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Já, no horizonte, 

Se abrem da noite as portas de lilaz. 

Alexandre d’Aragão

Segundo o historiador Plutarco, o general Pompeu foi, a certa altura, encarregado 

de organizar uma missão de recolha de cereais. Dirige-se então à Sicília, à Sardenha 

e à Líbia, cumprindo a tarefa com o maior sucesso. No entanto, quando se preparava 

para fazer a viagem de regresso a Roma, «um grande vento caiu sobre o mar», e os 

pilotos ficaram receosos e hesitantes (Plutarque, 1973: 225). Intrépido, o general sobe 

ao navio, manda levantar a âncora e grita: «navegar é preciso, viver não é preciso» 

(ibid.: 225). A frase original de Plutarco é muito concisa e transparente: «Plein anánkê, 

zdên ouk anánkê» (ibid.: 225), o que, no latim pronunciado por Pompeu, seria «Naui-

gare necesse est, uiuere non necesse», ou, na versão da Liga Hanseática, que a elegeu 

como lema, «Navigare necesse, vivere non est necesse».

Partindo desta frase, tornada célebre em ambientes de marinhagem e não só, Fer-

nando Pessoa escreveu um texto que haveria de ser famoso, sobretudo depois da recon-

textualização levada a cabo por Caetano Veloso no poema-canção «Os argonautas», 

editado em disco em 1969. Na sua formulação latina, a frase tem um sentido evidente, 

devedor da clareza sintética da língua de Cícero: «É necessário navegar, não é necessá-

rio viver». Mas na versão adoptada por Pessoa, «Navegar é preciso, viver não é preciso», 

perde-se a clareza latina, em favor de um sentido matizado, próprio da plasticidade 

semântica da língua portuguesa. Com efeito, a palavra «preciso» tanto pode significar 
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«necessidade» como «exactidão». Em contexto de navegações de descoberta, ambos os 

significados têm sido discutidos, mas creio que no âmbito do texto pessoano sobressai 

a ideia de necessidade, embora seja tentadora uma leitura que enfatize a procura da 

exactidão da viagem, ou seja, da imaginação criadora, em detrimento da deriva existen-

cial. Na verdade, não se trata apenas de um texto, mas de vários, porque a frase surge, 

com variações, num apontamento de tom diarístico1, e em várias passagens do Livro do 

Desassossego2. Seja qual for a interpretação que se proponha, todos os textos onde a 

frase aparece documentam as coordenadas principais da cosmovisão pessoana.

Desde muito cedo, o poeta de Mensagem teve a consciência nítida de que era 

um náufrago3, um ser sem rumo sólido, que apenas na força de vontade poderia 

encontrar alguma segurança. E assim fez. A biografia e a obra de Fernando Pessoa 

são um exemplo comovente e instrutivo de valorização da viagem intelectual e emo-

tiva como meio de não fazer naufragar totalmente a vida. Há quem veja nisso uma 

atitude de niilismo extremo e de desprezo soberbo pelo famigerado «ser humano». 

Talvez seja assim, mas a verdade é que pondo de lado a vida, Pessoa sobreviveu – o 

que já não é pouco – cumprindo a existência que a sorte lhe ditou e realizando a 

obra. Não cedeu, portanto, às ondas do naufrágio.

Vem tudo isto a propósito do romance Nó Cego, de Tomaz de Figueiredo. Amante 

apaixonado dos meandros da língua portuguesa, nas suas múltiplas variações diató-

picas e diastráticas, o autor de Dicionário Falado talvez gostasse deste intróito apa-

rentemente inoportuno, porque o seu romance tem como gérmen motivador a ideia 

de navegação e de naufrágio. O herói da narrativa, João Bravo de Noronha, marcado 

por um forte apelo de anti-heroísmo, naufraga em todos os domínios da existência, 

com uma exactidão minuciosamente elaborada desde a primeira página do livro. 

Mas não era esse o seu projecto de vida sonhada. Também não era ter de optar entre 

«navegar» e «viver», mas fazer da navegação a única forma de vida. 

Se tivesse a vontade necessariamente forte para trocar as voltas ao destino, João 

teria sido marinheiro, tanto em sentido real como figurado. Marinheiro de cruzar os 

mares, e marinheiro de suportar o peso do mundo através da poesia. Mas não foi 

1 Atente-se na seguinte passagem do apontamento: «Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: 

navegar é preciso; viver não é preciso. Serve para mim o espírito desta frase, transformada a forma para 

se casar com o que eu sou. Viver não é necessário; o que é necessário é criar. Não conto gozar a minha 

vida; nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande (…)» (Pessoa, 2003: 104-105).
2 Vide a nota existente na página 516 da edição do Livro do Desassossego elaborada por Richard Zenith. 

