


Entre nós e as palavras há metal fundente
entre nós e as palavras há hélices que andam
e podem dar-nos morte    violar-nos    tirar
do mais fundo de nós o mais útil segredo
entre nós e as palavras há perfis ardentes
espaços cheios de gente de costas
altas flores venenosas    portas por abrir
e escadas e ponteiros e crianças sentadas
à espera do seu tempo e do seu precipício

Ao longo da muralha que habitamos
há palavras de vida    há palavras de morte
há palavras imensas, que esperam por nós
e outras, frágeis, que deixaram de esperar
há palavras acesas como barcos
e há palavras homens, palavras que guardam
o seu segredo e a sua posição

Entre nós e as palavras, surdamente,
as mãos e as paredes de Elsinore

E há palavras noturnas palavras gemidos
palavras que nos sobem ilegíveis à boca
palavras diamantes palavras nunca escritas
palavras impossíveis de escrever
por não termos connosco cordas de violinos
nem todo o sangue do mundo nem todo o amplexo do ar
e os braços dos amantes escrevem muito alto
muito além do azul onde oxidados morrem
palavras maternais só sombra só soluço
só espasmos só amor só solidão desfeita

Entre nós e as palavras, os emparedados
e entre nós e as palavras, o nosso dever falar
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Este livro foi escrito à sombra
do coração do meu pai:

Andrés Barba López
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N
o dia 4 de dezembro de 2006, cinco minutos antes de aban-
donar o seu gabinete na Faculdade de Física da Universidade 
Complutense de Madrid, Marcos Trelles abriu o correio 

eletrónico e leu, primeiro com incredulidade e depois com uma 
excitação quase adolescente, que a Review of Modern Physics tinha 
aceitado o seu artigo. Com quarenta e dois anos, e apesar de estar 
há quase uma década a investigar e a publicar em revistas cien-
tíficas europeias, era a primeira vez que conseguia publicar um 
artigo numa das melhores revistas do mundo. O tema central 
era a capacidade da luz para curvar a matéria em certas condi-
ções de laboratório e ele estava já há um ano e meio a trabalhar 
no microscópio laser de Barcelona. A sua equipa vivia aí, mas 
perdera dois dos antigos bolseiros, e como tinham reduzido o 
número de bolsas só lhe tinham dado uma nova colaboradora: 
uma rapariga com um preocupante excesso de peso e um coefi-
ciente intelectual que chegava ao teto. A primeira vez que a viu 
pensou que, se o que dizia o seu currículo estivesse certo, não se 
devia prestar muita atenção ao facto de ela ter um vocabulário 
de apenas trezentas palavras, pois era um prodígio em física.

— Mas o que é que te deu para escolheres este projeto? 
— perguntou-lhe uma tarde. Aquela jovem de cara redonda  
e pálida como um biscoito de milho podia ter escolhido o que 
lhe apetecesse.
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— Interessava-me muito.
— Interessas-te pelas nanopartículas?
— É o que mais me interessa.
— O que mais te interessa? — repetiu. A ressaca não o dei-

xava perceber de todo se tinha ouvido bem.
— Sim, o que mais me interessa.
O seu aniversário tinha sido precisamente no dia anterior 

e Nuria, a sua mulher, organizara um pequeno jantar para  
ele com alguns amigos. Tinha sido um jantar agradável, mas 
bebera demasiado (em parte, pela alegria da festa, mas também 
porque deprimia-o ter de viajar para o laboratório em Barcelona 
no dia seguinte) e a ressaca fizera que as três horas de trajeto de 
comboio se convertessem numa autêntica tortura. Tinha acessos 
de vergonha em retrospetiva e lembrava-se vagamente de ter 
aborrecido Nuria com um comentário… sobre quê? Via mais 
uma vez, como se estivesse a flutuar sobre aquela paisagem 
nebulosa, as bonitas feições de Nuria contraídas pelo desgosto, 
e lembrava-se de ter usado as suas últimas forças para pôr  
o despertador para as cinco e meia de modo a chegar a tempo ao 
primeiro comboio para Barcelona e de ter perguntado à mulher 
porque é que ela tinha ficado zangada, sem sequer desejar ouvir 
uma resposta. Quando acordou (não sabia como tinha sido capaz 
de se levantar), ficara a olhar para ela por uns instantes; o rosto 
um pouco inchado do sono, o seu cheiro adocicado, o cabelo  
a tapar-lhe metade da cara. Inclinou-se sobre ela e beijou-a 
na comissura do lábio, um sítio privado. Nuria resmungou e 
voltou-se na cama, mas, quando ele estava prestes a sair do 
quarto, virou-se e disse-lhe:

— Amor.
— Sim.
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— Telefona-me para me contares como é que correu.
— Claro.
No comboio, a ressaca começou a misturar-se com a auto-

compaixão e a tristeza. «Nem sei para que é que vou lá», 
pensava como um mantra, recordando os fracassos totais 
ou parciais das suas investigações. Sentia o corpo denso e 
sobrecarregado por um calor febril e entrou no laboratório 
tão derrotado, que, se alguém o tivesse mandado de volta 
para Madrid, ter-lhe-ia agradecido. Não era sequer capaz de 
explicar em que momento se deu a mudança. Os estudantes 
do quinto ano chegaram pontualmente, mas a bolseira nova 
demorou mais meia hora a aparecer. Já se dispunha a dar-lhe 
um ralhete quando ela assomou à porta e disse:

— Estava ansiosa por chegar.
Ficou paralisado. Como é que ia dar um ralhete a uma pessoa 

que estava ansiosa por chegar? Via-a a saltitar de um lado para 
o outro no laboratório com uma agilidade inexplicável, como 
se apesar do seu volume não tivesse nada no interior. Parecia 
um balão de hélio com bata. Marta. Chamava-se Marta, mas ele 
não sabia porque é que a sua mente insistia em chamar-lhe Ana.

