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1

A publicação da obra canónica de Miguel Torga, em boa hora
levada a cabo pela editora Dom Quixote, facilita-nos um trabalho de
releitura contextualizada, cujo fundamento é tão profícuo na avaliação
macrotextual como na valorização de pormenores aparentemente
despiciendos. À semelhança de alguns escritores portugueses da
geração presencista — colaboradores da folha de arte e crítica ou
dela liminarmente arredados —, Torga é um criador multímodo,
versando vários modos e géneros literários, com resultados estéticos
claramente desiguais. E essa ambivalência valorativa é ainda marca
partilhada pela referida geração, se exceptuarmos a obra de José Régio,
porquanto o autor de Poemas de Deus e do Diabo desenvolveu com
notável mestria os seus diversos talentos: romancista paciente e
contista atento, foi também poeta seriamente indagador, dramaturgo
tão empenhado como mal compreendido, não esquecendo o ensaísta
ágil, possuidor de uma argúcia crítica e teórica ainda hoje
surpreendente. Régio talvez tenha claudicado apenas num dos pontos
onde Torga mais se notabilizou: a escrita diarística.

Com efeito, embora digna de apreço, a produção romanesca,
novelístca e dramática de Miguel Torga não alcança os planos elevados
onde se situam muitos dos seus poemas, inúmeras páginas do
volumoso Diário e, sobretudo, toda a sua produção contística, revista
e autoralmente canonizada. Na literatura portuguesa do século vinte,
o autor de Pedras Lavradas ocupa, relativamente isolado, o lugar maior
do contista. Há outros, claro, que lhe fazem companhia: Branquinho
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da Fonseca, Tomaz de Figueiredo, Domingos Monteiro, Jorge de
Sena, ou a maravilhosa Maria Judite de Carvalho — referindo apenas
alguns dos realmente excelentes. Mas é Miguel Torga quem, a meu
ver, melhor corporiza a rigorosa exigência da escrita contística.

Pouco municiado para a narrativa extensa, de sintaxe
hipotáctica e totalizadora, o «homem de granito» recolhe da pedra
não a repousada paciência, mas a rugosa porosidade. Poeta e contista
confluem, deste modo, numa mesma necessidade criativa,
propiciadora de uma tipologia textual, cujas fronteiras, débeis de
nascença, vão sendo, ao longo do tempo, visivelmente fragilizadas.
Sintomaticamente, o último livro de contos torguianos tem um título
programático e metacontístico; na verdade, Pedras Lavradas pode ser
catáfora temática anunciadora de histórias árduas, pode ser ainda
confissão de agruras autorais, mas é também marca teórica e oficinal.
De facto, «pedras lavradas» é uma bela definição lírica de conto; e
digo lírica no sentido mais rigorosamente construtivo da palavra. O
mesmo é dizer que Miguel Torga não é apenas um contista expansivo
— pois no Diário, em vários poemas e no romance Vindima prevalece,
como magma sustentador, o espírito do conto —, mas é também
um poeta-contista consciente do seu ofício.

No prefácio a Antologia Poética, podemos ler, a certa altura, a
seguinte constatação do escritor: “É um duro ofício, o de poeta.
Começa por ser uma vocação irreprimível e acaba por ser uma
penitência assumida” (TORGA, 1981, p. 8). Ora, é este duro ofício
que estrutura, tanto no plano teórico como na prática textual, a escrita
contística. Os cinco prefácios que abrem os três volumes de contos
mais idiossincraticamente torguianos, ou seja, Bichos, Contos da
Montanha e Novos Contos da Montanha, testemunham com proficiência
o que acabo de afirmar.