Repare-se também na informação de que foi Maria Aliete Galhoz quem, pela primeira vez, encontrou 

na obra de Plutarco a frase referida por Pessoa (Soares, 2001: 516).
3 Recorde-se, por exemplo, a seguinte entrada do Diário, datada de 25 de Julho de 1907: «Sinto-me tão 

sozinho como um navio naufragado no mar. E sou, na verdade, um náufrago» (Pessoa, 2003: 73).
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assim, porque um nó cego, feito de muitos laços, aperreou-lhe a vida ainda antes do 

nascimento. Por isso, o romance começa, ainda em espaço paratextual, com duas 

epígrafes – uma de Camilo e outra de Byron4, que antecipam o final de auto-aniqui-

lamento apenas aparentemente voluntário, pois o suicídio nunca é um acto ditado 

pela vontade de morrer; é, quando muito, um último gesto de quem deseja ardente-

mente viver, e não consegue. É precisamente esse o caso da personagem de Nó Cego. 

No belo e utilíssimo prefácio que escreveu para a edição do romance pela Imprensa 

Nacional, em 2002, João Bigotte Chorão comenta o suicídio do protagonista, nestes 

termos: «O único gesto que a sua débil vontade lhe consente é assinar a abdicação 

que não lhe fora pedida» (Chorão, 2002: 22). Creio, pelo contrário, que a abdicação é 

não só pedida, mas imposta, de forma paulatina e inexorável.

Nascido numa família com pretensões de nobreza, João Bravo de Noronha car-

rega, desde o berço, o estigma do nome. Trata-se, de facto, de um dos laços do nó 

cego, não sendo, como poderia parecer, uma via de acesso às facilidades do mundo. 

O nome materializa a pertença familiar, e a família que nos é apresentada ao longo 

do romance é um conjunto de pessoas, cuja função na vida é ser infeliz e provocar 

infelicidade. Na vida e depois dela, porquanto a figura fantasmática do tio morto, que 

morreu quando «já tomara capelo, a deitar sangue pela boca» (Figueiredo, 2002: 41), 

será, desde a meninice de João, um modelo imposto, por causa de virtudes que só a 

família julga entender. João não entende, e o narrador também não, porque ao dar 

voz à explicação do que seria tomar capelo, diz o seguinte: 

Tomar capelo era ser professor de pessoas grandes, numa escola muito grande que 

havia numa terra chamada Coimbra. Isso, quem tomava capelo mostrava ter muito mais 

valor do que as outras pessoas, as outras pessoas ao pé dum professor desses eram como 

formigas ao pé aí dum jumento, ou doutro animal ainda maior. (ibid.: 41)

A comparação de um professor de Coimbra com um jumento faz parte das inten-

ções do narrador, iluminado pela visão desapiedada de Tomaz de Figueiredo, que 

pretende denunciar, pela irrisão amarga, um sistema de ensino apostado em pro-

duzir títeres culturalmente alienados. Mas desse outro laço, falaremos mais adiante. 

Voltemos, por ora, à família, ornamentada pelo brilho assombrado dessa ex-futura 

luminária coimbrã. 

Em várias obras de Tomaz de Figueiredo, como, por exemplo, A Gata Borralheira 

e alguns contos, a família burguesa, inculta e argentária, constitui um alvo recorrente 

4 «Eu acho as harmonias desgraçadas de todas as cousas» (Camilo). «…this sea without a shore…» 

(Byron).
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de sátira ferina e inquietação lamentosa. Fiel a uma tradição secular, o escritor de Dom 

Tanas de Barbatanas olha apenas, com benévola empatia, a nobreza de carácter, que 

tanto pode existir no senhor feudal anacrónico como na humildade sem instrução. 

