
É um romance onde todas as perso-
nagens falham. “A Sala Magenta”, de 
Mário de Carvalho, é sobre falhanço, 
frustração, desencanto. É sobre gente 
que não tem saída. “Mas pergunto: 
há saídas? Para os destinos individu-
ais há saídas? Não sei”, diz Mário de 
Carvalho. Editado pela Caminho, é o 
regresso do escritor depois do pre-
miado “Fantasia para Dois Coronéis 
e Uma Piscina” (2003).

Mas “A Sala Magenta” não surgiu 
de uma personagem. Tudo começou 
a partir “daquela floresta e daquela 
lagoa”, lugar que não existe. O escri-
tor interessou-se pelo carácter, “quer 
aprazível, quer ameaçador”, que essa 
floresta tem. É uma floresta mediter-
rânea com pinheiros, sobreiros pelo 
meio e mata. Tudo fica verde quando 
o sol bate. A lagoa brilha com o sol. 
“É muito aprazível, muito repou-
sante. Mas depois, à noite, as formas 
são ásperas e ameaçadoras. Sabemos 
que no escuro pequenos animais se 
devoram uns aos outros. A lagoa à 
noite é um buraco negro. Não se sabe 
o que é que lá está. Pode ser o 
abismo”, explica, sentado no seu 
antigo escritório de advocacia, em 
Lisboa. 

Estes aspectos contraditórios de 
uma floresta interessaram-lhe. Como 
também a relação entre as persona-
gens que aparecem em primeiro 
plano. São elas: Gustavo Miguel Dias, 
realizador – “mas podia ser um 
falhado em qualquer outra actividade 
artística” – que se vê com uma perna 
engessada. Acolhido e amparado pela 
irmã Marta – professora de Química, 
doutorada e divorciada –, recupera 
em casa dela na Lagoa Moura. Faz 
contas à vida e é atormentado pela 
recordação de Maria Alfreda, que 
amou desesperadamente. Esta 
“memória que regressa obsessiva-
mente, sucessivamente, a propósito 
de qualquer coisa”, também cativou 
Mário de Carvalho.

A primeira “evocação ou convoca-
ção” de Maria Alfreda acontece, como 
se lê no livro, a propósito de “um pis-
tolete” que um dia Gustavo viu “em 
cima de um móvel de casa dela, perto 
da sala magenta.” Nunca soube quem 
tinha deixado ali a pistola nem o que 
estava ali a fazer. Maria Alfreda tam-
bém nunca lhe explicou. “Ele chegou 
a admitir que o facto de a pistola estar 
ali podia prenunciar um desfecho 
romanesco”, diz Mário de Carvalho. 
“Até nisso se enganou. Nada se 
resolve como ele previa que se resol-
vesse”. Está dado o mote da histó-
ria. 

sem estragos
Como ele diz, não inventou a literatura, ela foi-lhe entregue, tem o dever de a 

devolver sem estragos. Esta é a ética do autor de “A Sala Magenta”. Isabel Coutinho

Mário de Carvalho 
Devolver a literatura 
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A  R O N D A
N O C T U R N A

Personagens, prosa e sexo
Apesar de as personagens principais 
de “A Sala Magenta” – podem estar 
perto dos 50 anos –  serem de “uma 
geração bem determinada e identifi-
cada, este não é um livro geracional”. 
“Tem que ver com a nossa condição, 
de homens e mulheres que se encon-
tram, que se desencontram, que não 
querem exactamente as mesmas coi-
sas”. Encontramos “relações cheias 
de equívocos, de grandes enganos e 
desenganos, pessoas que não são 
nem excepcionais nem completa-
mente medíocres. Enfim, pessoas 
que vivem dentro da banalidade. 
Vivem as suas pobres vidas e a certa 
altura fazem as contas, como este 
Gustavo.”

Marta, que para o autor é a perso-
nagem forte do livro, ainda não fez 
as contas, nem as fará sequer. “Vai 
fazendo a sua jardinagem, vai cum-
prindo a sua vida. O irmão, apesar de 
ser menos bem formado, se posso 
dizer assim, faz contas e tem alguma 
lucidez. É capaz de avaliar o que é 
que foi a sua vida.”

O que inova “A Sala Magenta” em 
relação à sua obra anterior? “As per-
sonagens, a prosa e o sexo”. Sexo que 
aqui corre quase sempre mal. “Não 
necessariamente [risos]... Se calhar 
ele só se lembra do que correu mal.” 

