«Música»:
um conto de Miguel Torga

António Manuel Ferreira

1- Miguel Torga tem, na Literatura Portuguesa, uma aura de grande
solitário, o "homem de granito", como ele próprio se define num apontamento
do primeiro volume do seu extenso e valioso Diário, iniciado no dia 3 de
Janeiro de 1932 e terminado, em tom de morte anunciada, no dia 10 de
Dezembro de 1993, perfazendo 16 volumes. Em muitas passagens do Diário,
ouve-se o pulsar vital de um homem e de um país, e vêem-se as marcas que o
mundo contemporâneo foi gravando no grande viajante que Miguel Torga
sempre foi.
Ao lermos o Diário e as páginas de autobiografia romanceada, que
constituem os volumes de A Criação do Mundo, apercebemo-nos facilmente
do enorme peso da solidão e do desespero, mais ou menos controlado, de um
homem em constante confronto com o mundo e, sobretudo, em combate
persistente consigo mesmo. Do primeiro ao último volume do Diário, a alma
de Miguel Torga é um campo de batalha em que as dúvidas essenciais vencem
as precárias certezas, e os apelos da desistência parecem muitas vezes fazer

perigar a vontade de resistir. A grande certeza que se destaca do Diário é a
impossibilidade de alcançar a paz com a vida e com o mundo, com Deus e
com os homens, como o poeta diz, de uma forma clara, num poema que, a
meu ver, pode muito bem servir de guia a todos os que desejarem aventurar-se
nos caminhos sedutores e agrestes do mundo torguiano. O poema chama-se
"Princípio", e faz parte do livro Penas do Purgatório:

Não tenho deuses. Vivo
Desamparado.
Sonhei deuses outrora,
Mas acordei.
Agora
Os acúleos são versos,
E tacteiam apenas
A ilusão de um suporte.
Mas a inércia da morte,
O descanso da vide na ramada
A contar primaveras uma a uma,
Também me não diz nada.
A paz possível é não ter nenhuma.

A par da solidão, há em Torga um forte sentimento de solidariedade,
que integra o homem no universo; amacia as arestas do granito, e universaliza
o tom lacrimoso, que se desprende de tantas das suas páginas líricas e
diarísticas. E, num escritor, a única forma realmente válida e persistente de
manifestar a solidão e a solidariedade realiza-se nos livros: dando vida às
personagens, alimentando dramas e momentos de júbilo, que, nos casos mais
conseguidos, adquirem uma existência mais real que a própria realidade. É por
isso que a grande literatura não é nunca uma forma de esquecer a vida, mas
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um meio privilegiado de a entender e de a viver. Não se vive apenas vivendo,
também se vive imaginando vidas possíveis. A literatura, a música, e as
restantes artes alargam o núcleo reduzido das nossas capacidades de entender
o mundo e iluminam a vida, mesmo quando parecem obscurecê-la. E de todos
os géneros literários, o que melhor cumpre essa função, ao mesmo tempo de
farol e navio, é, a meu ver, o conto.

