
Uma vida que não fosse sentida não precisaria de uma cura. Uma 
vida sentida, mas não analisada não seria curável. Os sentimentos 

lançaram e ajudaram a navegar mil e um navios intelectuais.1

Com A Noite das Mulheres Cantoras, a escritora portuguesa Lídia 
Jorge reconstitui o percurso de uma banda efémera em finais dos anos 
oitenta, formada por cinco jovens mulheres cujo destino se entrecruza. 
Concedendo a voz narrativa a Solange de Matos, autora das letras do 
reportório musical, o texto assume a forma de uma longa analepse, 
na qual se representa o período de ensaios do grupo, assim como o 
reencontro das personagens, passados vinte e um anos, no palco de um 
cineteatro de Lisboa.

Marcado, portanto, pela rememoração de um tempo subjetivo, a 
narrativa desenvolve-se em três partes, precedidas de uma nota prévia 
(“Sobre este livro”), assinada por LJ. Em poucas linhas, a autora 
explica que a narrativa amplia um conjunto de páginas que lhe chegou 
às mãos anonimamente, o que confere uma maior verosimilhança aos 
factos que vão ser contados. Este pacto ficcional reforça a ideia de 
que, à semelhança da maioria das obras da autora algarvia, se procura 
representar fragmentos de uma realidade reconhecível pelos leitores 
– um mundo em mudança, distanciado temporalmente do presente 
da enunciação, mas cujas questões essenciais permanecem atuais e 
interpeladoras. Numa primeira e mais imediata leitura, trata-se de uma 

1 António Damásio, A Estranha Ordem das Coisas (Lisboa: Temas e Debates – 
Círculo de Leitores, 2017), p. 315.
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narrativa sobre a construção do sucesso fácil e o seu logro, sobre a 
capacidade de manipulação do ser humano, sobre a fama e o seu 
desvanecimento. Na leitura que pretendemos desenvolver no presente 
texto (e sem contrariar as anteriores), trata-se igualmente de uma obra 
sobre a identidade e os seus equívocos, no cruzamento entre a memória 
e o esquecimento, o pessoal e o comunitário, o efémero e o perene.

O propósito de aliar o individual e o coletivo encontra-se anunciado 
desde a primeira página, através da declaração de que “na história de 
um bando conta-se sempre a história de um povo” (p. 9)2. A autora 
prossegue, assim, o propósito reiterado em vários momentos da sua 
produção ensaística e ficcional: pensar a nação portuguesa e as suas 
contradições, dando especial atenção às omissões da história oficial, aos 
interstícios das memórias celebradas, aos protagonistas de heroísmos 
desconhecidos. É assim que as questões da descolonização, das alterações 
de hábitos e valores e da sedimentação da democracia se encontram 
presentes na narrativa, sem moralismos ou intenções didáticas, o que 
se coaduna com o recurso à narrativa autodiegética. Em A Noite das 
Mulheres Cantoras, como em outras obras, a importância do que se 
conta é indissociável do modo de contar, reforçando a ideia, expressa na 
nota introdutória, de que “narrar […] é sempre uma forma de continuar 
a infância do mundo”, num processo infinito porque inesgotáveis são as 
formas de dizer e de compreender. Faz, assim, sentido que “não exist[a]
m verdadeiros monólogos” e que em cada página venham convergir 
os discursos de um povo em processo de redefinição da sua identidade 
pessoal e coletiva.

1.  Um país que se (re)escreve

Nos anos oitenta do século xx, Portugal abria-se à Europa depois de 
décadas de ditadura e dos difíceis tempos do pós-revolução, explorando 
as novas conquistas da democracia, que trazia não só a liberdade de ideias 
e costumes, mas também o acesso a hábitos, gostos e bens importados 

2 Lídia Jorge, A Noite das Mulheres Cantoras (Lisboa: Dom Quixote, 2011). Todas 
as referências de páginas ao longo do texto dizem respeito a esta edição.



123

de territórios supostamente mais evoluídos. Contudo, este país 
crescentemente seduzido pelo consumo e pelo mediatismo era também 
o país que se esforçava por ultrapassar os traumas da recém-adquirida 
condição pós-colonial. Com os olhos postos num futuro que se desejava 
próspero, a negação do passado implicou um silêncio em torno daqueles 
que eram vistos como “excrescências” de uma nação devolvida às suas 
estritas fronteiras – retornados, ex-combatentes, imigrantes.

