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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 



249

desejo: ser assassinado. «A Biblioteca» é 
um singular e tocante encómio ao poder 
da escrita e da leitura, um poder capaz de 
mudar a existência do homem que se dei-
xe tocar pela força das palavras. Além de 
testemunharem da identidade de quem os 
possui, os livros tornam-se «cúmplices» 
de jornada, companheiros de viagem, ca-
pazes de salvar vidas mas incapazes de as 
salvar da malvadez humana.

Outra personagem fascinante é a velha 
senhora, protagonista de «Retrato de Um 
Jovem Poeta», que decidiu enclausurar-se 
na sua casa, tendo como única companhia 
o cão fiel e dedicado, que cuida dela, rou-
bando e caçando para lhe providenciar 
comida. A mulher combate a solidão ex-
trema não só com a convivência do cão 
mas também com a preservação de rituais 
que criam a ilusão de uma normalidade 
protetora. O dia preenche-se com a toma 
do banho, a que se segue a apreciação da 
porção de carne roubada e trazida pelo 
cão e a carícia de agradecimento ao ani-
mal, seguindo-se os cuidados com a sua 
apresentação, os mesmos que teria se fos-
se sair: escolher de roupa, maquilhar-se 
e perfumar-se. O alheamento no qual se 
embrenha cada vez mais, leva-a a tomar 
como natural cozinhar a perna de bebé 
que o cão, certo dia, lhe oferece, aceitando 
com gratidão o naco de carne. O mundo, 
tal como ela o construiu, onde só cabem 
os afetos entre dois seres, desaba com a in-
vestida da multidão que em fúria assassi-
na o cão, matando igualmente o único elo 
real e afetivo que a ligava ao que se situava 
fora do espaço de clausura. 

Não menos perturbante é o conto que 
abre esta coletânea. Contrariando as su-
gestões do título, que nos reenvia para 
uma ambiência de harmonia e calma, 
«Este Azul Que Nos Cerca» traz-nos a 
história de um homem ressabiado, que re-
corda os tempos passados «naquele sítio 
[onde] todas as coisas eram maleficamen-

te azuis», um lugar em que «o bem era 
quase impossível». O local em questão é 
uma ilha e o seu farol, onde os faroleiros 
e as suas famílias vivem confinados num 
espaço que exacerba as características de 
cada um, numa comunhão não desejada e 
não apreciada. Se o amor esteve na génese 
do plano delineado pelo mais jovem des-
ses homens para conquistar a jovem e bela 
mulher que desembarcou na ilha, os meios 
utilizados para atingir esse fim estiveram 
impregnados de ódio, cobiça, ciúme e ran-
cor. Com a morte da bela e doce Dóris, a 
paixão do jovem deu lugar ao ressentimen-
to contra aquela comunidade que não sou-
be e não quis salvar a sua amada. 

Centrando-se numa história de amor 
que termina em solidão e vingança, este 
conto, porventura aquele que apresenta 
uma estrutura mais complexa, constrói-se 
a partir de um jogo constante de remissões 
que trazem para o entrecho o universo da 
religiosidade (numa caraterística que se 
estende ao resto da obra), constituindo-se 
como leitmotiv onde se desenham cami-
nhos de leitura. O universo religioso está 
presente não só na referência à imagem 
angélica de Dóris, mas igualmente na recu-
peração de sentenças ou expressões onde 
ecoam textos bíblicos ou citações litúrgi-
cas como no seguinte excerto: «naquele 
sítio a comunhão dos gestos era obrigató-
ria. E da comunhão dos gestos à dos pen-
samentos, palavras, atos e omissões vai 
menos do que um passo». Desta relação 
intertextual nasce um efeito de parodiza-
ção que se constitui como um jogo literário 
onde se pode ler um questionamento críti-
co de crenças e práticas religiosas capazes 
de subverter e abalar os alicerces sociais e a 
trajetória individual dos indivíduos. Num 
espaço dominado pela cor celestial, com 
um ser que mais parece um anjo, ocorrem 
as mais perversas maldades. Alicerçando-
-se na antítese e no oximoro, numa cons-
tante aproximação de contrários que, por 
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vezes se excluem, «este azul que nos cer-
ca» retrata a condição humana na sua ver-
tente mais negra e inconfessável, mostran-
do os jogos de interesse que se escondem 
por detrás de decisões e atitudes. 