— Ana.
— Marta.
— Sim, Marta, desculpa. Verificaste os dados deixados pelo 

bolseiro que esteve cá antes de ti? A ideia era começar hoje…
— Se não os tivesse verificado, não poderia ter preparado 

o microscópio.
E isso era tão evidente, que apesar da ressaca sentiu um 

arrepio nas costas. Espantava-se por se ter desautorizado de 
uma maneira tão esmagadora, mas a rapariga parecia não se ter 
apercebido. Tinha ficado quieta uns segundos, na expetativa,  
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com o caderno de notas apoiado no peito e uma mão redonda como  
um borrachinho, de onde saía uma esferográfica com publici-
dade a sumos.

— É preciso verificar sempre — acrescentou Marcos, pas-
sando rapidamente à frente.

— Sim, já sei — respondeu ela.
— Anda lá, continua.
As primeiras tentativas com nanopartículas falharam. 

Via-as ao microscópio e sentia algo parecido com estar a con-
templar um bando de gaivotas diante do crepúsculo. Eram ao 
mesmo tempo de uma beleza esquemática, como uma mancha 
de ferrugem ou o desenho da gema de um ovo num prato. 
Graças à espetacular falta de orçamento e à má-fé ainda maior 
com que o governo boicotava os seus próprios investigado-
res, não tinham muito tempo, só quatro meses em sessões 
de duas jornadas completas de três em três semanas. A pre-
sença daquela rapariga trazia consigo um estranho estímulo. 
Tinha uma inteligência tão surpreendente como, de vez em 
quando, cómica. O facto de estar nervosa não significava que 
não tivesse consciência do seu extraordinário talento. Ficava 
a olhar para ela e às vezes parecia-lhe estar a ver uma cria 
de leão, a pré-história de uma grande investigadora. Outras, 
parecia-lhe simplesmente uma rapariga dos subúrbios que 
lia banda desenhada e tinha um namorado baixista nalgum 
grupo punk. Quanto à banda desenhada, não, mas a história 
do namorado acabou por revelar-se literalmente certa. O grupo 
chamava-se Pulmón e o namorado era baterista. A vida podia 
ser muito preguiçosa no momento de estabelecer variáveis.

— Ana.
— Marta.
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— Pois, Marta.
— O que é?
— Calcula a polarização da onda.
Ela ficava séria por um segundo, apontava três dados com a 

esferográfica de publicidade a sumos e dava-lhe o cálculo exato. 
Marcos tinha a sensação de que a investigação tinha entrado 
numa fase planáltica: limitavam-se a fazer testes e a estipular 
resultados mais ou menos previsíveis de antemão. Sabia que 
devia deixar-se levar pela intuição, saltar passos, arriscar-se. 
Por isso, levantou finalmente a cabeça e disse:

— Outra vez.
— Com as mesmas partículas, não é verdade? — perguntou 

Marta.
Embora de forma alguma não o quisesse dizer, respondeu:
— Evidentemente.
— E se mudarmos também um pouco a inclinação? — acres-

centou Marta com ousadia.
— A que é que te referes?
— A descê-la um pouco, para 2,3 ou 2,2.
A observação pareceu-lhe um disparate. Marta pôs o bloco 

sobre o peito e coçou a orelha com o limãozinho de plástico que 
saía da esferográfica. Marcos sentiu uma vertigem repentina. 
Parecia-lhe absurdo, mas pressentia um vago murmúrio, algo 
parecido com a sombra da compreensão de uma língua que se 
desconhece por completo.

— Para quê?
— Para que o risco de refração não seja tão alto.
— Mas se não pode haver refração!
Marta abriu a boca como se fosse dizer qualquer coisa  

e depois fechou-a.
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— Pois sim — disse por fim.
Fez-se silêncio. Tentou concentrar-se, mas a única coisa que 

parecia ouvir no seu íntimo era: Que diferença faz, porque não?
— Sabes uma coisa? — disse, como um pai que permite 

uma saída à filha adolescente ou lhe dá cinquenta euros  
por um impulso de generosidade inexplicável. — Sabes uma 
coisa? Vamos fazer como tu dizes.

Não aconteceu nada. Mas o resultado foi animador, a intui-
ção tinha sido acertada. Quatro dias mais tarde, e precisamente 
graças àquela intuição, começaram a aperceber-se de que o  
que tinham de fazer era o contrário, subi-la.

— Põe-na a 2,6 — ordenou.
Marta aquiesceu sorrindo com entusiasmo, parecia ter-se 

apercebido de tudo sem ter sequer de olhar, só pela reação dele.
Inclinou-se mais uma vez sobre o microscópio e a imagem 

foi tão espantosa, que sentiu imediatamente a pele do pescoço 
a eriçar-se toda como num arrepio súbito. As nanopartículas 
tinham-se dobrado em pequenas espirais. Foi um movimento 
lento, delicioso. Continuaram a retorcer-se por mais uns milé-
simos de segundo de acordo com o detetor do microscópio 
depois da projeção da luz. Quando o espetáculo acabou, quase 
ninguém se atrevia a erguer o olhar. Ele estava tão emocionado, 
que mandou repetir a experiência em condições idênticas.

— Não há tempo — disse um dos bolseiros.
— Claro que há.
— Repitam-no vocês — disse Marta, muito séria.
De um segundo para o outro, o ambiente do laboratório 

mudou. Prepararam tudo com precisão e lentidão, os seus movi-
mentos eram densos e espaçados, como se estivessem a atraves-
sar um campo de urtigas. Sempre se tinha interrogado como  
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se sentiria se alguma vez descobrisse algo. Agora sabia, sentia-se 
estranho, entorpecido pela sua própria visão, mensageiro de uma 
notícia, turvamente emocionado. A emoção era tão vibrante, que 
tinha as costas totalmente cobertas por uma humidade viscosa. 
Não sabia quem, mas alguém tinha morrido dentro dele.

