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nar, muito simplesmente, como estímulo, 
como produto de uma comunicação efe-
tiva, cada vez mais necessária. Podemos, 
pois, afirmar, sem ingenuidades, que, na 
obra de Silva Ramos, qualquer, eventual, 
«automitificação» é, se não involuntá-
ria, decorrente de uma honesta (e lírica) 
autoexposição: «Portugal é actualmente 
um dos países mais depressivos do mundo, 
mas temos cá o riso mais cristalino da ter-
ra. Quando ele é sugado do mais profundo 
e veemente dos pensamentos, acontece às 
vezes um milagre. Também quando o riso 
vem da limpidez da voz do escritor que se 
despiu diante de um mar negro de gente 
numa noite sem estrelas» (p. 143).

Mas, bem vistas as coisas, perguntare-
mos, por fim: qual seria a alternativa? O 
autor responde: «E que dizer dos escri-
tores colaboracionistas? Agravam os seus 
casos, pois a literatura só pode ser espelho 
opaco que não reflecte nenhuma luz ou 
éblouissement, que deixa cego quem a olha 
de frente. Mas a pior tatuagem ainda é a 
estupidez humana» (p. 49).

Miguel Martins

teresa Martins Marques

A MULHER QUE VENCEU 
DON JUAN
Lisboa, Âncora / 2013

Muito conhecida pela sua obra ensaística, 
Teresa Martins Marques lançou recente-
mente o seu primeiro romance. Referência 
incontornável nos estudos sobre José Ro-
drigues Miguéis, em 1994, foi, também, 
responsável pelo tratamento do espólio do 
escritor e poeta David Mourão-Ferreira, 
(entre 1997 e 2004), autor escolhido pela 
investigadora para a sua tese de doutora-
mento.

Quando a autora pensou em publicar 
esta obra, o risco era grande, à partida, 

todavia manteve-se à altura desse desafio 
a que se havia proposto. Teresa Martins 
Marques começou por publicar partes do 
texto na Internet e, nomeadamente, no seu 
mural, a partir de outubro de 2012 até ao 
mês de maio de 2013, tendo-nos demons-
trado que os efeitos da comunicação po-
dem ser utilizados de uma forma criativa e 
inédita. Foi assim que, combinando perso-
nagens reais e fictícias, num constante diá-
logo com os seus leitores, o romance come-
çou a ganhar forma, tornando-se uma obra 
instigante e que toma por objeto um tema 
bem pertinente, o da violência doméstica. 
A forma como está construído, a sua dinâ-
mica ágil e o enredo envolvente prendem o 
leitor até ao final. E isso não acontece ape-
nas pelo modo como a ação se desenrola, 
mas também pelo domínio da autora na 
construção das suas personagens. 

O romance abre com quatro citações, 
todas elas alusivas a uma das figuras mais 
enigmáticas e interessantes da cultura 
europeia: D. Juan. Infinitas são as rami-
ficações do conceito e a ironia da autora 
encontra-se exatamente no modo de sub-
verter as interpretações mais tradicio-
nais, acrescentando-lhes interpretações 
inéditas, provenientes da psicologia e da 
psicanálise. Só uma profunda conhecedo-
ra da tradição literária e do tema tratado, 
poderia utilizar a sua erudição de uma 
forma que é, ao mesmo tempo, lúdica e 
despretensiosa, como o faz Teresa Martins 
Marques. A destreza com que as reflexões 
se vão concatenando em torno dos temas 
aqui abordados, por exemplo, o amor e a 
luxúria, são consequência de uma decisão 
clara da autora, a de não querer transfor-
mar as suas personagens em figuras vazias 
e espectrais. Os diálogos fluidos consti-
tuem outra das estratégias mais consegui-
das, desse ponto de vista. São muitas as 
figuras que vão desfilando sob o olhar do 
leitor: o Dr. Amaro Fróis, o D. Juan, o mé-
dico hipócrita e devoto da beleza artificial, 
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que desconhece o amor e faz da luxúria 
o seu instrumento de poder perverso, a 
Sara/Esmeralda, mulher bela que se rebela 
contra o estatuto de instrumento sexual e 
de boneca de luxo ostentada pelo marido 
poderoso, a psicóloga Lúcia que acom-
panha (e salva) mulheres que são vítimas 
de violência doméstica, albergando-as na 
casa da Caparica (o nome é fictício, mas a 
organização APAV é real), Luís, professor 
universitário e alcoólico, homem bom que 
procura a redenção pelo amor, Manaças, 
a figura do oportunista que vive de expe-
dientes, entre muitos outros que ocupam 
aqui um lugar secundário. 

