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   Only connect...the poetry and the prose of life 
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Afonso Lopes Vieira 
 
 

 
1. Publicado em 1903, Marques (Historia d’um perseguido), de Afonso Lopes 

Vieira, revela-se um texto de enigmática singularidade no percurso literário do então 

jovem autor, o que talvez explique que João Gaspar Simões, defendendo  que a novela 

«no género, e para a época, (...) é uma obra-prima», logo acrescente, desalentado, que 

«aí ficará ela até aos nossos dias ignorada de todos».1 Se é indesmentível que se 

cumpriu esta inevitabilidade profetizada pelo crítico presencista, a escassa fortuna de 

Marques, no conjunto da produção literária de um autor exuberantemente prolífico, 

poderá, porventura, ser compreendida à luz de factores diversos, quer intrínsecos à 

dinâmica literária, quer atinentes a circunstâncias externas ao próprio texto.  

A novela constitui, antes de mais, uma verdadeira excentricidade genológica 

(uma «imponderável narrativa», nas palavras de J. C. Seabra Pereira2) no conjunto da 

obra de Lopes Vieira que, confessadamente, preteriu a ficção narrativa em favor do 

Lirismo, perspectivado, particularmente após a assunção plena de um breviário de 

inequívoca inclinação neo-romântica lusitanista, como canto espontâneo (de 

ascendência folclórica e cancioneiril) e repositório de uma  vocação rácica primicial. 

Embora a tentação narrativa se insinue, com distintos graus de elaboração diegética, em 

outras obras integráveis nesta e em fases posteriores (sobretudo em Conto do Natal, O 

Encoberto, A Paixão de Pedro o Cru, ou no texto póstumo Brancaflor e Frei 

Malandro), penso poder afirmar-se que nunca o apelo de contar parece dirimir 

convincentemente a modulação lírica que norteia estes textos, quando não se 

metamorfoseia mesmo num género híbrido, à semelhança do que ocorre com a  reescrita 

                                                 
1 João Gaspar Simões, Perspectiva histórica da ficção portuguesa. Das origens ao século XX, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1987, p.734. 
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do mito inesiano, que, de modo algo inconclusivo, convoca a encenação historiográfica, 

a inventiva romanesca e a evocação poetizada. 

Este primado do Lirismo, que o pensamento metapoético de Lopes Vieira se 

encarregará de investir de colorações específicas que não cabe aqui aprofundar, 

participa, contudo,  da «crise da narrativa» que, por reacção anti-naturalista e anti-           

-positivista, o Simbolismo-Decadentismo finisseculares consignaram na teoria e 

confirmaram à saciedade nas práticas literárias. Como refere Jorge Trindade, «(...) 

enquanto se assiste, por um lado, a uma acentuada quebra na produção de romances, 

preteridos em benefício de textos mais curtos (contos, «prosas», «páginas», «minutos»− 

cuja reduzida dimensão material se compensa por uma maior densidade, e por esta via 

já revelam afinidades com as formas poéticas); por outro lado, as formas narrativas 

tendem a abandonar as suas características estruturais e a aproximar a sua natureza da 

poesia, dando origem a textos híbridos, transicionais, de complexa classificação 

genológica»3. Ora, são precisamente as duas primeiras fases do percurso literário de 

Lopes Vieira4 que mais fecundamente exprimem a consolidação da hipótese neo-           

-romântica lusitanista, a partir de meados da década de oitenta, como «dissidência 

complementar do Decadentismo, como alternativa à verdadeira superação atingível no 

âmbito do Simbolismo».5 

 Por outro lado, a presença, na novela, do ideário de inspiração 

anarquizante afigura-se também incongruente com o epíteto de «preceptor seguro da 

sensibilidade portuguesa», atribuído ao autor por António Sardinha6, mas bastante 

menos dissonante com o de «construtor de nuvens», como, por seu turno, ele próprio se 

autocaracteriza.7. A sedução que as ideias anarquistas e o humanitarismo tolstoiano 

exerceram sobre Lopes Vieira, facilmente compaginável com o espírito do tempo, têm 