— E que aplicações poderá ter? — perguntou Nuria nessa 
mesma noite quando ele lhe ligou do quarto do hotel. Era um  
quarto pequeno de um hotel central junto à Rambla de Cataluña. 
Durante cinco minutos, alguém tinha estado a gemer no quarto 
ao lado e Marcos receava que o som recomeçasse a qualquer 
momento. Era um quarto branco, limpo e convencional,  
a situação tinha algo de deprimente, como se tivesse sido 
esmagado pelo peso da solidão da sua descoberta. Fechava 
os olhos e via nanopartículas a retorcerem-se. A pergunta de 
Nuria deixou-o meio atordoado, mal tinha pensado no assunto 
e, de facto, quase se sentiu incomodado por a primeira reação 
dela ser tão eminentemente prática.

— Muitas, não sei.
— Como, por exemplo…?
— Poderá ter aplicações óticas, por exemplo, para compo-

nentes informáticos, para componentes eletrónicos…
— Não pareces muito contente.
Não respondeu nada. Do outro lado da janela, a uns quinze 

metros, viam-se os quartos iluminados de uma família de classe 
média; atravessavam de uma divisão para a outra e pareciam 
ir deslizando no interior leitoso daquela casa teatral. Pareceu- 
 -lhe ser uma família triste.

— Marcos.
— O que é?
— Não pareces muito contente.
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— Estou cansado — respondeu —, foi um dia esgotante  
e ontem…

— Deita -te na cama enquanto falas comigo.
Marcos obedeceu logo. A doçura de Nuria desarmava -o 

por completo e era verdade que estava exausto. De repente, 
sentia uma solidão tão atroz, que se não estivesse a falar com 
ela ter -se -ia dedicado profundamente a beber o minibar inteiro.

— Deita -te na cama, meu cientista, descobridor da luz que 
dobra a matéria…

— Está bem, já me deitei.
— Tira as calças.
— Para quê?
— Vá, tira -as.
No dia seguinte, recordava ainda a cena a sorrir. Com Nuria, 

os novos gestos sexuais eram sempre um pouco perturbadores 
(«Terá sido assim com o outro? Fez isto com o outro?», perguntas 
que saltavam como bonecos com mola, um estado de alarme 
natural) e nunca tinham tido sexo pelo telefone apesar de 
estarem casados há quase cinco anos porque nunca se tinham 
separado mais de uma semana. A princípio, custou -lhe um 
pouco deixar -se levar; as variáveis do amor tinham em Nuria 
uma forma particularmente simples e naquela em concreto 
a «sofisticação» literária tornava -a suspeita. Nuria come- 
çou a descrever devagar como se despia e se acariciava e a dar-
-lhe instruções para que fizesse o mesmo. Tinham o hábito de 
falar um com o outro enquanto faziam amor, dizer palavrões 
era uma espécie de redundância amorosa, um ligeiro peso no 
coração, tratar Nuria com delicadeza e dizer -lhe algum pala-
vrão ao ouvido provocava um peso doce, como se caísse no 
interior do seu rosto, na sua respiração, dentro da sua boca. 
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Aquilo do sexo telefónico parecia uma variação desse tipo de 
sexo. Via o promontório da clavícula de Nuria, a sua garganta, 
os seus dedos, a doçura e a firmeza com que o masturbava, 
o cheiro da sua transpiração, uma cena de perfeita felicidade 
marital; até aquele deprimente quarto de hotel em Barcelona 
podia adquirir com toda a sua insipidez minimalista e branca 
a condição de um lar harmonioso e feliz em que duas pessoas 
se encontravam por fim, depois de um dia esgotante.

Nuria era de uma beleza vulgar com uma particularidade 
exótica que certamente lhe advinha de um distante antepas-
sado italiano lombardo, tinha um corpo esbelto, o peito arre-
dondado e pequeno, umas ancas impecáveis e uma forma de 
se mover que por vezes fazia lembrar a das elegantes atrizes 
inglesas dos anos cinquenta. Os lábios grossos, as faces planas 
desde a depressão da maçã do rosto e o queixo fino davam -lhe 
um ar austero que, contudo, perdia de cada vez que sorria, 
coisa que fazia com frequência. Os olhos iluminavam -se -lhe 
ao falar, sobretudo durante as discussões, e a testa ficava com 
um ar enérgico de pitonisa, como se ela estivesse a ser constan- 
temente assediada por presságios funestos que negava imediata- 
mente para sorrir outra vez. Tinha estudado filosofia e depois de 
acabar o curso dedicara -se ao ensino secundário. Era uma pro-
fessora nata. O pai tinha morrido quando ela e o seu irmão Abel 
eram ainda crianças e a mãe morrera naquele último ano, seis 
meses antes de a luz ter curvado as nanopartículas no micros-
cópio laser de Barcelona perante o olhar atónito de Marcos. 
Tinha sido uma morte imprevisível, ao estilo mais puro da mãe  
de Nuria. Ao trepar por uma escada para observar o buraco de 
uma árvore no jardim da sua casa na serra de Madrid, tinha 
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escorregado e batido com a cabeça contra um banco de exterior. 
Quando a polícia chegou ao lugar do acidente, tirou fotografias. 
Marcos ficou acima de tudo surpreendido (ainda que não se 
tenha atrevido a dizê -lo) com a beleza da posição em que Marisa 
tinha ficado; uma perna para a frente e como que enredada na 
perna do banco, uma mão erguida e ainda apoiada na escada 
de mão, o sangue espesso, quase negro, da têmpora, como se  
se tratasse de uma encenação patética. Foi o próprio polícia que 
tinha procedido ao «levantamento do corpo» quem lhe mostrou 
a fotografia e deu a Nuria uma cópia, que Marcos nunca mais 
voltou a ver e supôs que ela tivesse guardado nalgum lugar 
secreto. Lembrava -se de ela se ter virado sem derramar uma 
lágrima enquanto metia a fotografia na mala e dizer -lhe com 
um sorriso desconcertante nos lábios:

— Então? Vamos embora?
Nessa mesma noite, pouco depois de entrar em casa, Nuria 

desatou a chorar de uma forma inédita e engasgada, como se 
alguém estivesse a sacudi -la num ataque de pânico nalguma  
peça de teatro amador. Dócil, branda, desfeada pela tristeza, Nuria 
deixava definitivamente entrar a dor daquela morte absurda.

