montreal «uma 
vida que não lhe pertencia», teve primei-
ro de morrer para a vida de Lisboa. Desse 
desaparecimento e da tentativa de se rea-
proximar do amigo, dá conta o narrador, 
que apenas vislumbra poder executar essa 
tarefa olhando para «o outro lado do es-
pelho», ou seja, refazendo ao contrário o 
percurso de vida da imagem e do seu refle-
xo, ou, por outras palavras, de Stockman e 
de Hugo. 

Perpassam ao longo da efabulação, 
com mais incidência na segunda e última 

parte do livro, comentários metaficcio-
nais, sendo o texto percorrido por uma 
constante e muito interessante reflexão 
acerca dos processos ficcionais no inte-
rior da própria efabulação. No entanto, 
esta discussão tem a particularidade de, 
como já referimos, desconstruir as perce-
ções que o leitor foi elaborando ao longo 
da leitura da história de Hugo. O narra-
dor, que se assume como o autor material 
do livro que lemos, e sobretudo como 
fabricador do enredo que constitui a pri-
meira parte do romance, toma um espe-
cial prazer em desvendar o engano por 
ele criado. Já perto do fim do entrecho, 
afirma: «Tive o privilégio de conhecer 
intimamente o primeiro [Stockman]. Te-
nho a desvantagem de desconhecer com-
pletamente o segundo [Luís]. Procurei, 
assim, retratar este último, o desconhe-
cido, como se me pudesse meter na sua 
pele, imaginando os seus últimos tempos 
através de terceiros.» 

Esta é uma viagem à descoberta de si 
que se concretiza pelo viés do encontro 
com o outro. É um exercício mnemóni-
co penoso, no término do qual as perso-
nagens se encontram uma com a morte, 
outra com o vazio, porque como recorda 
o autor/narrador «a memória, como se 
sabe, é uma coisa dolorosa». 

Agripina Carriço Vieira

rui Cardoso Martins

SE FOSSE FÁCIL ERA PARA OS 
OUTROS
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2012

Com este terceiro romance — depois de 
E Se Eu Gostasse Muito de Morrer (2006) 
e Deixem Passar o Homem Invisível (2009, 
vencedor do Grande Prémio de Romance 
e Novela da ape) —, já se pode detetar o 
motivo da viagem como uma constante na 


