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por aquilo que é o reino das suposições 
e das contradições da lógica, não é o do 
domínio da infância, mas o de um autor 
que quer reinventar um narrador infantil. 
Halla, para Valter Hugo mãe, é uma cons-
trução humana extremamente interessan-
te, naquilo que tem de autónomo, precário 
e vital, mas que não existe no mundo da 
verosimilhança literária. mais interessan-
te ainda é o estilo binário que perpassa por 
toda a obra, como se nos fosse permitida 
uma leitura especular: Halla e sigridur 
(ou seja, o medo e a certeza altiva), Halla 
e einar (a sensatez e a espontaneidade), 
einar e steindór (a desconfiança e o se-
gredo), steindór e a tia-urso (a calma e 
a convulsão), godmundur e a mulher (a 
fraqueza e o domínio), Halla e o pai (a re-
lação vagamente edipiana), einar e o pai, 
oskar (a memória, a vítima e o vazio). da 
relação entre Halla e o seu pai resultam, 
inegavelmente, algumas das mais belas e 
cintilantes tiradas da obra, convertendo-a 
num estranho registo de desumanização e 
afeto. de resto, uma combinação de opo-
sições binárias que nos transportam à ple-
nitude do altar do maior sacrifício da con-
dição humana, onde a redenção é a última 
esperança («Quem não sabe perdoar, só 
sabe coisas pequenas», p. 233).

seria possível descortinar ecos, nesta 
obra, das sagas islandesas e nórdicas, da 
famosa «oração mágica finlandesa para 
estancar o sangue das feridas», da obra 
The Stones Speak, de thórbergur thór-
darson, do excelente The Swan, de guð-
bergur Bergsson, de toda a obra de Hall-
dór laxness e de Thor Vilhjálmsson. mas 
esta não é uma narrativa islandesa nem ao 
menos nórdica. o estilo, muito distante 
da prosa contida e da fraseologia longa 
dos autores do Norte da europa (leia-se, 
por exemplo, o norueguês per petterson), 
não se inscreve num discurso moderada-
mente austero e demorado. o ritmo de 
Valter Hugo mãe, impetuoso e espasmó-

dico, modelado numa dicção exacerba-
damente metafórica, não combina com o 
ritmo de longo fundo da escrita nórdica, 
mais serena e discreta, provida de uma 
dicção despida de ornamentos e límpi-
da como água. mas o autor português 
compensa-nos com uma fulgurante cria-
tividade, com tonalidades reflexivas mul-
ticromáticas, com a surpresa aforística ao 
virar de cada linha. uma obra obrigatória 
de um autor de uma coragem ficcional 
inusitada e brilhante.

António Jacinto Pascoal

José carlos Barros

um amigo para o iNVerNo 
Lisboa, Casa das Letras / 2013

Com Um Amigo para o Inverno, José Car-
los Barros convida-nos a acompanhá-lo 
numa viagem corajosa de revisitação a 
um dos períodos mais marcantes da His-
tória moderna do nosso país, resgatando 
os acontecimentos ocorridos num espaço 
circunscrito a uma aldeia e uma vila do 
Norte de portugal nas décadas que antece-
deram a revolução de 25 de abril de 1974 
e até à atualidade.

Constituído por dezassete capítulos 
introduzidos por uma frase que o leitor 
reencontrará no corpo do texto (deste 
modo elevada a título), o presente roman-
ce tem uma curiosa e complexa arquitetu-
ra diegética, colocando questões episte-
mológicas interessantes, nomeadamente 
as relacionadas com a figura do narrador e 
a do autor, assim como a relação entre rea-
lidade e ficção. José Carlos Barros constrói 
o seu texto mesclando registos referen-
ciais (sobretudo das ações que conduzi-
ram à revolução) e ficcionais; no entan-
to, a narração desse período de intensos 
movimentos populares de contestação ao 
poder instituído não é senão um pretexto 
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factual para a efabulação diegética que, 
embora ancorada em factos datados e cer-
tificados pelo autor/narrador, se aventura 
por caminhos que relevam do imaginário 
e da criação, para deleite dos seus leitores.