sido objecto de abundante atenção crítica, pelo que não vamos deter-nos 

                                                                                                                                               
2 José Carlos Seabra Pereira, «O Conto de Natal de um Lopes Vieira quase esquecido», in Do fim-de-
século ao tempo de Orfeu, Coimbra, Livraria Almedina, 1979, p.74. 
3 Jorge Francisco Martins Trindade, Os discursos da narrativa: Polimorfia e Unidade em Serão Inquieto 
de António Patrício, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, 1996. 
4 Referimo-nos às fases coimbrã, representada por obras de juvenília como Para quê?, Náufrago ou O 
Poeta Saudade, que prolongam o receituário temático-estilístico de matriz decandentista, mais tributário 
do magistério poético de António Nobre do que de modelos estrangeiros; e intermédia, de acentos 
vitalistas e tonalidade libertária e socializante, patenteada em textos como O Encoberto, Marques 
(historia d’um perseguido) ou Conto de Natal. 
5 José Carlos Seabra Pereira, «A condição do Simbolismo em Portugal e o litígio das modernidades», 
Nova Renascença (Verão de 1989/Verão de 1990), p.147. 
6 António Sardinha, A Monarquia, 12-7-1917. 
7 O mesmo epíteto é utilizado por Vitorino Nemésio em «Um construtor de nuvens», Diário Popular, 30-
1-1946. 
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demoradamente no assunto. Bastará relembrar que, em 1904, o autor empreende a 

tradução do opúsculo de Kropotkine, Á Gente Nova8, onde, numa retórica 

convencionalmente panfletária, de resto evocativa dos longos apelos subversivos que 

pontuam o discurso de Roldão, uma das personagens de Marques, se delineia a 

irrefragável contradição que opõe lei escrita e lei da consciência e se propugna por uma 

arte de militância cívica, reparadora das assimetrias sociais e resgatada pela ideia do 

esteticismo autotélico e improdutivo: «Vós, poetas, pintores, musicos, escultores, se 

compreendestes a propria missão e a da vossa arte, ponde ao serviço da revolução as 

pennas, os pinceis, os cinzeis,− a inspiração»9. A efémera adesão de Lopes Vieira ao 

figurino anarquizante finissecular, sobretudo orientação coesiva de um certo escol 

geracional, é explicada pelo próprio, em resposta a repto provocatório lançado por 

Aquilino Ribeiro, nos seguintes termos: 
«-(...) Mas, franqueza, franquezinha, Afonso amigo, coração leal de Amadis: 
também passou pela portela anarquista...? 
-Como toda a gente que se preza. É a forma protoplásmica da generosidade 
mental. O nosso coração, na mocidade da vida, precisa de uma fórmula 
ardente e ofereciam-nos aquela. Que admira! Depois, com o tempo, despimos 
as roupagens absurdas da utopia, e fica apenas a essência, o humano. Desta 
maneira, continuo a ser anarquista.»10 

 
A esta apologia depurada da «essência» e do «humano» corresponderá, no devir 

literário do autor, a reciclagem da utopia libertária em coerente esteio de evangelismo 

de molde neo-franciscanista, traduzindo-se numa produção lírica que poderíamos 

caracterizar de afeição ao ínfimo ou, por exemplo, na inclassificável colecção de 

crónicas compulsadas em Santo António. Jornada do Centenário (1932). Lopes Vieira 

é, assim, «um revolucionário balanceado entre Bakounine e S. Francisco de Assis», 

como justamente o qualifica Aquilino Ribeiro.11 

A tradução do folheto de Kropotkine, cujas cópias subsistentes o autor tentou 

posteriormente recolher, é legitimada algo parodicamente: «Não tenho que me 

envergonhar. De resto, essa brochura explica-se ainda por uma paixoneta que tive pela 

sobrinha de Kropotkine que conheci em Paris. Não me arrastou ela até Londres?»12 No 

conto «O Veiga», incluído na colectânea Serão Inquieto, de António Patrício (1910), o 

protagonista deixa-se seduzir pela «catequese desvairante» do credo anarquista, em 