Ora, a família de João Bravo tem arroubos de fidalguia feudal, mas faltam-lhe, com 

descarada evidência, o sedimento cultural5 e o afecto familiar, assente no respeito 

pela individualidade de cada pessoa. Uma mãe histérica e embrutecida pela ganân-

cia; um pai pusilânime e desistente; um tio rico, hipocondríaco e frustrado, sem ter 

consciência disso; e um outro tio, morto e assustador na sua exemplaridade negativa, 

perfazem o ambiente pantanoso, propiciador do afogamento. Salvam-se as criadas, 

elementos soltos de um painel redentor; mas, embora tenham voz, não têm estatuto 

para interferir, de forma eficaz, no desenlaçar da teia opressiva.

Apertado pelo laço castrador da família, João poderia encontrar alguma fissura 

de libertação na escola. Mas, com raríssimas excepções6, todo o sistema escolar 

retratado no romance é apenas uma continuação, para pior, da equivocada pauta 

de valores familiares. Entre as lições particulares em casa e as sebentas anquilosadas 

da universidade de Coimbra, não há diferenças assinaláveis. Mestres de primeiras 

letras e catedráticos de direito partilham todos a mesma incompetência pedagógica 

e científica. No colégio particular, de renomada excelência educativa, João aprende, 

em carne viva, a absoluta necessidade da hipocrisia e do embuste. Em Coimbra, tam-

bém não é capaz de aprender mais nada. E, se dermos crédito aos romances que 

recriam essa questão, sobretudo Porta de Minerva, de Branquinho da Fonseca, não 

havia mais nada para aprender. O resultado desse «afivelar da máscara» de conve-

niência, como diz Branquinho7, está nas décadas de desgoverno e mesquinhez que 

têm flagelado o país. 

5 Atente-se, por exemplo, na seguinte passagem: «Se no escritório velho do tio Bento, onde havia livros 

e livros que há mais de um século ninguém abria, se de lá trazia qualquer brochura que à mãe chei-

rasse a romance, pouco demorava em lho sumir. E a cada passo aludia às más leituras, que levavam as 

almas à perdição» (Figueiredo, 2002: 199).
6 Por exemplo, Mister Jerome, o professor de inglês: «Dia de gáudio era quando Mister Jerome aparecia 

com a Illustrated London News. Logo todos e sem convite o rodeavam, alguns quase se lhe encavali-

tavam nas costas (…) Barbeado que nem o Papa, Mister Jerome sorria sempre. Que desgosto, ao fim 

de dois anos, quando na volta das férias grandes se soube que o haviam dispensado, que já não era 

professor, que até partira para Hong-Kong» (ibid.: 92-93).
7 Considerando as aulas inúteis e prejudiciais, os alunos «Fingiam, sentados nas carteiras, habituando-

se a usar uma máscara de conveniência. Talvez fosse essa a utilidade que dali traziam para a vida: 

aprender a afivelar a máscara» (Fonseca, 1968: 154). Miguel Torga, outro desiludido com a lusa Atenas, 

escreverá no primeiro volume do Diário: «Passo por esta Universidade como cão por vinha vindimada. 

Nem eu reparo nela, nem ela repara em mim» (Torga, 1999: 32).
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Diga-se, porém, que tanto no romance de Branquinho da Fonseca como no de 

Tomaz de Figueiredo, sobressai, com uma luz periclitante, mas visível, o valor da ami-

zade. Mas, no caso de João Bravo, nem isso lhe serviu de porta salvífica, porque a gan-

grena do nome de casta teve sempre tentáculos demasiado extensos. Incapaz de ser 

sincero e autêntico com a família, nomeadamente com o pai flébil e desamparado, 

João também não consegue estabelecer com os amigos, em Coimbra, uma relação 

de cordialidade limpa. Habituado a fingir ser o que não era, será arrastado para a 

morte inglória; derrubado pela mentira infecunda, quando tudo o que nele havia de 

mais enérgico suplicava o desassombro da verdade telúrica e viril.

Naufragado na família, submergido na escola, e deslocado na amizade, restam 

a João Bravo mais quatro laços sufocantes: a literatura, o amor, a solidão, e a dor 

de pensar. No que concerne à literatura, há que considerar três itens: a poesia lida 

como meio de autoconhecimento e libertação; a poesia própria como objecto fac-

tual de martírio; e a falsa inserção em movimentos literários geracionais de Coimbra, 

de que se destaca a fundação e desenvolvimento da revista presença. No primeiro 

caso, o laço aperta-se de várias maneiras. Leitor de Garrett, Cesário Verde, e de poetas 

estrangeiros, como Byron e Gérard de Nerval, em plangência de «ténébreux», «veuf», 

«inconsolé» (Figueiredo, 2002. 105), João não tem espaço de manobra para cumprir, 

na vida real, o que lhe exige a experiência poética alheia. Por isso, lê às escondidas 

da família, dos prefeitos e dos colegas. Prazer solitário desviado, como parafilia sexual 

inaceitável, a poesia não cumpre a função axiológica e libertadora que lhe é inerente. 