a nossa atenção prende-se de imediato 
no peculiar e diversificado aparelho peri-
textual que abre e fecha a narrativa, com-
posto por uma nota prévia, mapas, uma 
tábua cronológica, fotografias e cópias de 
documentos oficiais. ocupando um lugar 
de fronteira entre um exterior e o corpo 
do texto, é nesse conjunto de elementos 
que se jogam interações complexas, numa 
cadeia significativa e simbólica que des-
venda a entidade autoral que organiza 
o texto, ostentando os mecanismos de 
construção e de enunciação da narrativa. 
estes elementos constituem-se antes de 
mais como marcas ou rastos diversos da 
presença e interferência do autor textual 
na urdidura diegética, mas igualmente 
como um instrumento de configuração 
da veracidade da história narrada. parti-
cularmente interessante para esta questão 
é a fotografia de casamento que surge no 
final do livro, que, para além de referen-
ciar a presença das principais personagens 
da narrativa (sem no entanto as identificar 
na fotografia, facto que não deixa de sur-
preender), dá corpo à figura do narrador, 
através da indicação «o narrador é a 
criança da primeira fila», transforman-
do uma entidade que apenas existiria no 
papel num narrador de carne e osso que 
presenciou a história que conta.

estas questões do domínio da constru-
ção do livro e da história transpõem o es-
paço exterior ao corpo do texto, ocupando 
igualmente as primeiras páginas do entre-
cho. é a ocasião para o narrador/autor 
verbalizar as dúvidas que o invadem e que 
se prendem com a melhor forma de contar 
a história que quer perpetuar através da 
escrita, afirmando, nomeadamente: «por 
isso procuro uma voz que possa dar algum 

sentido à narrativa» (p.  13). o discurso 
metaficcional não se limita a estas linhas 
iniciais, prolongando-se em comentários 
e apartes que espaçadamente pontuam o 
texto, apelando à cumplicidade do leitor 
ou com ele partilhando dúvidas e desa-
bafos sobre as dificuldades de escrita do 
romance ou as exigências do editor, como 
no seguinte excerto: «só faltava calhar-
-nos aqui um narrador, menos preocupa-
do com o estilo do que com os conteúdos, 
que se desse à maçada de preencher os in-
tervalos da narrativa» (p. 70).

esta é a história da luta de homens e 
mulheres que na profundidade de uma 
vila e uma aldeia do interior norte do país 
recusam submeter-se ao poder fascista 
vigente e, com as armas que têm, lutam 
para o seu derrube. a vila, cenário princi-
pal dos acontecimentos, é descrita como 
«um lugar parado, um lago de águas pa-
radas onde a ninguém era dado atirar uma 
pedra que sobressaltasse a película super-
ficial dos remansos» (p. 134). a pacatez 
que caracteriza o lugar, e que o narrador 
compara a águas estagnadas, numa refe-
rência à contradição entre a calma apa-
rente e a ebulição interior dos espaços, é 
paulatina e reiteradamente posta em cau-
sa. através da sabotagem de cerimónias 
oficiais, da angariação de simpatizantes 
para a causa, de manifestações, ou ainda 
da proteção a fugitivos, atos que se consti-
tuem como pedras lançadas sobre as águas 
do lago, o grupo que marcava encontro na 
Casa de pasto guiomar agita as mentes 
e abala os alicerces do poder local, numa 
ebulição que engrossa a onda nacional da 
revolta, e que culminará na revolução de 
abril de 1974.

a narrativa constrói-se a partir da so-
breposição de tempos, numa poética da 
memória e da inquirição que se concre-
tiza através da alternância entre recuos e 
avanços a partir de uma centralidade: o 
tempo que medeia entre a chegada à vila 



248

do sargento Francisco aniceto gonçalves 
para comandar o posto da guarda, em no-
vembro de 1971, e a sua partida, que ocor-
re no dia 24 de abril de 1974. os recuos e 
avanços no tempo alargam-se a várias dé-
cadas, também mediados por dois acon-
tecimentos marcantes para a vida desta 
comunidade de província: o casamento 
de estela e albano da loja Nova em maio 
de 1948 e o da prima do narrador no mês 
de junho de 2011.