                                                 
8 Adoptaremos, nas citações, a grafia dos textos originais. 
9 Kropotkine, Á Gente Nova. Versão de Affonso Lopes Vieira, Lisboa, Livraria Editora Viuva Tavares 
Cardoso, 1904, p.24. 
10 Aquilino Ribeiro, Camões, Camilo, Eça e alguns mais (Ensaios de crítica histórico-literária), Lisboa, 
Livraria Bertrand, p.303. 
11 idem, ibidem, p.306. 
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virtude de ter sido impiedosamente rejeitado pela mulher que amava e que pretendia 

pedir em casamento. No comprazimento irónico da voz do narrador de António Patrício, 

parece ecoar a sobranceria distanciada de Lopes Vieira: 
  «Perdia as noites num delírio gago, a proclamar no 

botequim o amor livre.(...) Inconscientemente, como rezava com devoção até 
há pouco, absorvia brochuras anarquistas, e tinha à cabeceira, como uma 
espécie de Flos-Sanctorum laico, um hagiológio patético, ilustrado, com um 
Ravachol de auréola, hiper-Cristo, e os mártires de Chicago nimbados»13 

 

 A recepção crítica de Marques quedou-se consideravelmente aquém do 

aplauso uníssono. O próprio autor, a julgar pelo testemunho de Aquilino Ribeiro, 

enjeitou inapelavelmente a novela («Falando-lhe nós um dia nela, franziu os lábios com 

desdém, o que se nos afigurou excessivo»14), embora a ela pretendesse regressar, 

sobretudo com o intuito de contradizer a reacção adversa da crítica, com um novo 

ensaio. Este projecto, anunciado no anterrosto de O Encoberto, nunca será 

concretizado.15 A razão é, de certo modo, divisada pelo mesmo Aquilino Ribeiro, ao 

considerar Marques como o Clarimundo de Lopes Vieira. Com efeito, se João de Barros 

percorre os trilhos fantásticos da novelística cavaleiresca como exercício preparatório da 

empresa historiográfica das Décadas; a incursão de Lopes Vieira em terrenos ficcionais 

daria testemunho de uma etapa necessária na conquista da maturidade de processos de 

escrita. Curiosamente, se, como advoga Aquilino, é nos textos cronísticos e polémicos 

de Em Demanda do Graal que o autor «harpejará cordas como raramente fez escritor 

português»16, esse assentar de mão parece ter-se orientado finalisticamente no sentido 

de uma maior contenção sintagmática e não, como convencionalmente seria legítimo 

esperar, no da expansão romanesca. De modo sintomático, em carta autobiográfica que 

endereça a Agostinho de Campos, para posterior inclusão no volume da Antologia 

Portuguesa a ele dedicado, Lopes Vieira não repertoria Marques na sua bibliografia. Às 

apreciações coevas do texto, mesmo quando de euforia de circunstância pelo advento de 

                                                                                                                                               
12 idem, ibidem, p.303. 
13 António Patrício, «O Veiga», in Serão Inquieto, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 1995, p.99. 
14 Aquilino Ribeiro, ob. cit., p.310. 
15 Do espólio do autor, conservado na Biblioteca Afonso Lopes Vieira em Leiria (Envelope B-nº39), 
constam notas soltas que se destinariam a uma nova edição de Marques. A leitura, nem sempre fácil, 
destes apontamentos dispersos parece indiciar que o projecto de reescrita se orientaria no sentido da 
expansão sintagmática e do aprofundamento psicológico dos caracteres: «Processo a seguir: desenvolver 
o mais possível cada motivo psicológico– descrever as figuras complementares»; «Marques não se 
suicida regressando à provincia, numa aldeia apazigua-se e reconhece– entre as arvores e os humildes– 
que a sua dôr era falsa e criada pela refracção do seu ser no torcido ser da multidão...». 