— Agora, sou órfã — disse a dada altura —, só te tenho a ti.
— Também tens o Abel.
— Pois, é verdade, o Abel — disse, melancólica.
Nuria passou três horas a falar ao telefone com Abel,  

ele deixou -a sozinha na sala de estar e pôs -se a trabalhar no 
escritório; ouvia -a falar com tristeza, e depois rir-se com aquele 
riso de quem se afoga no sofrimento e deseja desesperada-
mente conseguir captar algum sinal da vida normal, aceitável.

Também ele chorou naquele escritório, e muito sinceramente, 
a morte da sogra excêntrica, com a sua coleção de bijutaria,  



19 

N a  P r e s e N ç a  d e  u m  P a l h a ç o

os seus quadros e as suas esculturas de jardim, o seu alcoolismo 
moderado, a sua forma quase patológica de embaraçar a família 
(e especialmente Nuria) falando das suas experiências sexuais,  
a sua coleção de amantes qual deles o mais estranho e, descobriu-
-se também depois da morte, os seus mil e duzentos euros de 
dívida em materiais de pintura e escultura.

Não se podia dizer que Marisa tivesse tido uma vida fácil, 
ficara viúva muito cedo e, apesar de uma situação económica 
muito confortável (foi a herdeira de três adultos numa família 
sem crianças), o seu caráter ciclotímico e a sua própria paixão 
infantil de procurar ocupações artísticas sem ter verdadeira-
mente um grande talento tinham -na convertido numa perso-
nagem trágica. Se não tivesse sido a sua simpatia, qualquer 
pessoa teria pensado que era difícil encontrar uma existência 
mais deprimente do que a dela, mas a sua vontade de devorar 
a vida tinha algo de urgente e acumulado, como se, além dos 
suculentos milhões que herdara e se encarregara de volatili-
zar como um buraco negro, tivesse herdado também a fome 
acumulada e contida daquelas pessoas que nunca tinham 
desfrutado de nada.

Uma tia amável e insípida encarregara -se de Nuria e  
Abel durante os anos da infância. Marcos recordou muitas 
vezes durante aqueles dias de papeladas, agências funerárias 
e trâmites no cemitério a forma como Nuria lhe falara da mãe 
dez anos antes, quando a conheceu. Para ela, a mãe tinha sido 
desde uma heroína de banda desenhada até uma irrespon-
sável profissional, adorara -a, fingira que lhe era indiferente, 
admitira no seu íntimo que lhe tinha um rancor imperdoável, 
chorara, decidia que gostava dela só assim, tal como era, para 
a insultar no dia seguinte como a menina magoada de cinco 
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anos que nunca tinha deixado de ser. Mas sobretudo, além de 
todas essas Marisas que tinham existido na mente de Nuria  
e talvez ainda continuassem a existir, Marcos ficou mara-
vilhado como no meio de todos aqueles disparates a medida 
da solidão que Marisa tinha deixado no coração da filha era 
semelhante à intensidade da sua presença, da sua companhia 
e do seu amor real quando estivera junto dela.

— Nunca irás conhecê -la — anunciou com solenidade 
naquela mesma tarde, demonstrando o seu enorme rancor e 
os seus poucos dotes para a profecia, e, quando se deitaram três 
noites depois no apartamento de estudante que partilhava com 
um primo, ele ficou maravilhado ao ver aquela rapariga nua 
na sua cama, como se a segurança de uma mãe complicada a 
tivesse revestido de uma condição trágica e misteriosa. Enchia -o 
de espanto (a ele, que era filho único de um casal convencional 
que geria uma mercearia em Toledo, e lhe parecia difícil superar 
o recorde de insipidez que isso implicava) o ténue desenho da 
anca nua daquela rapariga, o seu púbis negro e contundente, 
aquele coração ferido. Ainda estava muito calor e as manchas 
verticais que a luz fazia ao entrar pela persiana desenhavam 
sobre as pernas dela e junto do umbigo figuras lindíssimas; 
mais do que um casal deitado na cama, pareciam uma estampa 
desenhada por um formalista russo.

As coisas tinham mudado muito desde então. Agora, Marisa 
estava morta. Abel não se dera ao trabalho de vir da Colômbia 
(«Já estava morta, de que lhe servia vir?», o raciocínio parecia 
brutal, mas era de um senso comum esmagador). O enterro 
foi deprimente e consolador em partes iguais, correu tudo 
bem e só apareceram alguns primos de Nuria, uma velha 
tia -avó com demência senil que julgava estar num passeio  
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e os pais de Marcos, que vieram de Toledo. Os primeiros dias 
foram difíceis para os dois; Nuria não se deixava ajudar facil-
mente; se ele se aproximava, em geral, acabava por ser repelido. 
Recordava-se de terem dormido separados uma semana, coisa que 
não acontecia havia anos. Marcos deixava -a sozinha durante o  
dia e quando chegava à noite ia dormir para o sofá. Depois,  
o choro e os gritos. Era quase impossível estar longe dela, mas 
acabava por ser pior estar a seu lado, a sua pele tinha o mesmo 
aspeto que uma leguminosa fervida, mas por baixo daquela 
pele havia uma vontade tão tensa, que parecia ir rebentar  
a qualquer momento.