É também inovador o tom. Mário 
de Carvalho, 63 anos, evitou cair 
naquilo que alguns dos seus leitores 
estavam à espera que fizesse: conti-
nuar a ironizar sobre os destinos do 
país. Quis usar outro ângulo, mais 
contido, mais distanciado.

Este livro partiu de um conto ou 
sempre soube que seria um romance? 
“Não, isto não é um conto”, diz, 
peremptório. “Não tenho a mínima 
preocupação de classificar o que vou 
fazer de acordo com as categorias da 
teoria literária.” Isto é uma história, 
a história de um cineasta que foi 
vítima de um assalto e se vê colocado 
na terrível situação de depender da 
irmã. “Mas nesta floresta existem 
outras personagens. Outras persona-
gens que estão, neste momento, des-
focadas em fundo. Talvez fosse inte-
ressante passarmos a focar cada uma 
delas. Já todas deram sinais de que 
cada qual tem a sua história para con-
tar.”

E enumera: “Contámos agora a his-
tória do cineasta e destes momentos 
do cineasta – não é previsível que a 
vida dele se vá alterar. Mas há um tal 
Farhid que existe por lá, há um mari-
nheiro que é vizinho, há um advo-
gado que vive algures naquela casa 
distante, há um jovem que aparece 
com o seu MP3 e os seus calções, há 
a jovem da bicicleta e há mais 
gente.” 

Quando escrevia o romance, já 
imaginava as potencialidades de cada 
uma das personagens? “Não imagi-
nava, sei. Este livro poder-se-ia cha-
mar ‘A Floresta dos Homens Mal-
Amados’, mas fiquemos por aqui em 
relação a esta matéria porque não 
quero desvendar mais.” Deixa assim 
no ar a hipótese de vir a regressar 
àquele lugar e contar as histórias que 
ficaram por desenvolver.

O género “roman à clé”
Mal se abre “A Sala Magenta”, enfren-
tamos uma advertência: “Procurar 
moldes, da vida real, para aconteci-
mentos e personagens é ter em má 
conta a imaginação do autor. Pode 
ser que ele o mereça, mas não os lesa-
dos por equívocos de leitura.” 

Alertado o autor por alguém que 
leu o livro antes de ir para a gráfica 
e lhe disse haver por aí gente que se 
poderia reconhecer, este achou 
necessário dizer que se trata de um 
“universo ficcional” e que “nem 
sequer aquela terra existe, nem 
aquela lagoa com aquele nome” e 
que “as personagens são da ficção”. 
É que em alguns dos livros anteriores 
– “Era Bom que Trocássemos Umas 
Ideias sobre o Assunto” e “Fantasia 
para Dois Coronéis e Uma Piscina” 
– houve quem se tivesse dado ao 
exercício de procurar figuras da vida 
pública que correspondessem às 
personagens. 

Aborrece-o que colem pessoas às 
suas personagens. “Um pouco. Dá a 
impressão que entrei num género 
chamado ‘roman à clé’.” E não con-
sidera necessário fazer um “roman à 
clé”. Lembra que existem vários, 
assumidamente, e que até podem ser 
um factor de divertimento. Mas a frui-
ção literária que gostaria de suscitar 
não é esse exercício lúdico de procu-
rar os nomes. O que deseja é que as 
pessoas se sintam repercutidas nas 
personagens. “Se consegui que todas 
aquelas personagens pudessem ser 
encaixadas em todos os leitores, 
então cumpri o meu papel”. 

“É importante que se diga isto por-
que há muita confusão por aí: não 
escrevemos sobre nós, escrevemos 
sobre os outros. A literatura em que 
o autor fala de si próprio é sempre 
pobre, porque concita à bisbilhotice. 
As vidas das pessoas não têm assim 
um interesse muito grande. As vidas 
das personagens têm.” 

Esse é o trabalho do escritor. “É 
não falar sobre si próprio, mas falar 
sobre os outros através dos seus 
recursos literários. Sejam eles exten-
sos, como na ‘Guerra e Paz’, sejam 
parcos, como num romance curto 
como este é, introdutório a outro uni-
verso.”

Entrego, desaparece, acabou
Quando escrevia os seus romances à 
máquina, fazia gatafunhos e muitas 
chavetas, riscava, rasurava. Desde 
que os computadores apareceram 
passou a escrever em programas de 
processamento de texto. Isso colo-
cou-lhe um problema suplementar: 
os livros nunca estão acabados. É tão 
fácil alterar, mudar um parágrafo, 
que sente sempre que está ali qual-
quer coisa a precisar de retoques. 
Ainda por cima nunca está satisfeito 
com os livros. “Paul Valéry dizia que 
um livro nunca está pronto: é aban-
donado. Esta obsessão com as pala-
vras e com a construção das frases, 
torna-se insuportável. Então é que o 
livro é abandonado e entregue. A 
seguir não o releio porque sei que vou 
encontrar coisas que não me satisfa-
zem. Era Guerra Junqueiro que dizia: 
‘Quem faz um livro é como quem 
entrega um filho à roda do convento’. 
Entrego, desaparece, acabou.” 