 Agradeço à Drª Cristina Nobre esta e outras informações que generosamente me facultou sobre 
o espólio de Afonso Lopes Vieira. 
16 Aquilino Ribeiro, ob. cit., p.308. 
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um prosador, desagradaram a «arte desconsoladora e deprimente», «o estylo um pouco 

aos altos e baixos, desegual»17, as insuficiências «no modo de revelar a nuance psychica 

que surprehendeu admiravelmente», «certas toadas que ficam no ouvido de leituras do 

Eça e principalmente do Fialho»18. O mais intransigente crítico da estreia novelística de 

Afonso Lopes Vieira terá sido, no entanto, Mayer Garção, que, após desferir veemente 

censura contra a escalpelização  minudente e obcecada a que o autor procede de uma 

dor sem remédio −que «pertence aos médicos, não pertence aos artistas...»19−, conclui 

com uma interrogação exasperada que, não sem alguma ironia, poderia plausivelmente 

ter sido proferida pelo revolucionário Roldão, de Marques: «Quando se convencerão 

todos os que escrevem de que, sem um alto ideal que o anime e norteie, o escritor é um 

mutilado?».20 

 

2. Independentemente da sua actualidade, estes juízos críticos revelam-se 

particularmente iluminadores, pelo que neles se exprime de desconforto e perplexidade  

perante a novidade estética. Com incidências e matizes distintos, trata-se da 

incompreensão relativamente a um projecto de essencial modernidade, que o advento do 

novo século confirma e que desaguará no modernismo orfaico. Não será, pois, 

despicienda a aproximação que autores como Aquilino Ribeiro, e, posteriormente, 

David Mourão-Ferreira ou João Medina estabelecem entre a novelística de Lopes Vieira 

e as experimentações ficcionais intrinsecamente modernas de Raul Brandão ou de 

António Patrício. Embora com vozes singulares, estes autores textualizam igualmente 

esse «tropismo do novo»21, de memória finissecular, que se consubstancia numa 

irreparável fractura ideológica e estilística. 

Suzanne C. Ferguson22, ao propor um inventário dos traços distintivos da 

narrativa breve moderna de raiz impressionista, considera que as suas propriedades 

                                                 
17 Paulo Osório, «Marques, por Affonso Lopes-Vieira», Aguilhadas, nº9, Abril de 1904. Citado por Maria 
Celeste dos Santos Januário, «Marques. História d’um perseguido»  de Afonso Lopes Vieira. As 
ambiguidades do discurso carnavalesco. Ruptura, vida e morte., Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 1994, p.25. 
18Expressões retiradas de carta inédita de Carlos Mesquita a Afonso Lopes Vieira, transcrita por  Maria 
Celeste dos Santos Januário, ob. cit., p.26. 
19Mayer Garção, recensão publicada em O Mundo (1904). Citada por Agostinho de Campos, Afonso 
Lopes Vieira. Prosa e Verso, Lisboa, Livrarias Aillaud e Bertrand, 1925, p.XXIV-XXV. 
20 Idem, ibidem, p.XXV. 
21 A expressão é de  José Carlos Seabra Pereira, «Tropismo do novo e refracção paródica no fim-de-
século», Prelo, nº20 (Simbolismo em Portugal), Lisboa, IN-CM, 1992, p.119-131. 
22 Suzanne C. Ferguson, «Defining the Short Story. Impressionism and Form», in  Michael J. Hoffman, 
Patrick D. Murphy (eds.), Essentials of the Theory of Fiction, London, Leicester University Press, 1996, 
p.287-300. 
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ideotemáticas e técnico-compositivas se revelam essencialmente análogas às do 

romance, tal como o género se afirma a partir da viragem do século. Contudo, o 

imperativo de contracção e economia de meios verbais impõe-lhe uma particular 

fisionomia e intensifica a legibilidade dessa metamorfose narrativa. Adoptaremos, não 

sem acrescentos e reformulações, as características codificadas pela autora na indagação 

dos aspectos que actualizam o projecto de modernidade inscrito na novela de Lopes 

Vieira.  