Numa dessas noites, Nuria arranjou um pouco de mari-
juana para relaxar, mas o charro caiu -lhe tão mal, que ficou 
durante uma hora sentada em frente de uma foto da mãe, 
imóvel como uma cariátide e com os olhos injetados de sangue. 
Esse foi o pior dia de todos: depois do mutismo, a choradeira 
e depois da choradeira um impulso enlouquecido de partir 
coisas (quando chegou à cozinha, já tinha despedaçado pelo 
menos dois frascos de massa e uma saladeira). Marcos então  
abraçou -a e teve a sensação de que não era a sua mulher que abra- 
çava, mas sim uma espécie de estranha, uma vagabunda mais 
pequena e mais magra do que Nuria. Pareceu -lhe que tinha 
o cabelo mais espesso do que o habitual. Sentiu -se estranho 
e frio a abraçar aquele ser humano alquebrado pela dor, uma 
parte de si mesmo não conseguia evitar perguntar -se o que 
estava a fazer ali, mas tentou alimentar o menos possível 
essa ideia e levou -a para a cama com toda a ternura de que foi 
capaz. Começou a despi -la. Pouco a pouco, na semipenumbra 
do quarto, foi aparecendo de novo o corpo familiar de Nuria; 
a pequenez dos seios, a cintura esbelta, as mãos de pianista,  
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o desenho suave das coxas. Ele era como um pai compassivo e 
paciente, mas sem os atributos naturais e humanos que esses 
sentimentos provocavam. Era compassivo por uma espécie  
de neutralidade inerte e não desfrutava sequer do prazer ona-
nista de estar a fazer uma «boa ação». Nuria deixou -se despir 
e, quando lhe afastou os lençóis para que se metesse na cama, 
fê -lo de um salto e enroscou -se como uma sombra trémula.  
A seguir, Marcos foi novamente à cozinha e apanhou os pratos 
partidos, limpou os restos de um frasco de compota igualmente 
abatido na refrega e deitou -se ao lado de Nuria, demasiado 
exausto para se sentir infeliz. Não sabia então, sabê -lo -ia no 
dia seguinte: aquele tinha sido o ponto de inflexão. Também na 
dor, como em qualquer movimento submetido às leis da física, 
havia uma geometria, a única coisa que faltava era encontrar 
a chave. Quando abriu os olhos, Nuria estava a olhar para ele 
do seu lado da cama com uma expressão entre espantada, 
arrependida e enamorada. Quando se arrependia por se ter 
excedido nalguma coisa, Nuria reagia sempre daquela forma 
e isso levava -o a suspeitar de que sofria uma vergonha terrível 
em retrospetiva.

— Sou uma cabra — disse ela, tão séria que Marcos não 
pôde deixar de sorrir.

— Não és cabra nenhuma.
— Sou uma cabra e uma louca de merda.

Era um e-mail breve, oficial, neutro, podia tratar -se até de 
um formulário em que tinham preenchido os dois ou três dados 
particulares do seu caso. Leu -o várias vezes e depois levantou - 
-se para fechar a porta do escritório, para o caso de ainda aparecer 
algum estudante. Estava assinado por Mike Frat e num inglês  
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de uma amabilidade espartana dizia que o seu artigo sobre a 
curvatura de nanopartículas por refração luminosa tinha sido 
selecionado pelo conselho editorial para ser publicado na Review 
of Modern Physics, felicitava -o por isso e juntava um recibo onde 
devia incluir os seus dados bancários para se efetuar o paga-
mento de uns honorários que ascendiam a mil e duzentos dólares. 
Perguntava também se era preciso acrescentar como autor algum 
membro destacado da equipa de investigação e remetia para outro 
e-mail que iria receber nos próximos dias de Jane Hugson, a chefe 
editorial, no qual se encarregaria de lhe indicar o glossário básico 
e uniformizado de termos da física e algumas instruções sobre 
outros aspetos relacionados com a publicação.

Jane Hugson devia ser uma dessas editoras de uma eficácia 
germânica (Marcos fez imediatamente uma imagem mental 
dela: trémula, solitária, vegana), porque, assim que acabou de 
ler pela quinta vez o e-mail do diretor, já tinha outro em que ela 
aparecia como remetente sob o título Practicalities. Jane voltava 
a felicitá -lo pelo seu artigo da mesma maneira formal em que 
o chefe dela já o tinha feito e anexava em PDF um dicioná-
rio uniformizado de termos da física. Lembrava -lhe também, 
embora estando segura de que ele conhecia «perfeitamente a 
publicação», que devia enviar -lhes quanto antes, nas duas sema-
nas seguintes, uma autobiografia de trezentas a quatrocentas 
palavras. Não tinha dúvidas de que ele conhecia o estilo da 
revista, mas em todo o caso anexava também em PDF dois exem-
plos que podiam servir de modelo. Não se tratava, repetia ela,  
de um currículo académico, mas de um autorretrato informal: 
an informal self -portrait.