Nenhuma destas personagens carece 
de espessura, antes se posicionam de dife-
rentes ângulos de visão, em caleidoscópio, 
evidenciando a subtil capacidade de ob-
servação da romancista, cuja experiência 
e conhecimento da natureza mundana lhe 
confere instrumentos precisos na descri-
ção dos traços psicológicos de cada uma, 
estabelecendo assim uma clara contraposi-
ção entre elas e definindo-lhes o contorno. 
Essa espessura contribui também para a 
verosimilhança das personagens, sendo 
que algumas delas são verídicas. E o tra-
balho de linguagem da autora é rigoroso, a 
linguagem que lhe dá corpo é fluida e mu-
sical e, não raro, poética.

A acrescentar a essa construção, o co-
nhecimento literário do género narrativo e 
a ironia mordaz na voz do narrador, liber-
tando o romance dos seus constrangimen-
tos moralistas e hipócritas (outra das vir-
tudes que lhe encontro), exprimem bem 
uma visão da natureza humana que não 
se prende nunca a um olhar estereotipado, 
ainda que várias personagens sejam, elas 
próprias, pela sua natureza intrínseca, es-
tereótipos da nossa sociedade (o machista, 
os interesseiros, a bela fútil, etc.). 

Nada aqui é deixado ao acaso e também 
não o será a abertura do capítulo intitulado 
«La Donna è Mobile», onde se descreve 

o modo como Amaro Fróis tem na ária do 
terceiro ato da ópera de Verdi, Rigoletto, o 
seu tema musical predileto. Amaro Fróis, 
o reputado e cínico médico de cirurgia 
plástica, que nos relembra vagamente al-
gumas patéticas (e bem reais) figuras do 
jet set de irrepreensível recorte, é uma per-
sonificação nada escrupulosa, um D. Juan 
pós-moderno, ocultando os mais obscuros 
segredos, que se revelarão apenas no final. 

Outro título, igualmente revelador e 
que marca o compasso desta obra é «A 
Máscara do Sedutor». D. Juan, sabemo-
-lo, não ama as mulheres, mas apenas se 
adora a si mesmo, usando os seres que 
seduz com a finalidade de satisfazer a 
sua insaciável fome de poder e de luxúria. 
É  verdade que estes seres são galantes e 
atraentes, mas tais atributos não passam 
de uma máscara usada para enredar as ví-
timas. E o donjuanismo, temática literária 
tão vasta, não é nem nunca será um tema 
ultrapassado, dado que a estrutura das re-
lações de poder no amor se mantém inal-
terável na história da humanidade. Não 
é em vão que a autora invoca detalhada-
mente o pensamento de Kierkegaard, so-
bre o qual a sobrinha de Lúcia, Manuela, 
fará a sua tese de doutoramento, também 
essa uma luta simbólica contra o donjua-
nismo. D. Juan coloca questões filosóficas 
de vasto e denso alcance, como a hybris 
(ainda que de uma foma mais implícita), 
já que o sedutor se julga acima do comum 
mortal, desafiando, transgredindo as leis a 
que o respeito e o amor obrigam. Por ve-
zes, e aqui se encontra também o caso, a 
sua forma é maquiavélica, na forma como 
instrumentaliza o Outro e o reduz à ínfi-
ma condição, destituindo-o do seu amor-
-próprio e da sua dignidade. Não é aleató-
rio que Teresa Martins Marques relembre 
a obra-prima da literatura desse género 
que é Les Liaisons dangereuses, do escritor 
francês Pierre Choderlos de Laclos, evo-
cando a diabólica figura que era o Viscon-
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de de Valmont. Amaro Fróis é mortífero 
como o foi Valmont, mas também morre 
pelo seu próprio veneno. 