Em Marques, o protagonista homónimo, uma prefiguração do Prufrock, de Eliot, 

constitui o arquétipo do homem comum, anti-herói de ressonâncias quixotescas, 

atormentado pelo olhar perscrutador e pelas pequenas humilhações infligidas pelos 

outros, em incessante demanda de um acto nobilitante que o redima da mediania 

trivializadora. A representação narrativa descontinuamente episódica dos instantâneos 

biográficos de Marques faz conviver a reminiscência traumática e angustiante do 

protagonista (ou do narrador por ele) com as deambulações boémias por entre a 

cenografia apocalíptica da cidade, na companhia de dois amigos: Bemvindo, «um poeta 

inédito como um manuscrito aferrolhado num bahu»23 e Roldão, «um filosofo», «um 

maluco» que «paría mundos» e «lançava erratas á margem do Universo» (p.62). A 

subalternização da representação narrativa da acção objectiva das personagens e a 

relação disjuntiva entre acção e pensamento ou sentimento24 constitui o princípio 

compositivo da novela, sobretudo porque Marques institui-se como ensaio sobre a 

pequena grande tragédia de nada acontecer e o protagonista se encontra enredado numa 

sediciosa impotência que o conduzirá ao acto falhado do suicídio. Com efeito, a falência 

de todos os projectos facilitadores da fusão com o colectivo e a irreversível alienação 

instigada pela consciência de uma inultrapassável inferioridade fazem a personagem 

ansiar pela redenção dolorista, não aquela propiciada pelas «dôresinhas enormes» (p.9), 

mas, como explica Marques:  
«− A mim o que me falta é uma grande dôr, que me arrebente, que 

me enobreça, que funda dentro de mim, como se derretem ao lume bolinhas 
de cêra, todas as miseriazinhas da minha vida...» (p.124) 

 
 E é o narrador-interpretante que mais certeiramente sintetiza o diagnóstico de 

Marques: «Sim; o mal d’esta criatura resumia-se em estar sempre á espera; e o que elle, 

Marcos, soffria, era apenas esta coisa formidavel: a inadaptação á Vida− a Dôr− desde 

                                                 
23 Afonso Lopes Vieira, Marques (Historia d’um perseguido), Lisboa, Livraria Editora Tavares Cardoso 
& Irmão, 1903, p.62. Os números das páginas serão integrados no corpo do texto. 
24 Suzanne C. Ferguson, art.cit., p.290-91. 
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que esperava sempre que a Vida lhe trouxesse ridiculo» (p.42). Renunciando claramente 

à demonstração de uma tese− isto porque o substrato pedagógico que poderia derivar do 

patético redunda, invariavelmente, no sem-sentido do ridículo−, a selecção de episódios 

biográficos do protagonista cumpre prioritariamente um papel de cumulação ilustrativa, 

gerando uma constelação de motivos, em consonância com a estrutura iterativa que 

parece definir a especificidade genológica da novela25.Mais do que assegurar um 

consistente veio de narratividade, estes episódios subordinam-se a uma dinâmica de 

fatalidade trivializadora (a «dedada negra do Destino», p.33) e, relatados por um 

narrador que confessa ter espiado Marques «para fazer um livro» (p.7), o seu sentido é 

desse modo decifrado pelo protagonista. O incipit da novela é esclarecedor a este 

respeito: 
Marques não era Marques:− era Marcos. Mas toda a gente lhe 

chamava Marques! 
 Marques sofrera com salivações amargosas na bocca esta corrução do seu 
nome, e com uma vontade de lhes bater, nelles− a quem ninguem estragava 
os nomes. 
 Mas não batêra nunca... 
 − Adeus, oh Marques! 
 Ficára Marques para todo o sempre. (p.5) 
 
 
− Ora veja o senhor! Porque seria assim a minha vida? Chamo-me Marcos− 
nome próprio! Chamam-me Marques. Como há de um Marques ser grande? 
(p.39) 
 

 
Esta estilística da trivialização escora-se frequentemente no grotesco enquanto 

estratégia de erosão da dignidade do protagonista e veículo de expressão da sua 

incomodidade social. Com efeito, reiteradamente se acentua a disformidade deste 

homem «sempre tôrto», com «as calças que o faziam mais gôrdo, os casacos esbeiçando 

desleixados» (p.114), com um corpo «felpudo e fatigado, esse diabo de corpo que 

encerrava um ventre que gemia, um estomago que azedava, um figado que amargava, 

um coração que batia, batia!...» (p.138). O episódio do nascimento de Marques, em dia 

de Entrudo, e da morte de parto da mãe, assistida por um médico travestido de palhaço, 

não preenche, assim, a função analéptica de revelação determinística à maneira 

naturalista, mas coloca a personagem sob o signo do inescapável ridículo, «de todas as 