Marcos conhecia de sobra as famosas «autobiografias da 
Review of Modern Physics». Eram quase uma lei não escrita no 
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mundo das revistas internacionais de física; cada uma queria 
ter a sua pequena excentricidade. As autobiografias a que Jane 
se referia eram uns textos que o próprio cientista devia escrever 
e que na revista ficavam situados precisamente antes do texto 
teórico. Não havia qualquer critério estrito para além daquele 
do número de palavras a que Jane tinha aludido; podiam ser 
escritos em prosa, em verso e até em forma de diálogo, e tinham 
de versar sobre a vida do cientista. Eram na realidade, como 
bem sublinhara Jane, uma espécie de autorretrato literário. 
Marcos estava familiarizado com aqueles textos desde os seus 
tempos de estudante, porque quando consultava a revista o 
olhar ocioso acabava sempre por procurá -los como revelações 
do estudo, eram pequenos fragmentos ou faíscas de intimidade 
alheia, uma maneira forçada mas nem por isso menos eficaz 
de compensar a frieza de uma revista estritamente científica. 
E funcionavam. Entre outras coisas, porque os físicos podiam 
ser tão excêntricos quanto quisessem, mas também os levavam 
muito a sério.

Marcos abriu logo os dois exemplos que Jane lhe tinha 
enviado. O primeiro era de um célebre físico quântico indiano, 
Shankar Whosir, e tratava -se de um longo poema:

Venho e vou como o arrepio na nudez,

caudaloso como um rio,

rujo como leão faminto

e corro como a gazela.

Marcos pensou que só lhe faltava dizer que mãe há só 
uma, que os negros têm o ritmo no sangue e que há remédio 
para tudo menos para a morte para completar a lista de temas 
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universais, mas continuou a ler distraidamente o poema e os 
últimos versos revelaram -se de uma grande beleza:

Ao anoitecer o meu pai converteu ‑se num ancião

e no quarto petrificou ‑se o rosto da minha mãe.

Lembrei ‑me da minha infância carregada de doença,

lembrei ‑me dos jogos sigilosos do jardim, sob as estrelas,

e de quando alimentava ratazanas no pátio invadido pelo crepúsculo.

Releu -o várias vezes, tão espantado com a beleza daquela 
imagem de um menino doente que brinca a alimentar as rata-
zanas, que lhe pareceu ter sido envolvido por uma espécie de 
fábula indiana.

O outro exemplo que Jane enviava era o de uma cientista 
norte -americana, Margaret Wespon, e dizia:

O meu nome é Margaret Wespon e nasci em 1945, num recanto 

distante do estado do Arkansas, condado de Benton, num lugar 

de cuja localização exata nunca tive verdadeiramente a cer‑

teza. Passa por lá uma linha de comboio de Oklahoma, disso 

tenho a certeza. A minha família vivia no campo, eram origi‑

nariamente protestantes irlandeses, hoje estão dispersos por todo 

o país. Os meus pais, claro, faleceram, já eram velhos (para a 

época) quando me trouxeram ao mundo. Se hoje fossem vivos, 

teriam mais de cento e vinte anos. Casei‑me duas vezes, uma 

com um amigo de infância, Richard Donovan, com quem tive 

um filho que se foi embora com o pai porque o casamento só fun‑

cionou dois anos, e outra com William Spring, com quem tive 

três filhas, uma das quais, Jeanette, morreu de leucemia no verão 

passado. Vivemos no Mississípi a maior parte do ano numa  
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velha casa que pertenceu à família do meu marido. Connosco 

vive também a nossa neta de quatro anos, Jennifer, filha de 

Jeanette. Fui uma mulher ambiciosa na minha juventude, 

agora só quero ter tempo e orçamento para os meus projetos  

e que me deixem moderadamente em paz. Penso que é tudo, 

mais ou menos.

É claro que se podia dizer que Jane tinha escolhido muito 
bem os seus modelos, pensou Marcos, desanimado e desligando 
o computador. A vida daquela Margaret Wespon dançava à sua 
volta com aquele fantasma de uma filha morta e uma velha casa 
que tinha pertencido à família do marido. Começava a dar -lhe 
uma certa angústia ter de redigir um texto parecido, an informal 
self -portrait. Tinha a sensação de que podia ver a sua própria 
cara num busto, mas realizado num material pouco nobre: 
barro, plasticina, puré. Marcos Trelles — pensou de imediato 
com a voz colocada e entregando -se à dolorosa tentação de se 
auto -humilhar um pouco — passou a sua infância entre pepinos 
de Valladolid, beringelas em vinagre de Membrilla e sardinhas em 
escabeche do Cantábrico, daí a sua inclinação pelos mistérios das 
ciências físicas e o seu desejo de fugir de Toledo.

Aquilo não ia ser nada fácil.

Viviam na zona da estação de metro Antonio Machado, num 
bairro de classe média construído em meados dos anos setenta 
a que um funcionário brincalhão da Câmara de Madrid dera 
um nome de série de ficção científica: Saconia. Tinham esco-
lhido aquele bairro porque havia um parque próximo, estava  
a cinco minutos de carro da Cidade Universitária e era um pouco 
mais económico do que viver no centro. A casa era luminosa  
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e alegre, precisamente o contrário do bairro, que era labi-
ríntico e rebuscado. Todos os que iam a casa deles pela pri-
meira vez queixavam -se telefonando de ruas que em várias 
ocasiões Marcos e Nuria ouviam pela primeira vez na vida 
apesar de viverem ali há quatro anos. Marcos gostava que 
fosse difícil dominar aquele bairro de tijolo alaranjado. 
Também lhe agradava voltar para casa a pé da universidade, 
um passeio de uma boa meia hora em que atravessava o par-
que, que na primavera estava florido com amendoeiras e no 
inverno, quando chovia, brilhava sob o verde intenso de uns 
pinheiros achatados e retorcidos. Tinha um cheiro intenso  
a pinheiro, a esteva e a alecrim que no verão podia chegar a 
ser sufocante e ascendia do chão com a humidade nas épocas 
de calor, quando ligavam os aspersores.