Eduardo Lourenço, no clássico estudo O Labirinto da Saudade. 
Psicanálise Mítica do Destino Português, exprime-o de forma aguda, 
ao evocar a aparente indiferença dos portugueses face à perda das 
colónias e suas consequências:

Pelo império devimos outros, mas de tão singular maneira que na hora em que 
fomos amputados à força (mas nós vivemos a amputação como ‘voluntária’) 
dessa componente imperial da nossa imagem, tudo pareceu passar-se como se 
jamais tivéssemos tido essa famigerada existência “imperial” e em nada nos 
afectasse o regresso aos estreitos e morenos muros da “pequena casa lusitana”.3

Esta omissão deliberada do passado colonial, numa recusa estratégica 
da memória, constitui um pano de fundo essencial à compreensão de 
A Noite das Mulheres Cantoras, como o tinha sido já nos anteriores 
romances de Lídia Jorge A Costa dos Murmúrios (1988) e O Vento 
Assobiando nas Gruas (2002). África e as ex-colónias inscrevem-se de 
forma profunda no percurso existencial das personagens, e tal acontece 
de forma subterrânea, por meio dos interditos e dos não-ditos de que 
a narrativa se vai entretecendo. A nação assombrada, ainda em luto e 
negação, começa a abrir espaço para evocar o reprimido, inserindo-se 
assim numa linha de rememoração a que se juntam as vozes de António 
Lobo Antunes, Almeida Faria, Manuel Alegre, Teolinda Gersão e, numa 
geração posterior, Dulce Maria Cardoso e Isabela Figueiredo, entre 
outros. Neste sentido, como bem afirma Paulo de Medeiros,

3 Eduardo Lourenço, O Labirinto da Saudade. Psicanálise Mítica do Destino 
Português (Lisboa: Dom Quixote, 1988), p. 38.
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a literatura que critica duramente a sociedade portuguesa, em especial o passado 
recente, imperial e colonial, de Portugal, pratica um trabalho de memória, difícil 
e angustiosos [sic] sem dúvida, mas absolutamente necessário para que se possa 
passar a imaginar um futuro mais livre e sem o acorrentamento da herança 
negativa do colonialismo.4

A escrita de Lídia Jorge insere-se, pois, neste propósito de pensar 
a nação criticamente, a partir de um ponto de vista feminino e com 
uma coerência temática e ética notável. A questão do testemunho, 
tal como em outras narrativas da autora, apresenta em A Noite das 
Mulheres Cantoras uma importância estruturante, desdobrando-se 
por diferentes momentos históricos e recuperando o tempo traumático 
da desterritorialização forçada, evocada nos discursos de Solange de 
Matos, Gisela Batista, e das irmãs Maria Luísa e Nani Alcides. Assim, a 
reflexão sobre o tempo coletivo retira da sombra as omissões da história 
recente portuguesa, devolvendo o rosto feminino da expansão5 e do 
pós-império, num esforço de redefinição da identidade nacional, como 
sublinha Maria Graciete Besse:

Ao “re-configurar” uma realidade em processo de rápida transformação, a obra 
de Lídia Jorge interroga subtilmente a memória, pondo em evidência uma prática 
do descentramento e da responsabilidade, fundada numa axiologia alimentada 
pelo dever de testemunhar e pela re-invenção necessária da herança recebida, 
que exige sempre uma escolha e se apresenta como uma tarefa.6

É na apresentação de um discurso marcadamente subjetivo – a 
escrita de Solange a partir da sua memória dos tempos de constituição 

4 Paulo de Medeiros, “Literatura, memória, resistência (Breves apontamentos em 
tempo de crises)” (Navegações, Porto Alegre, v. 5, n.º 2, pp. 218-227, jul./dez. 
2012), p. 221.

5 Apropriamo-nos da expressão utilizada por Margarida Calafate Ribeiro na 
introdução ao volume África no Feminino. As Mulheres Portuguesas e a Guerra 
Colonial (Lisboa: Afrontamento, 2007), a qual tinha já dado nome ao congresso 
internacional realizado em 1995.

6 Maria Graciete Besse, “Memória, Empoderamento e Ética na Obra de Lídia Jorge” 
(ABRM – Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana da 
UFF, vol. 5, n.º 11, novembro 2013), p. 120.
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da banda musical – que se concretiza a representação do mundo interior 
das personagens e da sua perceção da realidade exterior. Fortemente 
emotivo, o texto confronta as pulsões individuais de cada uma das 
mulheres com os constrangimentos da sociedade à qual pertencem, 
sendo visível que todas são assombradas pelo passado, seja este a 
herança africana, mais remota, ou os acontecimentos trágicos que 
ditaram o fim da epopeia musical. 