nossas ilusões, a mais relativa, a mais theorica, a mais subjectiva» (p.44). Porque, como 

conclui o narrador, «Há um momento, apenas, em que D. Quichote se deve sentir 

                                                 
25 Acerca  da estrutura repetitiva na novela, vd.  Judith Leibowitz, Narrative Purpose in the Novella, The 
Hague/Paris, Mouton, 1974, p.76-111. 
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ridículo, e em que realmente o é: quando, á hora da morte, desfaz a quimera immensa 

do quichotismo...» (p.44-45) E, se «(...) toda a dôr é grotesca porque toda a a dôr póde 

fazer rir» (p.45), esta espectaculosidade do patético justifica a centralidade concedida na 

novela ao motivo da máscara («Carêta dos homens» (p.8)) neste universo carnavalizado 

de títeres, verdadeiro «theatro de fantoches» (p.73)26. 

 A rarefacção da vocalidade centralizadora do autor-narrador e a sua 

disseminação pelas personagens, característica que Suzanne Ferguson aponta como 

tipificadora da narrativa breve moderna e que introduz, segundo a autora, uma nota de 

incerteza epistemológica, revela-se um procedimento sistemático em Marques. Na 

novela de Lopes Vieira, o narrador alude a um momento pré-textual, em que o 

protagonista teria procedido ao relato da sua vida27. Esta circunstância de reconstituição 

pela memória e o carácter ulterior da narração («No dia do seu entêrro (...) é que me 

recordei, longamente, (...) d’aquelle dia, das circunstancias...» (p.6), informa o narrador) 

apenas autorizam uma precária omnisciência, revelada por exemplo quando este 

menciona prolepticamente o suicídio do protagonista. Mas, inversamente, existem 

lacunas no conhecimento objectivo deste narrador, que admite desconhecer quem tinha 

relatado a Marques a absurda história do seu nascimento: «Marques não m’o disse, nem 

eu gostava de fazer perguntas» (p.21). De certo modo, a estranha peregrinação espiritual 

é empreendida tanto por Marques como por ele próprio, cujo comportamento, em face 

da torturada catarse confessional da personagem, oscila entre a empatia benigna e 

piedosa e o acinte sádico. E a reversibilidade de papéis− narrativos e epistemológicos− 

culmina com a conquista de conhecimento por parte deste narrador, outrora mestre, 

agora discípulo:  
«Aprendêram, emfim, como eu aprendêra, que havia dôres Nobres e 

dôres Pulhas− e que as d’este Marques, por exemplo, como as de tantos 
Marques do mundo, não eram dôres para fazer pensar nem para fazer morrer: 
eram apenas p’ra nos fazer cócegas (...). Emfim, eu comprehendia.» (p.35)   

 
A progressão diegética vai impor a paulatina rasura das intrusões e dos sinais 

modalizantes desta voz narrativa, para ceder lugar à presença quase exclusiva da 

focalização deformante de Marques. O episódio, entre o onírico e o alucinatório, da 

antevisão da sua própria morte é, neste sentido, particularmente elucidativo, 

                                                 
26 Sobre o poder revelador e dissimulador da máscara na novela, vd. Maria Celeste dos Santos Januário, 
ob. cit., p.52-60. 
27 Note-se que a historia d’um perseguido é apresentada como produto de um acto eticamente dúbio de 
espionagem e a perseguição torna-se, por este facto, tanto a de Marques como a deste narrador em relação 
àquele. 
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aproximando este e outros passos do radical de apresentação lírico. Para este efeito de 

liricização da narrativa concorrem, em concomitância, o recurso ao monólogo interior, 

cuja desarticulação sintáctica é por vezes já prenunciadora da corrente de consciência, e 

a imbricação de memória e experiência, num processo análogo ao da associação livre28. 

