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são sete contos, divididos em três partes: 
«Névoas», «esgares» e «Vincos». Cada 
uma delas documenta uma fase diferen-
te de um escritor que se caracteriza por 
surpreender os seus leitores, retomando 
assuntos antigos de uma forma nova ou, 
pelo contrário, introduzindo temas ines-
perados. a primeira parte é como que uma 
reescrita dos primeiros textos de mário de 
Carvalho, que testavam as potencialidades 
do fantástico e do absurdo, eliminando as 
fronteiras, sempre difíceis de traçar, en-
tre vários géneros literários. dele fazem 
parte os contos «a Cabeça de mânlio» e 
«a liberdade de pátio», escritos na pri-
meira pessoa. o facto de estes narradores 
nunca se questionarem sobre os aconteci-
mentos que narram cria uma estranheza 
que nunca será eliminada, uma vez que os 
contos se iniciam in media res, não haven-
do nem um flash-back nem um final fecha-
do. a inquietação é reforçada porque estas 
personagens apenas se limitam a descrever 
o seu quotidiano, não desfazendo nunca o 
mistério que as envolve.

analisemos, em primeiro lugar, o conto 
que dá o título ao livro e que poderá ser 
visto como uma alegoria da arte literária, 
como afirmou abel Barros Baptista, mas 
também como uma representação da con-
dição humana, como propôs o autor1. Quer 
seja através de uma tartaruga fechada num 
aquário (A Arte de Morrer longe), de um ro-
mano confrontado com uma invasão dos 
mouros (Um Deus Passeando pela Brisa da 
Tarde) ou de um jovem aristocrata conde-
nado a defender uma praça insignificante 
nos confins do país (A Paixão do Conde 
de Fróis), a ficção de mário de Carvalho 
analisa obsessivamente a figura de um ser 
apanhado nas teias do absurdo, com uma 
margem mínima de manobra, obrigado 

a viver (ou a morrer) segundo leis incom-
preensíveis. em «a liberdade de pátio», 
a personagem, presa por motivos que não 
são revelados ao leitor, é obrigada a aceitar 
as regras de um estabelecimento que insis-
te em pô-lo a pão e água, utilizando para o 
efeito uma «toalha alvíssima com rendas 
e anagramas, prato de fina porcelana, go-
mil e talheres de prata» (p. 18). o título 
é traduzido do francês e poderá ser anali-
sado como uma antítese. segundo o di-
cionário da academia Francesa de 1798, a 
«liberté de préau» era concedida aos pri-
sioneiros que não tinham sido acusados de 
um crime grave e que gozavam, por isso, do 
privilégio de passear no pátio2. percebe-se 
o fascínio do escritor por este direito, que 
acaba por funcionar como uma metáfora 
da reduzida liberdade dos homens, con-
denados a viver entre quatro paredes, mas 
podendo, de vez em quando, respirar um 
pouco de ar puro:

Nunca me forneceram papel e lápis, por 
mais que insistisse. mas tinha liberdade de 
pátio. descidas as escadas de pedra, e pas-
sada a sentinela de um portão, aí estava o 
recinto empedrado, entre muralhas altas e 
torres lúgubres. […] Fiquei com a impres-
são de que enquanto deambulava, canto a 
canto, lado a lado, por aquele lajedo exí-
guo, era, eu próprio, uma distracção para 
as sentinelas. mas, por mais nevoento que 
fosse o céu e mais turvado o ar, sempre se-
ria melhor que a meia-luz soturna da mi-
nha cela. (p. 24)

No universo de mário de Carvalho, a 
liberdade é quase sempre ilusória e só as 
personagens simples, ou seja, as que não se 
questionam sobre o mundo e as suas leis, 
podem encontrar uma forma harmoniosa 
de viver o absurdo, curvando-se às circuns-
tâncias e tirando delas o proveito possível.