A primeira edição de Bichos data de 1940; Pedras Lavradas foi
editado em 1951. Isto é, em pouco mais de uma década, Torga publica
todos os seus contos posteriormente autorizados a experimentarem
o teste da leitura. Curiosamente, é também no decorrer dessa década
que vêem a luz da publicação a novela O Senhor Ventura (1943), o
romance Vindima (1945), todos os textos dramáticos (1941-1949), o
belíssimo Portugal (1950), vários volumes do Diário, parte de A Criação
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do Mundo, e seis dos catorze livros de poemas dados à estampa. Como
se vê, nessa década miraculosa, as Musas acarinharam com materna
solicitude o torturado escritor. Depois de 1951, vieram mais quatro
livros de poemas, novos volumes do Diário, mais páginas de A Criação
do Mundo, e textos ensaísticos. No mesmo segmento temporal aparece,
portanto, toda a narrativa literária do autor — novelística, romanesca
e contística — em paralelo com uma escrita lírica, dramática e
diarística, cujos contornos genológicos, repito, são, não raras vezes,
compartícipes da formulação ética e estética do conto.

2

Os importantes documentos paratextuais acima referidos
contêm informações que ajudam a configurar o perfil do conto de Miguel
Torga; um perfil aparentemente simples — não seria de esperar outra
coisa de um exímio contista —, porém teoricamente elaborado, isto é,
meditado, pois contempla, em parcas palavras os três elementos fulcrais
da comunicação literária: o autor, o texto e o leitor.

Tratando-se de textos cuja elaboração não coincide com a
escrita dos contos1, adquirem, por essa via, um suplemento de
reflexão matizada por factos relevantes como, por exemplo, os
“acidentes” de edição ou a atitude reactiva dos leitores. As
considerações do escritor são, assim, enriquecidas por elementos
provenientes de um contexto alargado, que proporciona ao
prefaciador a oportunidade de situar os seus contos num vasto espaço
cultural que ultrapassa, com rendimento eficaz, as fronteiras formais
do objecto literário. Provêm deste facto notações que abordam
leituras antropológicas, sociológicas e políticas.

A este nível de abertura contextual politizada, são
particularmente expressivos o prefácio à quarta edição de Contos da
Montanha, de 1968, e o prefácio à segunda edição de Novos Contos da
Montanha, de 1945. No primeiro texto — um documento extraordinário
—, Miguel Torga expõe-se como cidadão politicamente consciente e

1 O prefácio à quarta edição de Contos da Montanha é publicado em 1968, e os prefácios à
terceira e quinta edições de Novos Contos da Montanha surgem respectivamente em
1952 e 1966.
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empenhado, aproveitando o exemplo de Contos da Montanha para
denunciar as “quatro décadas de opressão” que “desfiguraram
completamente a paisagem do país” (TORGA, 2002, p. 105) —
paisagem física e humana, pois existe entre as duas uma relação de
convivência visceral, como tem reafirmado, de forma dramaticamente
apaixonada, o poeta Joaquim Manuel Magalhães. Seguindo os passos
de muitos portugueses que, fugindo à miséria e à opressão, foram
obrigados a emigrar para díspares paragens, também Contos da Montanha,
“esse atribulado livro” se viu condenado a “muitos anos de desterro”
demandando “afoitamente” o Brasil, “o seio sempre acolhedor das
nossas aflições” (TORGA, 2002, p. 105).

Aproximando, com habilidade e retórica destreza, o
emigrante com “fome de pão” e o livro carente de liberdade, o
prefaciador-autor condensa, no seu estilo inconfundível, o
microcosmo contístico e o macrocosmo português subjacente e
justificador. Assim, fala da “ternura correctiva do autor”, que faz
os contos “menos toscos de aparência”, convocando, ao mesmo
tempo, “velhos desamparados, adultos desiludidos, jovens
revoltados — num palco de desolação” (TORGA, 2002, p. 105).
Contos e homens são, deste modo, irmanados num mesmo plano
de fragilidade e carência. Para ambos, “a pátria é um íman”
(TORGA, 2002, p.105), um apelo irrecusável, que permite ao
escritor concluir o seu prefácio com esta afirmação actualíssima:
“Portugal necessita urgentemente de ser repovoado”.
Repovoamento humano, dizemos hoje, em 2007, perante um país
senescente e debilitado; mas em 1968, data do prefácio, a
necessidade de repovoamento era também cultural e política.