Os velhos ocupavam -no na sua totalidade ao mais pequeno 
raio de sol. Eram os habitantes naturais do bairro, os «nativos», 
como Nuria lhes chamava. Tinham comprado as casas em que 
agora envelheciam quando se casaram, no princípio dos anos 
setenta, e «tudo isto eram campos». Quase cinquenta por cento 
daquela geração não tinha saído do bairro. Um raio minúsculo 
de sol e Marcos era levado a pensar que aqueles reforma-dos da  
classe média saíam de baixo das pedras ou brotavam sob as amen-
doeiras. Não se pareciam nada com os reformados da Espanha 
rural; estes eram juvenis, andavam de bicicleta e levavam a pas- 
sear uns netos que por muito pouco não pareciam seus filhos.  
A petanca tinha ficado para a história, agora aproximava -se 
uma velhice imortal, via -os correr ao seu lado finos e esbeltos 
como facas de qualidade superior.

Estava um entardecer magnífico de inverno. A luz envol-
via o parque como a descida de uma divindade benigna sobre 
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aqueles velhos adolescentes. Os pombos eram o único símbolo 
de porcaria urbana, o resto era composto por sinais promis-
sórios e amáveis: o entardecer rosado madrileno com a serra 
ao fundo, os pardais; a cidade parecia concentrar -se e dar toda  
a beleza de que era capaz.

Ficou comovido por Nuria ter chorado naquela noite quando 
lhe deu a notícia da publicação. Era verdade que ele tinha sido 
um pouco responsável por essas lágrimas, já que acrescentara 
à notícia um grande aparato teatral: tenho uma boa notícia,  
uma notícia excelente, e a seguir: depois, quando jantarmos, não, 
agora não, logo… Antes de ir para casa, tinha passado por uma 
loja gourmet e comprado um Ribera del Duero de quarenta euros 
e um patê de pato proibitivo. Vira -se obrigado a dar uma volta 
considerável, porque no bairro não havia uma única loja onde 
pudesse comprar essas coisas. Desde que tinha consciência  
de si mesmo que Marcos sabia da sua necessidade de mani- 
festar os momentos alegres e comemorativos de uma forma 
teatral, como se a vida fosse composta por longos períodos 
de sono, de inatividade ou de insipidez salpicados por essas 
geometrias físicas de alegria.

— E porquê tudo isto?
— Ah, foi porque houve uma boa notícia.
— Tem de ser muito boa — disse Nuria, raspando a pequena 

etiqueta onde ainda se podia ver quanto tinha custado o vinho.
E, a partir daí: depois, ao jantar conto -te, não, agora não…,  

até que Nuria perdeu a paciência:
— Se não me contares agora mesmo, vou ficar de mau humor.
Não sabia por que motivo evitou contar -lhe acerca da 

pequena autobiografia que devia escrever. Pareceu -lhe horrível 
reconhecer que tinha andado a tarde toda angustiado a pensar 
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que devia entregá -la dentro de duas semanas e que não tinha 
a menor ideia de como o fazer. A notícia era extraordinária, 
mas trazia consigo aquela borla pontiaguda e quanto mais a 
agitava mais ela o picava.

Pôs -se de cócoras junto à cadeira em que Nuria estava 
sentada, apoiou os braços nas pernas dela e disse -lhe que  
a Review of Modern Physics ia publicar o seu artigo sobre o efeito 
da luz nas nanopartículas. Disse -o muito devagar, como se 
literalmente tivessem ganhado o prémio juntos. Nuria ficou 
com os olhos cheios de lágrimas ao sorrir. Marcos emocionou-
-se tanto, que quase começou também ele a chorar. Sentiu 
como a garganta se lhe fechava e por instantes teve a certeza 
de que, se tentasse falar, não iria mesmo conseguir conter as 
lágrimas. Havia muitos anos que o tema da Review of Modern 
Physics era uma piada privada, familiar.

«Isso vai ser quando eu publicar na Review of Modern 
Physics», costumava dizer de cada vez que alguma coisa lhe 
parecia impossível, e à força de ser repetida aquela piada tinha 
ficado estagnada nos gestos de ambos, como uma maneira 
de partilharem um infortúnio menor, embora não menos 
frustrante. Mas o que fazia Nuria chorar não era tanto isso 
quanto a solidez de uma boa notícia no contexto de um ano 
algo triste.

Beberam o vinho com prazer e comeram o patê com umas 
tostas, exagerando com caretas que gostavam muito e era 
extraordinário. O vinho, sim, era mesmo. Comentaram que 
um sinal inquestionável de que já estavam juntos há alguns 
anos era, por exemplo, terem aprendido bastante a apreciar um 
bom vinho sem cair na pose aborrecida do connaisseur. Marcos 
sentia agora (era algo que na realidade se desenvolvera durante 
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os últimos anos) um prazer que parecia gerar -se nos próprios 
gânglios, no interior da garganta, e que daí pressionava até 
ao interior da língua e de toda a boca. Havia uma regressão 
à infância naquele prazer oral tão pleno, como se o caminho 
natural para receber o prazer só pudesse ser pela boca e para 
o interior do corpo. Fazia brotar o receio de perder esse prazer, 
um receio que antes nunca tinha existido. Entendia a tristeza 
de certos velhos perante a proibição de ingerir alguns alimen-
tos e maravilhava -o o privilégio do vinho em reter os aromas 
pesados da madeira, os frutados das várias especiarias, a sua 
memória. Sim, a sua memória, era essa exatamente a palavra.

— E quando é que o publicam?
— Dentro de seis meses, no número da primavera, suponho.
— Não te disseram?
— Não, realmente, não.
— Então, como é que sabes?
Sabia porque tinha calculado que se precisavam do texto 

do autorretrato para dali a duas semanas devia ser porque 
estavam já a preparar o número seguinte, que sairia dentro 
de um mês (aquele teria sido demasiado cedo).

— Não sei — acrescentou, sorrindo —, na realidade, não 
faço a mais pequena ideia, mas não penso que demorem muito 
mais do que isso.