Como poeta elogiado por José Solas (leia-se José Régio), mentor da revista Sempre 

– isto é, presença – também não consegue lutar pelo direito a ver publicados os seus 

poemas. Tem talento, mas não tem a necessária audácia byroniana.

Em todos os níveis, a poesia – esse ofício inútil, aos olhos de familiares codicio-

sos e de futuros plutocratas burocráticos – é mais um atilho da meada putrescente.  

E o amor? Em Porta de Minerva, de Branquinho da Fonseca, o amor, nos seus diver-

sificados matizes, é sempre um barco navegador, tanto no plano da protecção fami-

liar, como no domínio extenso das relações cordiais; mas em Nó Cego, de Tomaz de 

Figueiredo, o amor é só mais um laço adstringente. A Luisinha, coitada dela, é, sem o 

saber, uma vítima da classe social em que, privilegiadamente, julga ter nascido. Uma 

boneca articulada para a obediência ao poder do dinheiro, sem alma e sem vontade. 

Ela, porém, não sabe isso; João sabe, mas esse saber não lhe sabe a vitória: é mais 

um passo para a derrota final. E Luísa poderia ser uma tábua de salvação de efeito 

recíproco, se fosse uma mulher emancipada, e não um mero adorno do moralismo 

sexual burguês, caucionado pelo instinto predatório da família. Mas, para a sua pro-

vável infelicidade futura, e para a iminente derrocada psíquica de João, não passa de 
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mais um elo da máquina trituradora do classismo oportunista. O romance, todavia, 

não tem fundamentação antropológica para desenvolver esse tema.

Quando percebe que o seu apaixonado pretendente dá sinais de carência econó-

mica, em dessintonia com os pergaminhos do nome, a rapariga afasta-se. O amor tem 

um preço que também se avalia pelas aparências. E o fato velho e coçado de João 

não consegue materializar esse preço. Nós leitores sabemos, e o protagonista tam-

bém sabe, que a miséria do vestuário poderá ser resgatada pela abundância futura. 

Mas ela não sabe; e o que interessa ao seu investimento afectivo é apenas um casa-

mento que seja rico, e assim se apresente aos olhos da sociedade. É isso que João 

percebe, com a lucidez acerada dos esfomeados:

Por isso fugias de me falar em público, até de em público olhar para mim, visto que 

podia isso queimar-te as possibilidades de melhor casamento, que bem podia aparecer…

(Figueiredo, 2002: 337)

Trespassado pela miséria ociosa, absurdamente aceite como motivo de orgulho 

pessoal, João vê delir, até ao último fio, essa deslaçada possibilidade de sobrevivência. 

Ficará «orgulhosamente só», sofrendo, de todas as formas, as consequências dessa 

atitude depressiva e esterilmente clausurante.

Restam dois laços poderosos: a solidão e a dor de pensar. Regressemos ao início 

deste meu martirizado texto. Em mentes hercúleas como a de Fernando Pessoa, ou 

mesmo a de José Régio, a solidão e o sofrimento mental não passam de desafios, 

ultrapassáveis pela ironia, o cinismo esclarecido e a força de vontade. Mas João Bravo 

de Noronha nunca teve a oportunidade de aprender a pensar, e foi educado para 

não ter nem desejos nem vontade. Só devia obedecer: na família, na escola e na tra-

gicomédia social. Obedecer ao vínculo letal do nome, que não escolheu; e ao exem-

plo ridículo do tio lente, que nunca respeitou. Inerme e morbosamente vulnerável 

às garras da depressão galopante, restam-lhe três hipóteses de fuga exequível ao 

aperto do garrote: em primeiro lugar, a emigração para o Brasil – um sonho amargo, 

recorrente em narrativas coetâneas. Pense-se, sobretudo, em Miguel Torga, cuja expe-

riência brasileira está bem documentada na autobiografia romanceada A Criação do 

Mundo, e que haveria de escrever, no livro de ensaios Traço de União, publicado em 

1955, esta frase feliz: o Brasil é «uma incomensurável disponibilidade» (Torga, 1969: 