No prefácio à segunda edição de Novos Contos da Montanha,
datado de Setembro de 1945, Miguel Torga já havia escrito palavras
duras, defluentes, naturalmente, do questionamento sobre os seus
contos. Repare-se na força denunciadora da abertura do texto:

Escrevo-te da Montanha, do sítio onde medram as
raízes deste livro. Vim ver a sepultura do Alma-
Grande e percorrer a via-sacra da Mariana. Encontrei
tudo como deixei o ano passado, quando da primeira
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edição destas aventuras. Apenas vi mais fome, mais
ignorância e mais desespero. Corre por estes montes
um vento desolador de miséria que não deixa florir
as urzes nem pastar os rebanhos. O social juntou-se
ao natural, e a lei anda de mãos dadas com o suão a
acabar de secar os olhos e as fontes. (TORGA, 2002,
p. 377)

A consciência alarmada do contista, que não esquece a sua
condição de “homem gregário” (TORGA, 2002, p. 377), conduz,
em seguida, à revelação mais patética e questionadora do prefácio:
“Prometi isso porque me senti humilhado com tanto surro e com
tanta lazeira, e envergonhado de representar o ingrato papel de
cronista de um mundo que nem me pode ler” (TORGA, 2002, p.
378). Resta, como fio de esperança redentora, a capacidade de o
conto influir na responsabilização do leitor mais abonado, em termos
de instrução escolar, do que as criaturas que protagonizam as histórias
contadas:

Tomei o compromisso em teu nome, o que quer dizer
em nome da própria consciência colectiva. Na tua
ideia, o que escrevo, como por exemplo estas
histórias, é para te regalar e, se possível for, comover.
Mas quero que saibas que ousei partir desse regalo e
dessa comoção para te responsabilizar na salvação
da casa que, por arder, te deslumbra os sentidos.
(TORGA, 2002, p. 378)

Repare-se que, mais uma vez, o prefaciador parte de
considerações de índole metacontística para atingir um âmbito de
repercussão que entra fundo no sistema sociopolítico. O conto serve
para “regalar” e talvez “comover”, mas também deve servir para
responsabilizar. O preceito clássico, consubstanciado na fórmula
“docere et delectare”, é enfatizado no termo “docere”, não apenas
como instrumento de aprendizagem individual, mas igualmente como
imperativo de ética social. No fundo, é reactualizada, em moldes
contemporâneos, a intenção moralizadora que é consubstancial à
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genealogia do conto, cujos alicerces entroncam, ao longo dos séculos,
numa tradição oral e pedagógica, até atingir, no século dezanove, a
sua feição estritamente literária e autoral.

No prefácio que reavalia o sucesso editorial do livro Bichos,
publicado em 1940, Miguel Torga atenua as considerações de ordem
sociopolítica, derivando num sentido que, ainda assim, exige do leitor
uma participação activa e comprometida com o texto. Começando
por dizer que sempre escreveu para o leitor, também acrescenta:
“sem te lisonjear, evidentemente, mas também sem ser insensível às
tuas reacções” (TORGA, 2002, p. 17). É curiosa esta abertura um
pouco ambígua, porque todo o prefácio é uma peça de retórica
ardilosa. Postulando o leitor como co-construtor necessário do texto,
pois conto e poesia compartilham a mesma “sintonia matricial”
(FERREIRA, 2006, p. 5), o contista não abdica, no entanto, das
suas prerrogativas autorais, hermeneuticamente controladoras.

Os contos de Bichos são capazes, como todos os grandes contos,
de vencer as barreiras do tempo, sem deixarem, contudo, de reflectir
as perplexidades do momento. Dirigindo-se ao leitor, o contista confia
nessa dupla qualidade quando afirma o seguinte: “um conto que te
agradou, tem algumas probabilidades de agradar aos teus netos”
(TORGA, 2002, p. 18). E no parágrafo logo a seguir, seduz o leitor,
convidando-o a partilhar a posse do livro: “És, pois, dono como eu
deste livro” (TORGA, 2002, p. 18). Mas, no mesmo fôlego frásico, o
discurso de sedução e captatio benevolentiae ganha cambiantes só
aparentemente benevolentes. Atente-se na totalidade da frase:

És, pois, dono como eu deste livro, e, ao
cumprimentar-te à entrada dele, nem pretendo
sugerir-te que o leias com a luz da imaginação acesa,
nem atrair o teu olhar para a penumbra da sua
simbologia. Isso não é comigo, porque nenhuma
árvore explica os seus frutos, embora goste que lhos
comam. (TORGA, 2002, p. 18)

É evidente o estratagema retórico: afirmando não pretender
influenciar a liberdade interpretativa do leitor, o autor vai, no entanto,
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sugerindo linhas de leitura, como se receasse o enfraquecimento
progressivo da sua intenção primordial na única instância onde ela
não deve nunca esmorecer: a consciência atenta do leitor. Creio não
se tratar de um simples assomo de paternalismo pedagógico, embora
não deixe de ser equacionável o instinto de poder e comando de um
universo literário que o autor sente como criatura intrinsecamente
sua, apesar de partilhável. Trata-se, em meu entender, de uma
concepção de escrita contística que se apresenta como questionadora
dos seus mecanismos, inscritos num paradigma de comunicação
literária.

O prefácio à quinta edição de Novos Contos da Montanha é,
neste contexto, inteiramente esclarecedor. Reflectindo sobre o sucesso
do livro junto dos leitores, Torga conclui que tal sucesso talvez se
deva à “evidência de se não tratar de uma mera celebração literária
para iniciados, mas dum sincero esforço de comunhão universal”
(TORGA, 2002, p. 381). Temos nesta frase considerações teóricas e
histórico-literárias de grande relevo, cuja apreciação crítica não cabe
no espaço reduzido deste trabalho. Convém, contudo, salientarmos
as frases que lhe são contíguas:

Desde rapaz que defendo uma arte o mais pura
possível nos meios e o mais larga possível nos fins.
Uma super-realidade da realidade, onde todos os
homens se encontrem, quer sejam intelectuais quer
não. Daí que no meu espírito tenha igual peso o juízo
dos leigos e o dos ungidos, e me console tanto o
aplauso dos simples como o dos complicados. Só
quando uns e outros se juntam na mesma curiosidade
pelo que escrevo sinto uma relativa paz de consciência
e alguma certeza. É menos cruciante o medo de me
perder nas malhas dum ritual esotérico. (TORGA,
2002, p. 381)

Penso não ser excessivo se disser que a expressão “uma arte
o mais pura possível nos meios e o mais larga possível nos fins”
funciona, a um tempo, como epítome iluminador da obra torguiana
na sua totalidade coesa, e como definição feliz da natureza semântico-
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pragmática do conto — um género literário feito de tensão rigorosa,
e que exige do autor e do leitor uma atenção igualmente vigilante.

Na excelente obra contística de Miguel Torga, torna-se difícil
escolher um texto que avalize as considerações que venho expondo.
A dificuldade, é bem de ver, resulta do carácter exemplar de quase
todos os contos. Para ultrapassar o impasse, opto por uma escolha
ditada apenas pelo meu gosto pessoal, elegendo como paradigma
do conto torguiano o texto intitulado “O Senhor”, e que encerra,
com verdadeira chave de ouro, o volume Novos Contos da Montanha.
Essa peça magistral constitui uma súmula da refinada arte do conto
de Miguel Torga: uma “pedra lavrada” de inestimável preciosidade.