Nuria voltou a sorrir e de repente ficou séria.
— És extraordinário, meu amor — e, como ele não respondeu 

de imediato, repetiu, para vergonha dele: —, és…
— Tenho de te contar uma coisa.
— O quê?
— Para que também não penses que sou mais extraordiná-

rio do que aquilo que sou. Isto da luz, o artigo, foi na verdade 
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um acaso. Descobri -o por acaso, a minha ajudante fez -me um 
comentário e mudámos… não interessa, demoraria a explicar.

Marcos não sabia porque tinha admitido aquilo diante de 
Nuria; na realidade, nem sequer planeara contá -lo a ninguém. 
Estava consciente de que não era o primeiro físico que descobria 
uma coisa graças a uma ajuda acidental e que também não 
seria o último. A cara de Marta surgiu no meio da nebulosidade 
tranquila daquela tarde, como se reclamasse alguma coisa,  
o seu nome talvez, não tinha citado o nome dela. A recriminação 
durou apenas um centésimo de segundo na sua consciência. 
Esfumou -se logo. E, para falar com propriedade, os acasos não 
existiam, aconteciam coisas mais ou menos imprevisíveis às 
pessoas, era verdade, mas ele também tinha provocado (e muito  
deliberadamente) o contexto em que se podiam produzir.

— Sentes -te um farsante ou coisa parecida? — perguntou 
Nuria, franzindo o sobrolho.

— Na realidade, não, mas custa -me acreditar que sou um 
génio da física — respondeu ele com um sorriso.

Nuria não devolveu o sorriso, mas pegou na garrafa e serviu-
-se de outro generoso copo de vinho, pensativa. Marcos sempre 
gostara daquela atitude da mulher. Atribuía -a à sua formação 
filosófica; quando aparecia um novo elemento que mudava  
o cenário completo, não se precipitava, demorava o seu tempo 
com cautela e atenção. Em Nuria, pensar era uma verdadeira 
ação que tinha as suas manifestações externas e palpáveis.

— É mais bonito assim — concluiu.
— O quê?
— Teres feito a descoberta acidentalmente, é mais bonito.
Não havia condescendência no pensamento de Nuria,  

mas sim um excêntrico sentido da justiça poética.
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— Achas?
— Claro que sim. Implica uma espécie de humildade.
— Bem podes dizê -lo.
— Não me refiro a isso. Vê as coisas ao contrário; toda a 

descoberta científica é um triunfo, entendes? Uma maneira de 
vencer a natureza… Mas tu admites a tua derrota e quando  
a admites tornas -te maior, não utilizas a física para te senti-
res como um detetive, tiveste uma intuição e depois… tiveste 
sorte, é tudo.

— Olha — disse ele.
— Olha — respondeu ela, sorrindo.
O sexo foi lento nessa noite. Nuria sentou -se por cima 

dele e fê -lo devagar durante muito tempo. Marcos achou -a 
particularmente bonita sob aquela luz noturna, sentia a Terra 
girar sob a cama, como um ritmo descendente, manso e um 
pouco ferido. Quanto mais lento era o sexo, mais se exacerbava 
aquela ideia da ferida.

O prazer sexual era sempre uma moeda branca, iluminada, 
e não havia nada que lhes soubesse melhor aos dois do que 
fazê -lo bem, sentindo -se presentes. A felicidade sexual tinha 
algo de depreciativo em relação ao resto do mundo.

— Onde estás?
— Aqui, meu amor.
— Estás bem?
— Estou.
Em que pensava Nuria? Não sabia ao certo, mas o rosto 

dela tinha o aspeto que costumava adquirir ao recordar. 
Também essa era para Marcos uma qualidade das boas notícias,  
que fazia esquadrinhar os tempos maus em retrospetiva, como 
se a mente se concentrasse na sua sobrevivência e tentasse pôr  
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as coisas num lugar razoável. O corpo de Nuria enroscou -se 
contra o seu para o utilizar, ao mesmo tempo, como parapeito. 
Ele, por sua vez, pôs -se a pensar em Francesco. Havia muito 
tempo que não pensava diretamente nele, indiretamente pen-
sava muitas vezes, sobretudo para não se vir quando fazia amor 
com Nuria e sempre que se dava conta de que havia nele uma 
rejeição natural e constante por Itália e tudo o que tivesse a 
ver com Itália. Nunca tinha confessado a ninguém que utili-
zava aquela imagem do rosto de Francesco para evitar vir -se.  
Teria sido, acima de tudo, demasiado humilhante. E se a uti-
lizava, mais do que uma tentativa de se humilhar a si mesmo 
(ou de humilhar Nuria), era na realidade por uma única razão: 
porque era espetacularmente eficaz. Aquela cara assomava à 
sua memória, aquele nariz arrebitado e aqueles caracolinhos 
casuais, e tudo nele se retraía.

Nuria tinha sido amante dele, tinha sido amante dele, tinha 
sido amante dele. Se se pusesse a pensar nisso distraidamente, 
acabava sempre por repetir mil vezes aquela frase que gerava 
nele uma surpresa e um tumulto tão radical como a experiência 
das correntes neutras de SLAC no acelerador de partículas de 
Stanford. Esses cientistas procuraram uma nova teoria sobre a 
estrutura da matéria, algo não muito diferente do que ele teve 
de fazer com a sua imagem de Nuria, quando três anos antes 
ela tomou a decisão certa manhã de lhe confessar que tivera 
uma aventura de duas semanas com aquele colega da escola 
onde trabalhava na altura, um professor de italiano. Como 
se chamava? Francesco. Francesco quê? Francesco Mauratto. 
Francesco Mauratto.

«Francesco Mauratto. Francesco Mauratto», repetiu na 
sua memória.