Tudo São Histórias de Amor assume-
-se igualmente como testemunho de um 
tempo e de uma sociedade, trazendo para 
a efabulação narrativas de vidas de atores 
individuais confrontados com os males 
que minam muitas existências (a solidão 
dos velhos, a rejeição da diferença, a ex-
ploração do homem) e assuntos que inter-
pelam a nossa consciência coletiva. Num 
gesto de intervenção e denúncia políticas 
(tomando o termo no seu sentido mais 
lato), a autora traz para a discussão, par-
ticularmente nos dois contos mais clara-
mente ancorados na atualidade, questões 
que permanecem por resolver. «Desa-
parecida, ou A Justiça» retoma o caso 
de uma mãe acusada de ter assassinado a 
sua filha e ter feito desaparecer o corpo. 
Num texto de difícil classificação, já que 
retoma a técnica do relatório policial num 
discurso dividido em partes numeradas, a 
narração, num registo impessoal, dá conta 
de pontos de vista diferenciados onde se 
inscreve a oscilação dos papéis atribuídos 
à mulher, que passa de vilã (na opinião das 
autoridades e do público) a vítima dos po-
lícias e das suas técnicas violentas (segun-
do a perspetiva do relator/narrador). 

O segundo dos contos tem um título 
sugestivo, que assume contornos de man-
damento, apelando ao dever de memória 
de cada um de nós. «Não Esquecerás» 
retoma um acontecimento que foi apreen-
dido como uma tragédia nacional, porque 
vivido coletivamente. A dimensão indi-
vidual que se congrega num sentimento 
comum e partilhado é dada, do ponto de 
vista discursivo, com recurso a uma estra-
tégia que, não sendo inédita, é aqui leva-
da a um paroxismo aporético. O entrecho 
começa com esta interpelação ao leitor: 

«Tu, leitor, vem cá, caminha comigo na 
berma desta estrada.» O convite para que 
o leitor se torne companheiro de viagem 
do narrador e personagem da história não 
é inocente, é antes um desafio que traz 
consequências terríveis para quem aceitar 
o repto e caminhar pelo texto. A viagem 
faz-se num autocarro marcado por um 
destino fatal, o de cair no rio Douro devi-
do à queda de uma ponte, por incúria das 
autoridades. Ao transportar o leitor para 
dentro do entrecho, a autora quis torná-
-lo, ou seja, tornar-nos parte interessada da 
ação, no sentido de nos comprometer com 
o sucedido de modo a assumirmos e execu-
tarmos o mandamento enunciado no título 
«Não esquecerás». Mais do que a história 
da tragédia, que ficou conhecida pela que-
da da ponte de Entre-os-Rios, este é um 
memorial em honra das vítimas, cujos no-
mes surgem numa extensa lista que encer-
ra o conto. Estamos perante uma forma de 
«monumentalização do que é pequeno» 
de que fala Manuel Gusmão a propósito de 
Memorial do Convento de Saramago. Esta é 
uma outra forma de escrever a História, 
inscrevendo nela aqueles que os discursos 
oficiais esquecem, mas que, por dever de 
memória, são aqui recordados. 

A morte nas suas diferentes concretiza-
ções (acidental, premeditada, involuntá-
ria, eminente, encomendada, desejada…) 
percorre todos os textos, sendo tema cen-
tral do conto que encerra esta coletânea. 
Em registo epistolar, «Autobiografia ou 
A História de Um Crime Premeditado» 
centra-se numa questão central dos es-
tudos literários, a construção identitária, 
num texto onde ressoam, como veremos 
de seguida, os ecos da obra interessantíssi-
ma de Amin Maalouf intitulada Les Iden-
tités meurtrières. Numa carta endereçada 
à mulher que diz ter matado, a autora da 
carta, que assina pelo nome de Dulce, pro-
blematiza a natureza compósita e plural da 
sua identidade, trazendo para a discussão 
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o tema da construção identitária dos indi-
víduos que, como recorda, se joga numa 
relação dialética entre a unicidade (cada 
Homem é um ser único) e a pluralidade 
(constituído por uma multiplicidade de 
elementos), tornando evidente que cada 
eu é formado por múltiplos eus que vão 
jogando papéis (por vezes antagónicos) e 
ocupando espaços diferentes na constitui-
ção da identidade do indivíduo. 

