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não pode produzir o mesmo impacto que 
nesses «tempos de negrume, de falta de 
liberdade, de censura», «de opressão», 
em que cada livro era, nos termos da pró-
pria autora numa entrevista recente, «um 
modo de denúncia, de resistência» ao 
sistema ditatorial vigente. Mas talvez por 
isto mesmo o leitor de 2014 possa estar 
mais atento àquilo que faz de Ambas as 
Mãos sobre o Corpo uma obra singular no 
panorama da ficção portuguesa contem-
porânea, independentemente das suas 
preocupações temáticas mais flagrantes: 
eis um texto que se assume como lugar 
de problematização da complexidade 
do vínculo entre o discurso e a narrativa, 
através de uma muito invulgar relação 
focal entre o/a narrador(a) e a(s) sua(s) 
personagem(ns). E talvez o facto de este 
«romance» se apresentar como um pro-
blema e não como uma resolução explique 
que a sua organização de efeito fragmentá-
rio (sublinho: efeito) se inscreva com toda 
a pertinência nestas palavras de Gonçalo 
M. Tavares: «O fragmento é um lugar 
pequeno onde o espanto tem espaço. […] 
só o corte provoca alegria entre o sítio da 
ferida e o sítio onde algo novo recome-
ça» (Biblioteca, Porto, Campo das Letras, 
2004, p. 14).

Joana Matos Frias

 [A Autora segue a antiga ortografia.]

Mário Cláudio 

RETRATO DE RAPAZ
UM DISCÍPULO NO ESTúDIO DE 
LEONARDO DA VINCI
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2014

O último romance de Mário Cláudio, Re-
trato de Rapaz, inscreve-se na senda de 
escrita que o autor tem vindo a trilhar, 
centrando-se o entrecho na vida de uma 

personalidade histórica, alguém que já 
conhecíamos porque faz parte do nosso 
património cultural coletivo, numa ca-
racterística que se constitui, porventura, 
como umas das marcas essenciais do ideo-
lecto do autor. Depois de nos ter oferecido 
as biografias romanceadas de Amadeo de 
Souza-Cardoso (Amadeo, 1984), Guilher-
mina Suggia (Guilhermina, 1986), Rosa 
Ramalho (Rosa, 1988), Fernando Pessoa 
(Boa Noite, Senhor Soares, 2008), Cami-
lo Castelo Branco (Camilo Broca, 2006), 
traz-nos agora a figura daquele que foi o 
maior génio do Renascimento, Leonardo 
da Vinci.

Mais do que a recuperação de factos 
ou de acontecimentos históricos, mesmo 
estando amiúde presentes na narrativa, 
a obra de Mário Cláudio constitui-se an-
tes de mais como aquilo que poderíamos 
designar, recuperando uma expressão do 
universo da música, tão caro ao autor, 
uma variação a partir de um tema. Com 
efeito, apesar de o entrecho se construir 
em torno de uma personagem histórica, 
nele não perpassa qualquer obsessão com 
a transmissão de factos ou conhecimentos 
datados e certificados pela historiografia. 
Ao invés, o texto ficcional surge como a 
representação subjetiva que o autor tem 
dessa personalidade e do seu tempo, silen-
ciando ou aflorando certos aspetos, ilu-
minando outros. A assunção de um olhar 
parcial a partir do qual se dá a conhecer a 
existência de Leonardo da Vinci está des-
de logo expressa no título, que relega para 
segundo plano o génio renascentista (re-
ferido apenas no subtítulo), destacando 
aquele que com ele trabalha e aprende, o 
Rapaz, de seu nome Gian Giacomo, assim 
elevado à categoria de protagonista da 
história. Do ponto de vista da construção 
da narrativa, este deslocar da perspetiva 
de análise não é inocente, deixando adi-
vinhar não só que é através do «retrato 
do rapaz» que se giza o do mestre, mas 
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também que a obra do artista vai ser la-
teralizada, privilegiando-se a dimensão 
humana e relacional da personalidade de 
Leonardo.