Não se trata aqui de um ensaio académi-
co e desengane-se o leitor que vem à procu-
ra de explicações ensaísticas, psicanalíticas 
e literárias — ainda que as haja. É, antes, 
um romance político, no melhor sentido 
que a palavra pode ter, melhor dizendo, 
numa vertente ética. Sara é a personagem 
central, mas torna-se difícil, aqui, identifi-
car uma heroína principal, pois, ao longo 
da obra, encontramos várias mulheres de 
inabaláveis e irreversíveis convicções. To-
me-se como exemplo Lúcia, a psicóloga, 
ou ainda as mulheres que vivem na casa 
da Caparica, refúgio da APAV, lugar onde 
a solidariedade se transforma na grande 
fonte da sua coragem. 

Talvez a academia não se sinta à-von-
tade com o género (o folhetim) e com o 
modo como o livro se foi consolidando, 
num diálogo aberto de Teresa Martins 
Marques com os seus leitores no facebook. 
A acompanhar esse diálogo, a autora pro-
cedeu a rigorosas investigações, sem negli-
genciar a importância do tema. A forma 
como subverte o mais controverso dos 
meios de comunicação, conferindo-lhe 
uma eficácia notável, para escrever o ro-
mance, é também uma «revisitação» mo-
derna do feuilleton, esse género híbrido en-
tre a prosa e a narrativa criado no início do 
século XIX e que constituía um registo do 
quotidiano. Ainda que visto como um gé-
nero menor pela crítica literária da época, 
grandes autores da literatura clássica como 
Charles Dickens, Eugène Sue, Alexandre 
Dumas Filho, Gustave Flaubert, entre 
muitos outros, não foram indiferentes ao 
poder cativante do folhetim e cultivaram-
-no de forma prolífica.

O dispositivo narrativo que é usado nes-
te romance, intercala tempos diferentes, 
não se processando como uma narrativa 
linear, mas sim de uma forma em que os 

capítulos intercalam a ação presente com 
acontecimentos do passado. Esta estrutu-
ra vai-se mostrando, capítulo a capítulo, 
guiando o leitor, iluminando, mas sem 
lhe facilitar o caminho, pois o final eclo-
de como uma verdadeira surpresa. Em 
A Mulher que Venceu D. Juan, todos os ele-
mentos — a história, os acontecimentos 
aparentemente dispersos — se vão conca-
tenando até ao seu desfecho. Do mesmo 
modo que os capítulos nos revelam o pon-
to de vista de cada personagem, contri-
buindo para a sua densidade psicológica, 
também não existem acontecimentos gra-
tuitos ou personagens à deriva e, mesmo os 
que nos parecem alheios, revelam-se como 
peças fundamentais do romance. E a ve-
rosimilhança das personagens encontra o 
seu correlato na dos acontecimentos e dos 
próprios lugares em que a ação decorre. 

Por vezes, o tom da narradora é satírico 
e bastante mordaz, nomeadamente nos 
momentos em que desmascara os pro-
pósitos e as duplas intenções de algumas 
personagens que exercem com frieza e 
precisão o seu poder. Mas o que predomi-
na é sobretudo um olhar, ora neutro, ora 
comovido, pelas personagens. Porque es-
sas mulheres simples que habitam a casa 
da Caparica, lugar onde se escondem dos 
seus carrascos, são seres absolutamente 
admiráveis, pelo modo como se entregam 
à proteção umas das outras, ainda que 
sejam, todas elas, indefesas. Um acordo 
tácito, um reconhecimento e a gratidão 
pela mulher que as tenta salvar, a psicó-
loga Lúcia, eis o que constitui a vibração 
mais intensa e comovente desta obra. Per-
manece sempre, ao longo dela, um traço 
de luz irradiante que a percorre. É nessa 
humanidade (e não falo aqui de santida-
de), escoando-se nos veios das palavras de 
Lúcia, de Sara, de Luís, que o olhar da au-
tora se detém, inquieto e em busca de um 
sentido, de uma redenção possível. Há um 
nome que se escreve/inscreve nos interva-
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los e nos silêncios, nas entrelinhas do que 
é dito, um nome que se acende, mesmo 
na mais escura das noites. Ele escreve-se, 
antes de mais, no olhar da autora, comovi-
do, fundindo-se com as suas personagens. 
O  tempo tudo aquieta, parece dizer Te-
resa Martins Marques (e isso é sobretudo 
visível no final), mas, para que o tempo 
nasça de novo, é necessário desfazer-se do 
passado e do medo. A mulher que venceu 
D. Juan não é apenas Sara nem Lúcia, mas 
sim todas aquelas que cerraram um dia os 
punhos e olharam o medo de frente. É dis-
so que se trata: olhar o medo de frente e 
despedirmo-nos do que nos dói, incluin-
do as máscaras. 