2- Miguel Torga, à semelhança de alguns escritores seus
contemporâneos, como, por exemplo, José Régio, Branquinho da Fonseca,
Tomaz de Figueiredo, repartiu a sua criatividade por vários modos e géneros
literários. Escreveu poemas, romances, textos dramáticos, ensaios, diários e
contos. Há quem prefira o poeta; há quem privilegie o contista; são raros os
que valorizam o dramaturgo e mais raros ainda os que optam pelo romancista.
Creio que, em todos os géneros, o escritor conseguiu criar um mundo muito
próprio, em que é fácil detectar a marca do autor. Mesmo um romance tão
menosprezado pela crítica como Vindima consegue, por vezes, momentos de
grandeza e sedução. Mas de facto, são apenas momentos, algumas cenas. O
romance de Torga é interessante quando se aproxima do conto. O mesmo se
passa com alguns dos escritores do grupo da Presença, de que Torga fez parte
durante algum tempo, talvez com a excepção de José Régio, cujo talento lhe
permitiu ser um grande romancista e um apreciável contista. Mas mesmo na
literatura universal, são muito raros os escritores que conseguem ser, ao
mesmo tempo, romancistas e contistas de valor indiscutível. Normalmente, um
contista excepcional falha quando tenta o romance; e um romancista de mérito
falha quando tenta o conto. O contista escreve romances de estrutura débil,
constituídos por grupos de pequenos contos arrumados em capítulos, que
muitas vezes podem funcionar de forma quase autónoma; o romancista
escreve contos que querem ser romances, e que por isso se estendam
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demasiado nas personagens, na acção, no tempo, ou mesmo no espaço, e que
adquirem uma variedade de tons e atmosferas que desagradam ao conto.
Durante muito tempo, o conto foi considerado, de maneira totalmente errada,
como sendo apenas um romance em miniatura. Escrever contos era, assim,
apenas uma espécie de tirocínio de romancista, quer dizer, o futuro romancista
exercitava-se escrevendo contos, mas a sua verdadeira intenção era vir um dia
a escrever romances; ou então, no intervalo de um romace, o escritor escrevia
contos que poderiam ser uma forma de descanso, ou, com alguma sorte,
transformarem-se mais tarde num texto longo que seria um romance. Esta
atitude, que existia tanto da parte dos escritores como dos leitores e dos
críticos, dificultou a emancipação do conto, bem como a sua correcta
divulgação e apreciação.
Ora, o conto é um género narrativo totalmente diferente do romance.
Um verdadeiro conto nunca é um romance reduzido, nem muito menos um
exercício de romancista, até porque o conto é um género muito mais exigente
do que o romance. Há mais semelhanças entre um conto e um poema do que
entre um conto e um romance. Como o poema, o conto tem um fôlego curto, o
romance tem uma respiração larga; o conto e o poema são concentrados; o
romance é distendido; o conto e o poema sugerem, o romance explica. E
poderíamos continuar com enumerações deste tipo, chegando sempre à mesma
conclusão. Talvez se possa sintetizar a ideia através do comparação musical e
plástica: o conto é como uma fotografia ou uma peça musical curta, por
exemplo um poema sinfónico ou um nocturno de Chopin; o romance é como
um filme ou uma sinfonia de Beethoven. A grande diferença não está na
extensão, está na concentração. Um conto pode ter algumas dezenas de
páginas ou ter apenas uma frase; não pode é ser perdulário: tem de ser
económico, usar o mínimo de elementos. Enquanto género narrativo, o conto
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tem, no entanto, uma capacidade de adaptação muito elástica; de tal modo que
quase se poderá dizer que não existe o conto, mas contos, sendo cada
exemplar uma espécie única. Mas todos os contos conseguidos procuram a
concentração e a intensidade, objectivos que dificilmente se alcançam sem a
economia de elementos.
As características de um texto condicionam o autor e o leitor. É por isso
que um bom autor de romances não é necessariamente um bons autor de
contos. Um contista é um atleta que corre os cem metros, um romancista é um
maratonista. Um concentra a energia; o outro procura distribuí-la de forma
disciplinada. E o que se passa com o autor, também se passa com o leitor.
Quando lemos um romance, temos o tempo do nosso lado; podemos, por
exemplo, interromper a leitura, ler outras coisas; da mesma forma que ao
ouvirmos uma sinfonia podemos ouvir o primeiro andamento, fazer uma pausa
e depois ouvir os restantes. A audição da obra, embora possa ficar
prejudicada, não perde o sentido, até porque, normalmente, os vários
andamentos têm ritmos e intenções significativas diferentes. Um caso mais ou
menos semelhantes se passa com o romance. O conto, pelo contrário, é de uma
natureza diferente. Tem de ser lido de uma vez, não admite pausas, porque a
havê-las, perde-se a unidade de efeito e de tom. O corredor dos cem metros
não pode distrair-se, o contista e o leitor de um conto também não.
O bom conto agarra o leitor desde o início e obriga-o a ir até ao fim sem
distracções. Quando isso não acontece, alguma coisa está errada:
provavelmente o conto está mal construído, ou então é o leitor que não tem a
disponibilidade que ele exige. O leitor do conto não pode ser preguiçoso, tem
de cooperar com o texto e com o autor, porque o que se diz num conto não é
tudo, é apenas uma parte muito reduzida de um todo que só o leitor pode
construir. É por isso, ou também é por isso, que, normalmente, as pessoas não
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gostam muito de ler contos, preferem o romance, porque o romance, embora
não diga tudo, diz muito, e pode acontecer que ao chegarmos à última página
de um romance, fechemos o livro e a leitura acabe. Com um conto nunca é
assim. Ao chegarmos à última página, temos vontade de voltar à primeira,
porque são mais as dúvidas do que as certezas, são mais as interrogações do
que as respostas. À semelhança do poeta, o contista fornece os materiais com
os quais o leitor deve construir um mundo que o texto apenas esboça.