É sob o signo da antinomia que a efa-
bulação se constrói, figura que reencon-
tramos no paralelismo que por um lado 
se vai criando ao longo da intriga entre 
as personagens da narrativa, por outro se 
alarga a referentes extratextuais. É disso 
exemplo a curiosa presença, já no final 
da história, de um grupo de personagens 
femininas designadas (paradoxal e iro-
nicamente) por as «Três Graças», que, 
contrariamente às suas homónimas, as 
divindades da Grécia antiga, símbolo de 
beleza, encanto e abundância, representa-
das em inúmeras esculturas e pinturas das 
mais variadas épocas, primam por repre-
sentar um «abjecto terceto», um «triun-
virato» de maldade e vileza, cada uma 
mais horrenda e perversa do que as outras. 
O narrador apresenta delas um retrato ex-
pressivo, repleto de pormenores capazes 
de presentificar a medonha e assombrosa 
visão, como no seguinte excerto: «Clau-
dine, sempre escanzelada, crescera em 
nariz e queixo, e até ao ponto de tocarem 
entre si, Alexandrina adquirira uma testa 
imensa, e alombada, sobre a qual recedia 
a rala cabeleira, o que apenas se mostrava 
compensado pelo bigode que não cessava 
de lhe medrar. E quanto a Sarasine, des-
dobrando em contínuo no volume das 
ancas» (135).

Esta ideia de oposição e de contrapon-
to sobre a qual se arquiteta a narrativa 
inscreve-se desde logo na figura do Ra-
paz, personagem que simboliza a união 
de contrários, encerrando em si duas 
dimensões contrastantes, já que à har-
monia do corpo e à beleza das feições 
emolduradas de longos caracóis se opõe a 
«diabólica malevolência» que inspira os 
seus pensamentos e atitudes. É num misto 
de surpresa e prazer que Leonardo des-

cobre a personalidade trapaceira que se 
esconde por detrás do angelical rosto do 
jovem, por isso decide: «nunca mais ten-
tarei espetar-te asas nas espáduas porque 
o que diz bem contigo, meu Mafarrico, é 
um bom par de corninhos, e passarás por 
isso a chamar-te Salai» (15), consentindo 
novos enganos (trafica materiais, cons-
purca quadros, rouba e vende a obra do 
seu mestre) e incentivando-o, com o seu 
silêncio, a renovadas patifarias (rodeia-se 
de toda a espécie de marginais que traz 
para a oficina, vende o seu corpo). Assim, 
à semelhança do herói pícaro, o Rapaz é a 
imagem do anti-herói, sendo descrito do 
seguinte modo por Leonardo: «Ladrão 
e mentiroso, obstinado e cheio de ganân-
cia» (20), capaz de ludibriar até quem 
mais respeita e ama, como Catarina, a 
mãe do pintor, que o acolhe e protege 
como se de um filho se tratasse. Reencon-
tramos a figura do herói na personagem 
de Leonardo da Vinci, que surge descrito 
como o mestre genial e generoso que aco-
lhe e ensina o aprendiz apesar de não en-
contrar nele grande talento para a arte da 
representação pictórica.

É em torno da relação complexa e in-
tensa que nasce e cresce entre ambos, 
que a efabulação se centra, dando-nos 
a conhecer as várias formas que toma e 
os múltiplos contornos que assume. Se a 
entrada de Gian Giacomo na oficina de 
Leonardo fez daquele o discípulo deste, 
a quem eram atribuídas tarefas meno-
res, metonimicamente representadas 
pela ação com a qual se abre a narrativa 
— Gian a varrer o chão da oficina —, o 
jovem torna-se rapidamente o modelo e 
companheiro predileto do mestre. Nesta 
relação feita de afetos e cumplicidades, 
são várias as vertentes através das quais se 
manifestam, alterando-se igualmente os 
papéis que cada um assume na teia rela-
cional que entre ambos se entretece. Esba-
tem-se as fronteiras entre mestre e discí-
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pulo para dar lugar a um vínculo próprio 
ao que se estabelece entre pai e filho, que 
a vivacidade e a curiosidade de Leonardo 
convertem em partilhas e conivências fra-
ternas, «irmãos na juventude que apesar 
da diferença de idade os ligava, fazendo-
-os cúmplices na fruição das alegrias do 
mundo» (59), ou ainda em partilha amo-
rosa sexual.