Maria João Cantinho

dulce Maria Cardoso

TUDO SãO HISTÓRIAS DE AMOR
Lisboa, Tinta‑da‑China / 2014

Depois do sucesso obtido com o seu ro-
mance O Retorno (2011), Dulce Maria 
Cardoso regressa à escrita de narrativas 
mais curtas com esta coletânea de con-
tos intitulada, de modo paradoxal como 
veremos de seguida, Tudo São Histórias 
de Amor. Mais do que uma antologia de 
textos dispostos e apresentados uns após 
os outros, estamos perante um livro que, 
apesar de composto por um conjunto de 
contos, se apresenta como um corpo dis-
cursivo coeso. Com efeito, às característi-
cas intrínsecas a qualquer antologia, tais 
como a fragmentação e a diversidade de 
entrechos, contrapõe-se neste caso a pre-
sença de uma mesma temática que atra-
vessa as várias narrativas, contribuindo 
para a criação de uma ideia de continui-
dade e conexão entre os contos.

Ao longo das doze histórias aqui reuni-
das vamos descobrindo modos diferen-
ciados de dizer e narrar… a morte. A enun-

ciação de uma temática aparentemente 
tão divergente das conotações sugeridas 
no título não deixa de surpreender o lei-
tor, que iniciara a sua leitura partindo em 
busca das prometidas histórias de amor. 
Distanciando-se das efabulações conven-
cionais que encenam o amor, os contos 
retratam situações marcadas por emoções 
e opções trágicas, na génese das quais es-
tiveram atos de amor, sentimento que se 
esconde por detrás das mais cruéis atitu-
des, dos mais abomináveis indivíduos, dos 
mais sórdidos pensamentos. 

Jogando com um leque diversificado de 
técnicas narrativas (diálogo, monólogo, 
discurso indireto livre, discurso episto-
lar, narração na 1.ª pessoa, narração na 
3.ª pessoa, convocação dos leitores para 
um diálogo extratextual), em cada conto 
encontramos personagens de uma grande 
riqueza e complexidade composicional. 
Desta galeria de figuras, destacaria o cri-
minoso, amante de livros e apaixonado 
pela sua biblioteca, protagonista da se-
gunda história intitulada «A Biblioteca». 
A partir de um encontro com um indiví-
duo sem nome e sem voz, mas com atu-
ação, que o velho convoca para lhe enco-
mendar um serviço (cuja execução encerra 
a narrativa), rodeado dos livros que em 
tempos o salvaram porque lhe deram a 
descobrir, durante os longos anos de cati-
veiro, mundos e vidas que não sabia exis-
tirem, o velho ladrão recorda, num longo 
monólogo confessional, a sua existência 
e sobretudo a sua intrínseca maldade e 
a importância que a leitura e a escrita ti-
veram para ele. Confrontado com a pas-
sagem do tempo, «a única coisa que vale 
menos à medida que se torna mais rara», 
o velho vai desfiando recordações imbrin-
cadas e repisadas porque, como explica, 
«o pensamento dos velhos é circular», 
até ao momento em que a sua verborreia 
fica suspensa, interrompida por aquilo 
que pode ter sido a concretização do seu 