E porque, como Dulce (autora da carta 
que encerra o livro de contos) confidencia, 
«escrever é espreitar outras vidas», ler é 
viver outras vidas e partilhar outras vivên-
cias. É isso que nos propõe Dulce Maria 
Cardoso com este belíssimo livro que nos 
interpela, nos questiona, nos faz sonhar ou 
nos espanta, mas que em nenhum caso nos 
deixa indiferente.

Agripina Carriço Vieira

paulo Varela Gomes

HOTEL
Lisboa, Tinta da China / 2014

Só se estivermos a falar da prática sistemá-
tica da mentira, mas exigir a sexualidade 
sem mentira é o mesmo que pensar em re-
ligião sem fé.

«Quando ganhou o euromilhões, Joaquim 
Heliodoro de Ataíde e Pinto Winzengero-
de de Mascarenhas Adrião Manoel de Me-
nezes comprou um palacete do início do 
século XX, uma casa que conhecia por fora 
e por dentro desde criança e a propósito 
da qual elaborara muitas fantasias castelãs, 
hoteleiras e sexuais, e decidiu transformá-
-lo num hotel.»

Quem não se rir ou, pelo menos, não 
sorrir ao primeiro parágrafo do segundo 
romance de Paulo Varela Gomes, ou não 
terminar a ler a nota biográfica1, o melhor 
que tem a fazer é 1) pegar num clássico por 
onde nunca passou os olhos e é obrigatório 

nesta época galática sem tempo nem espa-
ços para ler, ou 2) alegremente entrar num 
hotel muito especial através de uma nar-
rativa literária onde o escritor usa de uma 
variedade de «armas» como conflitos, 
tramas, aventuras e sobretudo muita ima-
ginação — uma espécie de exercício, sem 
rede, de arte combinatória da ficção.

O romancista incorpora em Hotel estes 
ingredientes, dominando com ironia deli-
rante, crítica e autocrítica, os vários mean-
dros da literatura e os perigos a que ela nos 
conduz. Passando pela filosofia, música, 
pintura, há ainda as incursões hilariantes 
que faz pela Internet, através de uma pro-
sa seca, escorreita. Uma obra inteligente, a 
contracorrente do que se escreve por estas 
bandas. Ou seja, sem moralismos de qual-
quer espécie. Numa palavra: o prazer da 
literatura.

Sabendo como se constrói um romance, 
Paulo Varela Gomes leva, contudo, algum 
tempo a arrancar. Se o pano de fundo é o 
sexo ou, numa terminologia mais científi-
ca que tanto o autor como o leitor podem 
encontrar na Wikipédia, a escolopofilia — 
do grego «gosto por olhar», desejo de ob-
ter prazer a partir do olhar ou da obverva-
ção, podendo ser lido como uma variante 
do voyeurismo à Freud  —, não seria talvez 
necessário dar tantos detalhes arquitetóni-
cos do seu hotel labiríntico, com compa-
rações com hotéis da Baviera ou da Índia, 
nem muito menos, nos capítulos finais, en-
contrar o segredo do labirinto.

Estamos perante um romance em que a 
arquitetura é central para a teia construída. 
Mas mais uma vez pode afastar o leitor, 
quando, ao fim e ao cabo, Joaquim Helio-
doro decide construir uma passagem secre-
ta (ou um buraco da fechadura…) apenas 
com o intuito de convidar as suas hóspedes 
para uma suíte destinada aos seus olhares 
libidinosos. E não só, bem entendido.

À semelhança de Crónica de Uma Morte 
Anunciada, de García Márquez, ou Tra-