O movimento de desagregação diegética em Marques investe na fragmentação 

da sintagmática narrativa, quer pela recriação ocasional de uma técnica que evidencia já 

óbvias afinidades com o interseccionismo modernista (e em que o turbulento universo 

rememorado do protagonista e a sua elocução íntima se sobrepõem, no plano 

enunciativo, à representação realista, como é verificável no episódio da tourada), quer 

pela disrupção da ordem e duração temporais, ainda que os episódios presentificados 

pela reminiscência não façam perigar uma essencial progressão diacrónica da história. A 

substância factual do relato não parece nunca constituir um fim em si mesma, mas 

encontra-se antes subsumida a um constante procedimento de inferência generalizadora, 

da responsabilidade deste narrador-espião, que se ocupa da personagem como se de um 

estudo de caso se tratasse. Daí a impressão que, em alguns passos, se retira da 

proximidade deste discurso com o do ensaio, indiciada pela frequência de um registo de 

tonalidade abstracta e filosofante. Por outro lado, a amplificação dos fragmentos 

descritivos e a passagem da «notação do real» à «conotação do irreal» que, segundo 

Rosa Maria Goulart, assinalam a modulação lírica da prosa finissecular de Raul 

Brandão ou de Trindade Coelho29, constituem estratégias amplamente atestadas na 

novela. A cidade babilónica («grande féra que furiosa e languidamente desperta para 

tragar mais uma noite» (p.29), «monstro formigante e immovel sob a luz (...), monstro 

erriçado de criaturas que asperamente se riam umas das outras» (p.160-61), crepuscular 

ou nocturna, alternadamente entrevista por distintas personagens, constitui uma 

presença espectral na novela, projectando espacialmente a distorção grotesca dos 

caracteres: 
«Depois, p’la calada da noite, os varredôres... Havia-os que 

trabalhavam a pé, que conduziam carros fantasticos. Uns, vestidos de gangas 
leves que o frio traspassava e molhava, com as orelhas derrubadas p’los 
barrêtes, tiritando e suando, manejavam grandes vassouras ásperas, 
lembrando poetas doidos que escrevessem os poêmas nas calçadas. Outros, 
encolhidos, acocorados na taboa d’um vehiculo da Fabula, passavam, deuses 
grotescos entre nuvens de poeira negra− como macacos que cavalgassem 
escôvas!» (p.85-86) 

 

                                                 
28 Como ocorre, por exemplo, nas páginas 111-113. 
29 Rosa Maria Goulart, «Da prosa finissecular ao romance lírico moderno», in O Trabalho da Prosa. 
Narrativa, Ensaio, Epistolografia, Braga-Coimbra, Angelus Novus, 1997, p.22. 
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A reverberação de ecos verbais, sob a forma de refrães obsessivos, configura uma 

estratégia coadjuvante dessa infiltração lírica. Parece-me ainda justificada a confinidade 

de fronteiras entre esta escrita poeticamente contemplativa e a plasticidade do drama 

estático, tão caro ao  Simbolismo, definido pela «rejeição das categorias convencionais 

do tempo e do espaço imediatos, uma acção mais sonhada que vivida, posta ao serviço 

da revelação das almas, uma linguagem de extrema musicalidade, em que o verso e a 

prosa se confundem».30No episódio da morte da filha de Marques, por exemplo, a 

personagem deambula desnorteada pela fantasmagoria do espaço urbano, com a filha 

nos braços, em busca de uma agência funerária, numa encenação de evidentes ecos 

melodramáticos, teatralizando uma espécie de Pietà grotesca. 

 Nunca, no entanto, estes processos de descontinuidade narrativa ou de 

miscigenação modal atingem «medularmente a estrutura da narrativa, como acontecerá 

a partir das primeiras décadas do século XX»31 , pelo que me parece pecar por excesso a 

asserção de Gaspar Simões, segundo a qual Marques apresentaria um «esquema 

novelístico premonitório»32 do nouveau roman. A intriga de Marques demonstra como 

ao critério temporal-causal na ordenação do mundo narrado se sobrepõe, na narrativa 

breve moderna, a frequência de enredos de tipo elíptico e metafórico, para utilizarmos a 

classificação de Suzanne Ferguson. Nesta segunda modalidade, concede-se existência 

narrativa a factos aparentemente dissonantes e destituídos de vínculo explícito com o nó 

diegético central, mas que com ele estabelecem uma relação de natureza metafórica33. 