3

O título “O Senhor” sinaliza, de imediato, uma das características
fundamentais da obra torguiana: a sua profunda religiosidade. Essa
dimensão religiosa faz parte da verosimilhança inerente ao universo
humano retratado nos contos, sendo, portanto, necessária ao tecido
ficcional; mas é igualmente uma marca definidora da cosmovisão do
autor. Num escritor tão comprometido com a condição humana não
seria, de resto, de esperar outra atitude. Não se trata, como é óbvio, de
uma religiosidade oca e de mero verniz ideológico; estamos, muito
pelo contrário, perante um entendimento da religião que dramatiza,
ao mais alto nível, a relação do homem com Deus, e estende essa
dramatização aos liames gregários que funcionam no plano comunitário
e se elevam ao domínio cósmico. Ou seja, a irrevogável moral romana,
configurada na fórmula do ut des, atravessa, nimbada de paganismo, as
terras transmontanas, como persiste, resistente, em todo o mundo
católico. O “Senhor” e o seu panteão de divindades fazem parte de
um Olimpo que ora se aproxima como montanha tangível, ora se
distancia em esferas inefáveis. E essas duas dimensões da divindade
actuam, de forma diferenciada, no mundo humano. Ambas são eficazes
e necessárias. O mesmo é dizer que a superfície ritualística do
catolicismo — humanamente pancrónica, na sua essência —, não elide,
mas também não reifica totalmente o rosto absconditus de Deus. Fruto
da terra e herdeiro anelante do céu, o homem torguiano corporiza, de
forma oximórica, essa dramatismo pacificador.
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No conto em apreço, o Senhor desce do seu pedestal de
severidade insondável, partilha com os homens um momento de
humaníssima amargura; e regressa de novo ao seu trono intangível.
Entre a vinda e o regresso, agiganta-se a figura do sacerdote. Importa
salientar, de passagem, o carácter dos padres de Miguel Torga.
Recusando a tradição queirosiana de um clero venal e devasso (são
raros os padres bons nos romances de Eça), o escritor transmontano
dá vida a uma galeria de sacerdotes que fazem corpo com a
comunidade e partilham com os fiéis as suas misérias e momentos
de júbilo. Também por esta via se torna patente a funda religiosidade
que estrutura a obra do autor de A Criação do Mundo.

O núcleo diegético do conto é simples, como convém a um
conto exemplar. Mas não é, evidentemente, no argumento de base
que reside o interesse maior do conto, mas sim na coesa urdidura
discursiva que restringe e potencia o material diegético,
necessariamente humilde. A história é breve: uma mulher isolada
num lugarejo de Trás-os-Montes enfrenta a morte, causada por um
parto laborioso e complicado. Apenas um médico ou uma parteira
experiente poderiam trazer a salvação. Mas a parteira não se
disponibiliza e o médico esperado está doente. Resta a esperança de
um outro médico, o da Vila, que pede pelo trabalho “um conto de
réis” (TORGA, 2002, p. 530), uma fortuna que está bem longe dos
míseros recursos do marido da parturiente, um humílimo moleiro.
O conto não precisa de desenvolvimento narrativo para fazer estalar
a denúncia. Avesso à estética do grito e do derrame humanitarista,
basta a simples referência aos honorários exigidos pelo médico. Os
barões da medicina, como os do direito — impressivamente
retratados no conto “Justiça”, de Contos da Montanha, não se
emocionam com a desgraça dos necessitados. Resta, portanto, a
pacificação da morte, aceite pela mulher e pelo marido como solução
inevitável. E o Senhor, onde está o Deus pai que parece esquecer-se
dos seus filhos? Vem a caminho, nas mãos do padre, protagonizando
uma procissão funérea, de contornos grotescos e fantasmagóricos.
Uma procissão de morte, em nome de uma outra vida.

Mas antes do surgimento da procissão, a abertura do conto
situa-nos no espaço físico, sociocultural e, digamos, estilístico. O
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incipit do texto é brutalmente expressivo: “O dia tinha acabado,
comprido e duro, com os arados desde pela manhã a rasgar
Valongueiras de termo a termo, fundos, cortantes, inexoráveis”
(TORGA, 2002, p. 525). A criteriosa selecção vocabular cataforiza
o drama central: dia “comprido e duro”, arados a rasgar “fundos,
cortantes, inexoráveis”. A demora psicológica do dia, materializada
em suor e cansaço, bem como a funda e inexorável dureza do
arado, prenunciam, de forma admiravelmente coesiva, a violência
psicossomática do parto. E o adjectivo “inexorável” adquire, neste
contexto, um tom ominoso, parecendo deflagrar a tirania
inexpugnável do destino.