3 - O conto “Música", inserto no livro Rua, de Miguel Torga, cumpre
algumas das características fundamentais que acabo de referir. A história é
simples: um rapaz pobre, o Lopes, filho de um sapateiro, estava determinado,
pela sua condições de classe, a ser também só sapateiro como o pai. Mas um
dia, ao entrar na igreja, o Lopes, ainda menino, fica seduzido pela música,
aquela "música lenta, repassada de paz, cheia de ressonâncias misteriosas" que
as mãos vagarosas e brancas do velho padre Romão iam arrancando do nada.
A partir deste encontro enfeitiçado com a música, a igreja passa a ser para o
rapaz apenas o órgão, e como diz o texto "... a igreja do Carmo, ali ao pé,
consubstanciada num órgão que nela havia, mudou-lhe o rumo à vida". O pai
do Lopes, como que adivinhando os malefícios que poderiam advir de um tal
feitiço, bem tenta, com bofetadas rijas e abundantes, mudar o gosto do filho,
mas é inútil: o verdadeiro destino do Lopes não é utilizar as mãos para coser
solas, para consertar sapatos, mas sim para concertar sons. E, segundo parece,
ninguém pode fugir ao seu destino, ninguém escapa à lei da sua verdadeira
estrela. O Lopes vai aprender música com o padre Romão. Quando este morre,
é ele que fica encarregado de lhe suceder como músico da igreja. Mas o rapaz
não se limita a executar obedientemente a música sacra que o espaço exige:
inventa, cria, transforma. Nos seus dedos, o Credo e o Tantum Ergo são tão
originais e inspirados que o prior começa por ficar de cabelos arrepiados ao
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ouvi-los, e acaba por ficar pasmado. O Lopes não é apenas um executante, é
um músico, um artista; mas um músico filho de um sapateiro, morando numa
pequena cidade sem nome, de um país miserável, onde os filhos dos sapateiros
não podem ter a veleidade de querer ser grandes compositores. Por isso,
embora o talento natural do Lopes lhe pudesse permitir a construção de um
caminho novo, a verdade é que "os anos, a morte dos pais, um ordenado
miserável, e um desânimo que bebia no ar, tolhiam-lhe a vontade de ir mais
longe". Como em conversa de desânimo lhe diz um dia o prior "Gostavas,
gostavas... Infelizmente, isto é tudo uma miséria... Também eu sonhei estudar
Direito canónico em Roma, e acabei assim". E o Lopes, que já era dado à
tristeza, passa a ser cada vez mais triste, de tal modo que na pensão onde mora
lhe chamam o "tumba".
Mas de repente, tudo muda, "foi como se tivessem semeado milho
naquela terra, e lhe orvalhassem por cima. O rosto magro do Lopes verdejava
de esperança". Esta renovação da esperança deve-se a um facto muito simples:
a linda filha de um conhecido comerciante da cidade vai todas as tardes rezar,
"à hora em que (o Lopes) costumava estudar, na calada solidão da igreja". E
estabelece-se entre os dois una comunhão sem palavras que alimenta, de
forma caridosa e torturada, mas sobretudo enganadora, a fome de amor do
músico. No segundo dia "Tocou. Não o Stabat Mater, angustiado. Desta vez
foi um Salmo, brando como uma carícia a um filho. Uma ternura que a si
próprio se dava, não sabia por que dor futura. E aquele afago fazia-lhe bem".
A rapariga é, no entanto, apenas um vulto silencioso, que não se digna olhar o
rosto do "Orfeu infeliz". Durante todo o conto, há apenas um encontro entre os
dois, é o primeiro e o último: "Foi numa tarde que, inesperadamente, tudo
mudou. Ia o Lopes a entrar na igreja, quando tropeçou numa linda mulher em
carne e osso, que saía. Era a visão sua conhecida em pessoa humana. Parou
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como fulminado, e baixou os olhos, sem coragem de a fitar, fora do relance.
Ela, sim. Ela fixou-o durante algum tempo terna e angustiadamente, a
envolvê-lo numa onda de desejo e renúncia. Depois, passou, saiu, e perdeu-se
na rua. Havia naquele encontro qualquer coisa que significava um adeus.
Eurídice não pudera resistir mais, e aceitava a perdição, olhando o amado.
Uma velada e feminina despedida, que o Lopes não entendeu".
Repare-se em como uma quantidade tão grande de informação é
fornecida ao leitor de uma forma tão concentrada. Em meia dúzia de frases, o
contista constrói uma história de amor impossível, destrói-a logo em seguida,
alarga o nosso campo de leitura ao associar o músico a Orfeu e a amada a
Eurídice, obrigando-nos de imediato a recordar o valor essencial da cultura
clássica na obra de Miguei Torga; e da mesma assentada subverte o mito,