Na segunda parte da sua recolha, o autor 
retoma em «os Caminhos do sucesso» 
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uma veia satírica, presente em livros como 
Era Bom Que Trocássemos Umas Ideias so-
bre o Assunto ou Fantasia para Dois Coro-
néis e Uma Piscina, analisando a sociedade 
contemporânea, através do olhar pouco 
complacente de uma corte na aldeia, cons-
tituída por anciãos pouco deslumbrados 
com o progresso e o empreendedorismo 
de jovens videirinhos. o tema da velhice, 
desta vez aliado ao desaparecimento de 
uma cultura baseada nos livros, prolonga-
-se no conto seguinte, «a Força do des-
tino». Finalmente, «o passe social» 
devolve-nos a inquietante estranheza de 
um mundo que subitamente adquire cam-
biantes kafkianos, pondo em causa algu-
mas certezas. trata-se de uma alusão ao 
conto «a morte de um Funcionário», de 
tchekhov, autor cujo fantasma paira nes-
te livro. pretende-se dar outra perspetiva 
de uma história que é consideravelmente 
modificada. a maneira como estes dois 
contos se articulam levar-nos-ia a analisar 
as formas de o autor jogar com a intertex-
tualidade ao longo da sua obra.

é na parte final do livro que reencontra-
mos duas histórias que nos falam de um 
tema que surgiu na ficção mais recente 
do escritor: a ausência, quase trágica, de 
diálogo entre os dois sexos, representada, 
sobretudo, em A Sala Magenta. perante 
o olhar masculino, as mulheres são seres 
indecifráveis, deixando apenas marcas 
dolorosas naqueles que as amaram ou de-
sejaram, sem que nunca tenham consegui-
do compreender as razões dos seus atos. 
o  subtítulo escolhido — «Vincos»  — 
fala-nos das cicatrizes que o sofrimento 
imprime no corpo das personagens. o úl-
timo conto do livro — «as estátuas de 
sal» — narra-nos o percurso amoroso de 
uma vida, centrando-se na impossibilida-
de de repetir o que um dia teve lugar. é de 
notar que, tal como acontece em outros 
textos do escritor, como por exemplo no 
romance Era Bom Que Trocássemos Umas 

Ideias sobre o Assunto e na novela Apuros de 
Um Pessimista em Fuga, há breves referên-
cias ao quotidiano dos comunistas antes 
do 25 de abril e à prisão de um dos seus 
militantes: «‘logo o partido comunista’, 
dissera ao pai um agente condoído e bem-
-falante. se ao menos fosse coisa de miú-
dos, passageira, gritona, acriançada… mas 
o partido era perigoso, tinha profissionais, 
gente que batia os caminhos uma vida in-
teira, fanáticos de longo curso, frios, endu-
recidos, contumazes» (p. 80).

a arte do conto em mário de Carvalho 
depurou-se e disciplinou-se ao longo da 
sua carreira. a imaginação transbordante 
das primeiras recolhas deu agora lugar a 
uma mestria que se exibe na forma como 
cada narrativa se desenvolve e acaba. os fi-
nais são sempre inesperados e surpreen-
dentes. ao mesmo tempo, há como que 
uma espécie de melancolia que impregna 
cada um destes textos, sem que nunca se 
perca — e essa é a arte de mário de Car-
valho — a oportunidade para fazer sorrir 
o leitor. afinal, a ironia é um jogo entre a 
distância e a cumplicidade.

Teresa Almeida

Notas

1 afirmações proferidas na apresentação da obra. 
Cf. <http://www.culturafnac.pt/video/a-liber-
dade-de-patio-fnac-chiado-15-10-2013/>, cons. 
7-1-14.

2 Cf. <http://dvlf.uchicago.edu/mot/préau>.
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o núcleo «narrativo» de Armadilha (as 
aspas são o sinal discreto de uma singu-
laridade avessa às convenções), ou, mais 
propriamente, a assunção desse fulcro al-
tamente volátil e mínimo, não chega para 
esbater a intensidade e a valia de uma obra 