A abertura do conto é, contudo, semanticamente
ambivalente; ao lado dos sinais de violência e morte, surgem
também indícios de vida, anunciando, portanto, uma outra isotopia,
que será confirmada no remate. A descrição lírica da terra lavrada,
abrindo-se em “golpe fresco, odoroso e largo” (p. 525), e a
visualização do boi da rabiça de narinas a alargarem-se “numa
luxúria casta de bicho a cheirar o ninho (p. 525), são raízes de
esperança e concertada harmonia. Mas, de repente, o “perfume
forte” (p. 526) que paira por toda a aldeia, na tépida noite de Maio,
é drasticamente perturbado pelo “toque imperativo do sino” (p.
526). O alarme do sino àquela hora só pode ser um sinal de morte
iminente, necessidade inadiável de extrema-unção. O seguimento
do texto, até ao centro do drama que está prestes a acontecer, é um
pequeno filme de movimentação de sombras humanas, formatado
por um expressionismo plástico e psicológico, que fere, com
descarnada pungência, o âmago contraditório dos sentimentos
humanos. Vencidos pela exaustão de um dia de trabalho, os
camponeses, depois de haverem comido e bebido “como lobos”
(p. 526), só desejam um merecido repouso, coadjuvado pelo torpor
alcoólico que os libertava da fadiga e lhes “tirava também a
consciência de que continuavam a ser criaturas humanas” (p. 526).

Mas a solenidade tétrica do momento reactiva a religiosidade
individual e comunitária, na dupla função acima referida; isto é,
gregariamente ritualística, e individualmente religada com a
transcendência, como se pode verificar no extracto seguinte:
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Cada qual se sentia uma parcela do Deus que ia à
frente a guiá-los e a partilhar com eles o seu poder
de salvação. Arrastavam-se sem consciência do corpo,
numa leveza de eleitos, movidos apenas pela força
da missão transcendente de que se julgavam
investidos. (p. 528)

Mesmo os menos corajosos, que não conseguem resistir ao
cansaço, e ficam em casa, “ficavam-se escondidos e culpados” e as
casas que tinham luz “pareciam marcadas por uma estrela de traição”
(p. 527). Chegada ao local do drama, a procissão é recebida pela
figura patética do moleiro, apresentado numa cena de desamparada
compunção, como vítima sacrificial de um destino cruel, lavrando
livremente, numa sociedade iníqua e obscenamente injusta: “Quando
o Malaquias surgiu finalmente, ajoelhado na estrumeira do quinteiro,
de mãos erguidas, por um triz que não foi pisado pela avalanche
piedosa e cega” (p. 528).

O remate do conto é dominado por duas figuras gigantescas,
que vêm à boca de cena, deixando um pouco na sombra, vigilante, a
presença do Senhor. Filomena, a parturiente, e Gusmão, o padre,
participam, em conjunto, numa luta em que se digladiam, em combate
agónico, as forças contrárias da vida e da morte. Perante o corpo
inerme da mulher, com a mãozita do bebé jazendo “pendurada entre
as duas coxas cabeludas, redondas, sulcadas de veias negras
entumecidas” (p. 530), os sacramentos tornam-se inúteis (p. 531);
por conseguinte, o padre, com os pés “bem assentes no soalho do
quarto” (p. 530), ou seja, recebendo da terra a sua energia maternal,
supre a falta criminosa do médico, e cumpre a função de parteira.

Entretanto, “as pedras do moinho iam rilhando o milhão” (p.
531), numa indiferença aos dramas humanos, que as rodas da vida
recorrentemente manifestam nos contos de Torga. Neste caso,
porém, a promessa de pão, garantida pelo moinho, é um sintoma de
esperança que a criança representa, estreando “o aconchego do
mundo” (p. 533), nos braços de Constança, uma velha chamada pelo
padre. Desfeita a tragédia anunciada, o epílogo do conto reactiva a
isotopia de fertilidade enunciada na abertura. Tudo isto, na presença
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discreta do Senhor, que se ergueu “então solene, chegou à porta, e
cobriu-se novamente do palio da sua glória” (p. 533).

Seria demasiado apressado e superficial atribuir ao Senhor
um estatuto de inutilidade. Na verdade, ele manifesta-se, solícito, na
figura nobilíssima do sacerdote; no fundo, o Senhor do conto é tanto
Deus como o seu emissário, ambos perfazem uma totalidade: o
humano diviniza-se e o divino humaniza-se. Porque a face materna
de Deus só pode ser humana. E o conto de Miguel Torga — este
como outros — é testemunho dessa evidência.
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