154). O Brasil havia sido, além disso, o lugar de promessa para o pai do protagonista, 

que, obrigado a partir, quando ainda era solteiro, não conseguiu permanecer, mas 

ficou sempre com a impressão de que «se o Paraíso onde Nosso Senhor tinha posto 

Adão e Eva ainda existia, no entender dele só podia ser em Itaparica» (Figueiredo, 

2002: 33). Em segundo lugar, existe a possibilidade de cortar o círculo vicioso da eco-
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nomia familiar, feita de heranças e de hipotecas da dignidade, e trabalhar, com suor 

do corpo, e não apenas da alma8; e, finalmente, o suicídio, apresentado, inconsciente-

mente, como corolário lógico da vida de um jovem a quem negaram o direito a ter 

infância, e que, à maneira de Álvaro de Campos, só entrevê a felicidade na casa do 

vizinho, valorizando, portanto, em demasia tudo o que não conhece9. Os devaneios 

nietzschianos pela natureza, que leva a cabo nos arredores de Coimbra e na terra de 

nascimento que, sintomaticamente, dá pelo nome de Vila Escura, de nada valem. A 

natureza tem horror à fraqueza desistente; só aceita a força vital e renovável em cada 

primavera. É cruel, sabemos bem, mas é essa a sua lição.

João Bravo não tem a coragem necessária para embarcar para o Brasil – onde 

poderia realizar, muito provavelmente, o que sempre desejou ser, se acreditarmos, de 

novo, em Miguel Torga quando, no livro acima citado, diz ser o Brasil «o telúrico em 

corpo inteiro» (Torga, 1969: 151) -; também não é capaz de apagar o labéu opressor 

do nome de família e ir para Lisboa, ganhando a independência económica através 

do trabalho; só consegue decidir-se a cumprir o destino que lhe traçaram, sem inter-

venção da vontade que não lhe permitiram ter: 

Tarde, tarde, era tarde, e o que tal significava! Pois, nesse caso, adeus! Adeus a todo 

o infinito que trouxera na alma, e que afinal era nada! Adeus, e nunca tão fundo sentido 

supusera que uma palavra pudesse ter. Adeus!

 Estava a suar verdade. Ora então iam ver se era ou não verdade. E até já nem queria 

saber fosse do que fosse. E até nem já sofria. E nem dele tivessem piedade, porque já não 

sofria. Farto e mais que farto de discutir com a vida sem a convencer, irra! A ver, agora, se 

um cadáver servia de argumento.

 Alto! Mas não fossem apregoar que tinha sido valente. Qual valente, um cobarde: o 

que toda a vida fora. Pronto! (Figueiredo, 2002: 341)

«Tarde, tarde, era tarde». Como diz Sophia num dos seus poemas de «Homena-

gem a Ricardo Reis», desaconselhando a demora, e incitando à urgência absoluta 

do carpe diem: «Mais tarde será tarde e já é tarde./O tempo apaga tudo menos esse/

Longo indelével rasto/Que o não-vivido deixa (Andresen, 1977: 29). E foram excessi-

vos os rastos de «não-vivido» deste rapaz.

8 Veja-se, por exemplo, esta passagem do capítulo XXI: «Olhava os poucos e pobres móveis que pudera 

comprar, perto de lhes descobrir a beleza. Quanto suor da alma aquilo lhe custara! Lembrava-se do 

náufrago que tomasse pé num rochedo» (Figueiredo, 2002: 256).
9 Repare-se, por exemplo, nas seguintes passagens: «O Fernandinho todo ancho com a chaminé dos 

barquilhos! Pois, de ver o Fernandinho assim contente, ele ficara triste» (ibid.: 31); «Os outros por lá 

andavam, e ele, no corredor da enfermaria» (ibid.: 82); «Viver! Esses viviam» (ibid.: 203).