À sua chegada a esta pacata vila de pro-
víncia, onde, segundo as informações do 
comando, nada de significativo acontece, 
o sargento Francisco aniceto gonçalves é 
surpreendido com a ocorrência de um cri-
me. rogério afonso é assassinado quando 
desviava as águas de partilha para regar 
as suas terras. saberemos quase no final 
do entrecho que a disputa das águas de 
regadio era apenas a causa aparente do as-
sassínio, que encontra motivações em ra-
zões mais profundas e intangíveis e que se 
prendem com a defesa de ideários políti-
cos antagónicos. ao contrário de antónio 
augusto, o lesado que decide jazer justiça 
pelas suas mãos, o prevaricador é apoiante 
da ditadura e considerado «o mastim de 
serviço» do poder instituído na vila, que 
encontra na figura do doutor ponteira o 
seu exemplo máximo. o gesto fatal come-
tido por antónio augusto, mas assumido 
pelo seu filho, castiga as atitudes deste 
«amigo para o inverno», aquele de quem 
ninguém precisa, atitudes essas que desde 
sempre se pautaram por denúncias, vigias 
e acusações.

se a centralidade do entrecho cabe à 
intriga política, outras e interessantes pro-
blemáticas completam a efabulação, das 
quais destacaria as que se prendem com a 
ruralidade e a crítica social. este narrador 
que, sendo filho da terra, optou por dela 
se afastar e correr mundo, fazendo da so-
lidariedade uma vantajosa profissão, ao 
ponto de afirmar «esta é a minha terra e 

não me reconheço nela», presenteia-nos 
com um conhecimento profundo das vi-
vências próprias ao mundo rural. esboça 
um retrato deste universo telúrico, que 
se afasta de qualquer idealismo bucólico, 
dando-nos conta das construções, das 
plantas, dos trabalhos, mas igualmente 
das práticas costumeiras (civis e religio-
sas), das preocupações e das diversões dos 
homens e mulheres que decidiram viver 
no campo. adivinhando e antecipando as 
plausíveis dúvidas dos leitores acerca de 
algumas destas matérias, recorre a curio-
sos estratagemas de elucidação através de 
apartes explicativos, que se constituem 
como reforços dos elos e da cumplicidade 
que ao longo do texto se criam entre quem 
narra e quem lê.

em Um Amigo para o Inverno desfila 
uma galeria de personagens enigmáticas 
e complexas que é de algum modo repre-
sentativa de uma sociedade dividida entre 
os que defendem, apoiam e procuram per-
petuar os interesses do regime ditatorial e 
que se reúnem na casa dos ponteiras ou no 
grémio, e os que defendem os ideários de 
liberdade e justiça, cujo reduto é a Casa de 
pasto guiomar. Como explica o narrador: 
«era clara a demarcação de uma frontei-
ra. uma fronteira que separava pessoas e 
entendimentos sem espaços difusos ou de 
sobreposição […]. a ordem, de um lado; 
e, do outro, a confusa mistura de sonho e 
ruína, liberdade e tumulto» (p. 100-1). 
são ainda convocadas para o entrecho 
personagens que marcaram a nossa histó-
ria coletiva, com referências a Zeca afon-
so, antónio Barreto, lindley Cintra ou 
Álvaro Cunhal. o retrato social completa-
-se com um olhar atento e incisivo que o 
narrador lança sobre as políticas imple-
mentadas nas últimas décadas em portu-
gal, nomeadamente as que, determinando 
a destruição do setor primário, alteraram 
as paisagens rurais e os modos de vida das 
pessoas que aí residem.
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romance de memórias, Um Amigo para 
o Inverno traz-nos histórias ponteadas de 
humor e ternura de outros tempos e de ou-
tros locais, relembrando-nos a importân-
cia do espaço e do tempo para a constru-
ção da nossa identidade coletiva, porque, 
como explica o narrador, «tudo vem de 
trás. tudo vem de um tempo que esculpiu 
ou talhou a pedra, abriu o vale, ergueu um 
monte. tudo vem dessa mistura de espaço 
e tempo» (p. 105).