Assim acontece com as micronarrativas encaixadas que Bemvindo relata a Marques e a 

Roldão, no «salão de leitura», que  projectam especularmente, num nível hipodiegético, 

a ancoragem ideológica da novela. A estratégia de mise en abyme possibilita a permuta 

funcional de narrador e narratário, ao mesmo tempo que convoca, por meio da iteração 

cumulativa, os temas agregadores do texto: o tolstoísmo de cunho evangélico em 

«Conto de Natal»; a solidariedade empática e comovida para com os explorados e 

desvalidos em «A Pobre» e a apologia do retorno a um idílio ruralista recolector, por via 

da libertação panteísta, em «Os Homens e as Árvores». Para além de o seu temário 

entroncar nos mitos pessoais do autor, estes instantâneos narrativos e dramáticos ou 

                                                 
30 Luiz Francisco Rebello, «Reflexos do Simbolismo no Teatro Português», Prelo, nº20 (O Simbolismo 
em Portugal), Lisboa, IN-CM, 1992, p.83. 
31 Rosa Goulart, art. cit., p.24. 
32 João Gaspar Simões, ob. cit., p.730. 
33 Suzanne Ferguson, art. cit., p.291-93. 
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configuram fantasias sublimadoras de redenção (como no caso de «Conto de Natal»), ou 

apontam, pela denúncia realista ou pela alegoria, hipotéticos caminhos salvíficos.  

 O debate metaliterário de Bemvindo e Roldão, em torno da função social da arte 

e dos modos literários que devem constituir o seu meio electivo de expressão, opõe 

drama e lirismo, no tocante à sua força pragmática e injuntiva junto do público receptor. 

Arte da ilusão e da falácia,  segundo Roldão, ao teatro é essencial o beneplácito 

judicativo de um público «de mil despreziveis cabeças, de burguez e d’esfinge» (p.78), 

e só a poesia permite «o bem infinito de escrever coisas bellas e ficar obscuro» (p.77), 

rematando peremptoriamente: «Para sêres um Poeta precisas de ter uma alminha tão 

grande que te caiba lá dentro a alminha do Universo! Para fazer theatro precisas de 

martelo e de prégos...» (p.76). Bemvindo, inversamente, aspira à demopedia pelo 

drama, «o derradeiro pulpito dos derradeiros prégadores» (p.77). Embora ambos 

aceitem o postulado de que a arte só é útil se devolver a voz a uma dor colectiva e se se 

alhear do expressivismo solipsista inconsequente, trata-se, de facto, de certificar a 

primazia da dicção lírica nessa dinâmica regeneradora. Não espanta, portanto, que 

Roldão sugira ao poeta que componha «um grande poêma de epico grotesco» (p.74), 

uma anti-epopeia disfórica onde figure: 

 
 «Vasco da Gama; de barbas rentes e cachimbo requeimado, errando no 
cais, com as mãos nos bolsos das calçotas de castorina− implorando 
tripulação para uma imensa viagem a Cacilhas. Ninguém quereria embarcar. 
A Raça exgotára o seu sonho.» (p.75) 

 

 Marques constitui o epítome desta Raça cujo sonho se esgotou («Que havemos 

todos de fazer agora/ Se não temos o Mar para descobrir?»34, afirmara já Lopes Vieira 

em Náufrago) e que, na falta de um projecto de transcendência que a desloque do 

inferno íntimo da pequena dor para a grande emoção redentora, empreende uma absurda 

perseguição de sentido. A sua história é, pois, a de quem, exaurida a poesia, se vê 

constrangido a sobreviver com a prosa da vida, com a consciência dolorosa de que os 

homens 
 «Sempre verão na Dôr o seu theatro, o orgão que a emitte, a funcção que 
paralisa− sobretudo a sua poesia ou a sua prosa, (a sua poesia, eis a palavra 
abominável!) se traz na mão um lirio branco ou se traz as calças descosidas; 
se se chama tragedia d’Amor ou se se chama simplesmente Marques!...». 
(p.37) 
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34 «Raça de Náufragos», in  Affonso Lopes Vieira, Náufrago. Versos Lusitanos, Lisboa, Parceria António 
Maria Pereira, 1898, p.123. 