Voltar a ler

30

O argumento basilar de Nó Cego é, aparentemente, muito frágil, fazendo lembrar 

a crítica de Machado de Assis ao romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós. Na 

verdade, Tomaz de Figueiredo leva-nos a pensar, num nível de superficialidade die-

gética, que todo o drama tragicómico de João Bravo não passa de uma circunstancial 

carência de dinheiro num rapaz destinado a ser um herdeiro rico. No entanto, essa 

primeira impressão é destruída pela tessitura obsidiante do romance. Os primeiros 

parágrafos do livro são disforicamente devedores do lirismo submerso de Camilo 

Pessanha, continuado na melancolia resistente de Eugénio de Andrade. E a destreza 

narrativa de Tomaz de Figueiredo consegue criar um universo asfixiante que, da pri-

meira à última palavra, desenha um cenário de naufrágio inescapável. Atentemos, 

muito brevemente, no primeiro capítulo do romance. O primeiro andamento – diga-

mos assim, com uma terminologia musical que faz parte do vocabulário do autor 

– é dominado por diminutivos infantis que tanto acenam no sentido da infância, 

como sinalizam o desnorte do naufrágio. Com os «trapinhos», «tangerininhas» e «bal-

dinhos» (Figueiredo, 2002: 29-30) do menino desejoso de brincar, mas impedido de 

o fazer, contrasta uma imagética de navio naufragado, antecipadora da destruição 

mortífera, e expressa em passagens como esta:

Entrar pelos navios que já tinham ido ao fundo há um ror de centos de anos, descer 

escadas, topar alguns dos ossos dos marinheiros afogados. (ibid.: 30)

No mesmo capítulo, em segundo andamento lacrimoso, o fuso parado de Elisa 

– a criada que representa a imagem amorosa da mãe desejada10 – é um omen visual 

da vida cortada pela raiz. O fuso das Parcas é involuntariamente paralisado.

No fundo, Nó Cego retrata, em jeito particular de «Bildungsroman» (cf. Buescu, 

2002: 107) sincopado e português – isto é, em registo de superficialidade ética e 

moral –, um mundo de desgraçados sem grandeza, conscientes ou desconhecedo-

res da própria miséria afectiva e sociocultural. Salvam-se, é verdade, alguns trânsfu-

gas mais ou menos inconsequentes: o estudante baladeiro, pela música afadistada 

e a luxúria donjuanesca em tom menor; e Francisco de Sá, imagem fictiva do autor, 

em recompensa narcísica e autocomplacente. Diga-se, em abono da verdade, que 

Tomaz de Figueiredo, ou o seu translúcido narrador, mesmo revelando uma antipatia 

indisfarçável pela pequena grandeza de José Régio, faz a justiça de lhe reconhecer o 

mérito como poeta. Régio seria muito mais do que isso. Olhado à distância, e sem os 

preconceitos pseudomodernos que marcaram uma parte substancial da nossa crítica 

10 Porque a mãe verdadeira é apresentada assim: «Que pavor da mãe, pavor que não era respeito»  

(ibid.: 56).
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literária da segunda metade do século vinte, o autor de Poemas de Deus e do Diabo 

contribui fortemente para o reconhecimento estético-literário de uma geração de 

escritores atormentados por um tempo português sem grandes qualidades. Tomaz 

de Figueiredo também contribui, mas de forma bastante diferente.

Como retrato de uma personagem, alargado em retábulo de uma geração, e sím-

bolo viável de uma parte elitista do país, Nó Cego só pode ser, como de facto é, um 

relato de naufrágio. O que não vai ao fundo, fica à tona de água, marasmado, pro-

criando em reino cadaveroso. São poucas as excepções. Apenas a escrita é realmente 

redimida, como sugere João Bigotte Chorão11, mas não é política e eticamente reden-

tora, porque, ao contrário do que poderia pensar Francisco de Sá, a obra de Tomaz 

de Figueiredo, como a de qualquer outro escritor, não é capaz de mudar o nosso 

pequeno mundo, nem de fazer frente ao bezerro de ouro carcerário que, poderoso, 

comanda os passos da sociedade dita civilizada. Pelo menos enquanto não houver 

milhões de leitores empenhados e decididos. E não é de crer que eles apareçam.

Fica-nos, como prazer estético, o privilégio de nos engrandecermos com a mestria 

de um prosador-poeta – como, muito acertadamente David Mourão-Ferreira (1966), 

na sua escrita elegantemente lúcida, classificou Tomaz de Figueiredo. Não creio, no 

entanto, que esse respeitável consolo satisfizesse totalmente o escritor. Nó Cego é o 

primeiro romance de Tomaz de Figueiredo, embora tenha sido publicado três anos 

depois de A Toca do Lobo. A matriz de desalento antropológico, plasmado em sufoco 

obsidiante, neste romance notável, haveria de marcar ominosamente – tanto na vida, 

como na obra – um dos melhores escritores da literatura portuguesa do século vinte.
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