Agripina Carriço Vieira

cRóNica

antónio lobo antunes

QuiNto liVro de CrÓNiCas
Lisboa, Publicações Dom Quixote / 2013

o Quinto Livro de Crónicas, à semelhança 
dos quatro anteriores, constitui-se como 
uma seleção das crónicas publicadas pelo 
autor na imprensa, neste caso, na revista 
Visão. o leitor assíduo do referido perió- 
dico, folheando a coletânea agora publica-
da, não pode deixar de constatar a ausên-
cia de um ou outro texto que, por motivos 
nem sempre racionalmente explicáveis, 
ficou na sua memória e que aqui não reen-
contra. Fica, pois, por editar um livro que 
retome essas crónicas, algumas preciosas, 
para que não desapareçam na fugacidade 
das publicações jornalísticas.

de pendor ora mais intimista, ora mais 
humorístico, ora mais nostálgico, estes 
textos, que na sua grande maioria não 
ultrapassam as três páginas, revestem ca-
racterísticas peculiares que se prendem 
com a apropriação singular que o autor 
faz do género. distanciando-se das cró-
nicas convencionais cujo intuito é apre-
sentarem flagrantes da atualidade, retra-
tando o quotidiano predominantemente 

de modo crítico, as crónicas antunianas 
apresentam-se como um prolongamento 
do mundo ficcional presente nos roman-
ces, retomando não só os temas que ob-
sidiam o autor mas também a estrutura 
fragmentada e digressiva da sua escrita. 
daí que se entreteçam entre as crónicas 
e os romances relações intertextuais que 
fazem destes textos espaços privilegiados 
do estudo da prática da reescrita (tão fe-
cunda e polifacetada neste autor), que se 
assume quer sob a forma de retoma dos 
seus textos, quer de citação de outros au-
tores. é de modo humorístico, demons-
trando uma espantosa capacidade de 
autoanálise, que o narrador da crónica 
«sem título» se refere a essa prática, 
afirmando: «estou cheio de citações, 
que gaita. pareço um cigano a mostrar o 
oiro falso dos anéis.»

os textos agora reunidos podem ser 
agrupados em grandes categorias tendo 
em conta aquilo que o autor considera se-
rem as «matérias [de que são formados] 
os [s]eus livros», neste caso, as suas cró-
nicas. temos, antes de mais, as crónicas 
ficcionais, aquelas que, assemelhando-se 
a pequenos contos, narram uma história. 
a efabulação gira sobretudo em torna de 
relações frustradas, de vidas solitárias, de 
separações de casais, como a da protago-
nista da crónica «o miúdo», que decide 
abandonar o marido, tranquilamente, 
depois de lhe servir o almoço. os rela-
cionamentos entre homem e mulher são 
marcados ou pelo desinteresse e a indi-
ferença ou pela subjugação, sem grandes 
sobressaltos nem entusiasmos.

a um outro grupo pertencem os tex-
tos que recuperam «farrapos de lem-
branças», pessoas, coisas, espaços ou 
situações que preenchem a sua memória. 
são a ocasião de o narrador (alter ego do 
escritor) recordar as pessoas que o acom-
panham ou acompanharam durante a sua 
existência: o nascimento da sua primei-