A chegada de um novo aprendiz à ofi-
cina de Leonardo, em tudo contrário à 
personalidade de Salai, transforma a re-
lação dual dos amantes em triangular, 
trazendo para as vivências do quotidiano 
a inveja, o ciúme, o despeito, a traição. 
O aparecimento de Francesco Melzi, um 
aristocrata elegante, empenhado, contido 
e meticuloso, abala a ordem estabelecida, 
recambiando Salai para a sua condição 
primitiva, a de varredor do chão. O distan-
ciamento emocional criado entre Leonar-
do e Salai, resultante da preferência dada 
a Francesco, é ampliado com a partida 
do mestre e do seu mais recente aprendiz 
para a corte francesa. No entanto, é nesse 
local longínquo que o artista tomará cons-
ciência da importância do diabrete para a 
sua existência e da impossibilidade da sua 
substituição por Francesco. Em Amboise, 
a ausência física de Salai é mitigada pelas 
memórias que o pintor dele tem, excluin-
do delas os defeitos e os pecadilhos tantas 
vezes apontados. Sentindo falta da impe-
tuosidade, da irreverência e da fogosida-
de de Gian Giacomo, faz-lhe chegar uma 
secreta mensagem apenas descodificável 
pela cumplicidade construída durante 
longos anos, pedindo-lhe que regresse e o 
acompanhe no derradeiro exílio.

Retrato de Rapaz traz-nos uma parcela 
da vida de Leonardo da Vinci, iluminando 
uma componente particular da existência 
do artista, o relacionamento intenso e 
apaixonado que manteve com o seu discí-
pulo Salai. Mais do que a genialidade e a 
criatividade da sua obra, a efabulação des-

taca a personalidade do artista, nomeada-
mente a dimensão de apego à liberdade, 
que considera um valor inquestionável. 
Esse é o ensinamento maior que deixa ao 
seu aprendiz: «Admito-te tudo, meu Fi-
lho, menos que consintas na degradação 
dos pombos-correios, pobres deles, nasci-
dos para a liberdade, e que amiúde fomos 
soltar das gaiolas nos mercados de Flo-
rença» (121), relembrando-lhe a impor-
tância de assumir o controlo da sua vida. 
Mais do que a biografia do artista genial, 
Mário Cláudio quis, neste seu Retrato de 
Rapaz, presentificar e iluminar uma com-
ponente da personalidade do homem que 
as biografias convencionais silenciam; 
quis mostrar que o seu legado está para 
além da genialidade da obra. Deixa-nos 
por isso o magnífico retrato de um Leo-
nardo amante de prazeres, aventuras e so-
bretudo de liberdade.

Agripina Carriço Vieira

lídia Jorge

OS MEMORÁVEIS
Lisboa, Publicações dom Quixote / 2014

Entre romance político, segundo o concei-
to norte-americano, roman à clé clássico e 
desconstrução pós-moderna, esta «fábu-
la», como a designa a autora, propõe uma 
nova formulação da relação entre História 
e ficção, mito e romance. A cada novo li-
vro, Lídia Jorge explora os desafios que a 
passagem e o desgaste do tempo colocam 
ao romance. Tiphaine Samoyault escreve, 
a este propósito, que «ao querer abusar 
do tempo, detendo-o ou dilatando-o a seu 
bel-prazer, a ficção breve arrisca-se talvez 
a torná-lo irrecuperável»1. Citado por 
Samoyault, Jean-Luc Nancy sublinha por 
seu turno que o presente «é o tempo puro 
subtraído à temporalidade»2. O romance 
de Lídia Jorge assenta numa data, a de um 