Mesmo que tenha “abandonado” 
este romance, a verdade é que na sua 
leitura temos a sensação de que não 
há nada fora do sítio. Os diálogos estão 
inseridos na descrição. Não têm um 
destaque autónomo. São poucos, as 
falas não são muitas. “Não é por acaso 
que elas aparecem entre comas e não 
com outro indicador de diálogo, com 
traço. As frases são balanceadas de 
forma a não terem sobressaltos. Para 
ter um ritmo que tivesse qualquer 
coisa – pelo menos na minha imagina-
ção – a ver com o ramalhar das folhas, 
a floresta, aquele ondular.” Há uma 
cadência que procurou manter “con-
troladamente e assumidamente” do 
princípio ao fim. Só em duas ocasiões 
há “um arrepio, um sobressalto”. Não 
foi por acaso. “Quando há uma acele-
ração rápida, corresponde a qualquer 
intensidade de emoção ou qualquer 
ponto fulcral que quis assinalar dessa 
maneira, rompendo a cadência.”

Quanto ao resto, diz, é certo que 
utiliza os dicionários (também os de 
sinónimos e de rimas) não para pro-
curar palavras que não façam parte 
do léxico comum, mas porque con-
sidera necessário encontrar a palavra 
mais carregada de sentido. “Tenho a 
obrigação de fazer isso, devo isso aos 
leitores. A linguagem literária numa 
tradição de cultura literária como a 
nossa, que já é antiga, é uma lingua-
gem carregada.” Não é como a lin-
guagem dos advogados quando escre-
vem os seus requerimentos, nem 
como a linguagem dos jornalistas 
quando escrevem artigos para serem 
consumidos imediatamente. A litera-
tura é para ficar e prolonga uma tra-
dição. “Eu não inventei isto. A litera-
tura foi-me entregue. Tenho o dever 
de a devolver sem estragos”, afirma, 
entre risos. 

Esforça-se por estar à altura dos 
grandes nomes e das grandes obras. 
“Este país tem um Padre António 
Vieira, tem um Fernão Lopes, tem 
Pessoa, Eça de Queirós. O Pessoa 
mete raiva quando se lê ‘O Livro do 
Desassossego’. O Padre António 
Vieira é um escalão já tão alto que 
não conseguiremos atingi-lo, eu pelo 
menos nunca conseguirei, mas ele 
está lá e está a lembrar-nos que é pos-
sível subir muito alto. Não temos o 

direito de estar a escrevinhar apenas 
por escrevinhar. Há uma tradição que 
é para ser cumprida.” 

Já disse que com o tempo lhe é 
mais difícil escrever, afirmou até que 
com a idade um tipo compete consigo 
próprio. “Podemos pôr isto em ter-
mos agonísticos. Estou a competir 
com uma literatura que não fui eu 
que fiz mas que tenho obrigação de 
conhecer e de referenciar. E já tenho 
muitos livros acumulados. Não quero 
ser pomposo, mas tenho uma obra 
atrás de mim. Isto é um facto, por-
tanto estou também a competir com 
esse escritor que foi acumulando 
livros e foi andando por diversos 
sítios, fez conto, teatro. É por isso que 
estou cada vez mais bissexto. Não 
sinto a necessidade de publicar um 
livro anualmente pelo Natal.”

Por outro lado, a sua escrita é cada 
vez mais vigiada e policiada. “Tenho 
comigo um polícia da língua, tenho 
comigo um polícia da história, tenho 
comigo um polícia da verosimilhança, 
tenho comigo um polícia da banali-
dade e do lugar-comum e tenho 
comigo um polícia que diz: ‘Olha que 
já fizeste isto’, ‘atenção, evita isso’. 
Um polícia que conhece a minha obra 
e vai evitando que eu fique pegado a 
ela. Não sei se reparou, mas de livro 
para livro isto muda...”

“Este país tem um 
Padre António Vieira, 
tem um Fernão 
Lopes, tem Pessoa,
Eça de Queirós. 
O Pessoa mete raiva 
quando se lê ‘O Livro 
do Desassossego’. 
O Padre António 
Vieira é um escalão 
já tão alto que não 
conseguiremos 
atingi-lo”
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