altera as regras e marca de forma impressiva as diferenças psicológicas das
duas personagens, consubstanciadas na fantasia masculina e no pragmatismo
feminino. A rapariga põe, com um olhar, um ponto final naquela história,
naquele amor que não passou do coração e nunca chegará ao corpo, nem
nunca sairá do espaço encantado da igreja, em que ela foi a imagem de uma
Stabat Mater, velando, desde o início, um amor condenado à morte prematura.
Ela entendeu tudo, ele não entendeu nada: "Por isso encheu-se duma
esperança desmedida, subiu ao coro, tocou como nunca, sem reparar sequer
que o vulto já não estava em frente do altar, puro e secreto como um fruto na
penumbra da rama".
E a cegueira do Lopes, a sua incapacidade de se libertar do mundo
enfeitiçado da música e do espaço reservado da igreja, vai precipitar o final do
conto. Depois de esperar em vão pelo regresso da rapariga, ele lê um dia no
jornal o anúncio do casamento dela e "Ficou frio como se a morte lhe tivesse
entrado nos ossos".
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Como organista da igreja, ele vai ser obrigado a celebrar um amor que
simboliza o seu abandono, a sua condenação à realidade. É uma situação de
extrema violência, relativamente comum nos contos de Miguel Torga. De
facto, o universo ficcional de Torga não idealiza o homem nem nos dá uma
visão etérea da vida; a violência, bem como a crueldade, fazem parte do
homem, dos animais e mesmo da natureza.
No dia do casamento, a natureza, na sua festividade, afasta-se
completamente dos sentimentos da personagem, facto que também é
recorrente na cosmovisão do autor. Embora nos contos de Miguel Torga se
encontrem, por vezes, histórias em que existe uma grande harmonia entre a
natureza e os homens, há também, e talvez em maior número, um desencontro
entre os ciclos da natureza e os ciclos da alma humana. Neste conto, a
separação não podia ser maior. Enquanto "Cá fora a vida estava vestida de
gala. Não havia erva que não tivesse a sua flor", lá dentro, isto é, dentro da
alma do Lopes, reina a mais terrível escuridão - a noite do desespero: "Galgou
rapidamente as escadas do coro, sentou-se, pôs a cabeça entre as mãos,
apoiou-se à esquina do órgão e ficou assim, sem dar acordo de nada,
mergulhado num poço de desespero". Ainda tenta arrancar algumas notas do
órgão, mas "O som como que envergonhado correu a igreja toda à procura
duma saída para fugir".
A desistência da música, tentando fugir da igreja, é um sinal
premonitório da desistência da personagem. Por isso, mesmo intimado pelas
ordens gritadas do padre, o Lopes sai da igreja e vai ao encontro de outra
música, uma música metálica e mortal: "Um som agudo, que não era do órgão,
avisou de longe os montes adormecidos", é o apito “frio e cortante” do
comboio. E é ao comboio que ele vai abrir os braços, num abraço suicida e
finalmente pacificador: "E quando, ao sair duma curva, o comboio surgiu
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sôfrego e destruidor, abriu-lhe ternamente os braços e desfez-se nele". É esta a
última frase do conto. Em apenas treze páginas de texto, assistimos ao
nascimento de uma vocação e de uma vida, acompanhamos o seu
desenvolvimento, e presenciamos a sua morte. Mas todos os acontecimentos
nos são dados de forma concentrada, num ambiente de tensão crescente, sem
desperdício. As personagens são poucas e apresentadas de forma apenas
esquemática, o espaço é reduzido, o tempo passa muito depressa: o que
interessa é dar conta de momentos significativos.
A história do Lopes termina com a última frase, mas o conto
verdadeiramente não acaba quando lemos a última frase, porque todas as
sugestões que o narrador vai dando ao longo do texto exigem do leitor novas
leituras. Orfeu não salvou Eurídice e Eurídice transformou-se na portadora da
morte. Eurídice ou a música? Qual é o verdadeiro motivo do suicídio do
Lopes? Será que o filho de um sapateiro, vivendo num país miserável, não
pode ser um músico talentoso? Será que os homens estão marcados à nascença
pela força inexpugnável de um destino? E o que aconteceu à rapariga que
aceitou um casamento aparentemente sem amor? Ou será que estamos
enganados? As perguntas suplantam as respostas, mas é assim um conto: não
nos dá certezas, nem repouso. Miguel Torga, nos seus contos, também não nos
dá o conforto de uma paz particular, contrária à inquietação íntima da vida.

10