Deste modo, a busca identitária que perpassa o texto ficcional 
não se pode desligar de um cruzamento fecundo entre as experiências 
individuais e o percurso histórico de um país a braços com as 
consequências da perda definitiva do império e as dificuldades de 
integração no espaço europeu. Na vertigem (e na tragédia) vivida pelo 
grupo Apocalipse representa-se metonimicamente as perplexidades da 
nação portuguesa, apelando a uma leitura participada que estabeleça 
uma ponte crítica entre os desafios da pós-colonialidade e a releitura do 
passado recente. 

2.  Estilhaços da memória

A fragmentação das memórias encontra-se evidenciada na 
estruturação do romance: a voz discursiva de Solange de Matos 
inicia a narração numa noite de outono, na casa da Rua da Flores 
onde a personagem vive, mas logo recua três meses, numa analepse 
que conduz o leitor à descrição de “A noite perfeita”, na qual o grupo 
de mulheres cantoras é homenageado, num espetáculo feérico com 
direito a transmissão televisiva. Identificada como a “noite do império 
minuto” – e observe-se o sublinhar da efemeridade desses instantes 
de recuperação da fama –, nesta se assiste quer à reunião de quatro 
das cantoras quer ao reencontro de Solange com o antigo apaixonado 
João de Lucena. Depois deste capítulo inicial, nomeado “O conto de 
Solange” e datado com precisão (9 de novembro de 2009), existe uma 
segunda analepse que se estende por “Vinte capítulos” e que transporta 
o leitor ao “tempo da imperfeição”: a formação e aprendizagem da 
banda. É esta a maior sequência narrativa, marcada também ela por 
vários regressos ao passado, nomeadamente às lembranças que Solange, 
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as irmãs Alcides e Gisela têm de África. Por fim, no “Epílogo para mais 
tarde”, a temporalidade regressa ao presente da enunciação, fechando 
o círculo das recordações e finalizando o balanço de uma existência 
que simultaneamente se representa como individual e coletiva. As 
emoções convocadas são, pois, sujeitas a processos de distanciamento e 
modelização, pela mediação de uma memória subjetiva, que reconstrói 
um passado distante à luz daquilo em que a personagem se tornou.

Entendemos, assim, as memórias como construtos dinâmicos, 
ativamente construídas na relação entre o que se esquece e o que se 
recorda, o que foi e o que é, entre a recordação pessoal e os quadros 
coletivos de referência. A identidade encontra-se inextricavelmente 
ligada às representações da memória, sendo importante notar a 
plasticidade de uma e de outras:

Because memory is made up of socially constituted forms, narratives and 
relations, but also amenable to individual acts of intervention in it, memory is 
always open to social revision and manipulation. This makes it an instance of 
fiction rather than imprint, often of social forgetting, rather than remembering.7

Esta ligação da memória ao esquecimento tem sido abordada por 
numerosos estudos acerca da memória traumática (muitos deles ligados 
à experiência do Holocausto), sublinhando-se o poder das narrativas na 
reconciliação das vítimas com a sua própria história pessoal e coletiva, 
sejam estas de natureza ficcional, historiográfica ou filosófica. Sendo 
impossível (e indesejável) recordar tudo, o equilíbrio entre recordar e 
esquecer está presente na permanente reelaboração da memória, que 
jamais poderá ser entendida como algo de mimético ou especular. 

Paul Ricoeur, a este propósito, em Memory and Forgetting, 
afirma que é sempre possível contar de outro modo, o que se encontra 
particularmente evidenciado na forma como são recuperados eventos 
dolorosos ou humilhantes: “what is considered a founding event in 
our collective memory may be a wound in the memory of the other”8. 
7 Mieke Bal, Jonathan V. Crewe, Leo Spitzer (eds.), Acts of Memory: Cultural Recall 

in the Present (Hanover and London: Darmouth College, 1999), p. xiii.
8 Paul Ricoeur, Memory and Forgetting, disponível em https://www.mun.ca/philosophy/

Ricoeur,_P._-_Memory_and_Forgetting.pdf (consultado em setembro de 2017).
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Deste modo, o trabalho da memória, em vez de encerrar os sujeitos 
na vivência traumática, tem a capacidade de os projetar no futuro, 
pela “exemplaridade” dos referidos acontecimentos. Trata-se, pois, de 
recuperar o dever de memória9, ou seja, a dimensão ética do ato de 
narrar, dando testemunho do que não pode ser esquecido: “the duty to 
remember consists not only in having a deep concern for the past, but in 
transmitting the meaning of past events to the next generation”10. 

Contudo, e reiterando a ideia de que a vida seria insuportável sem 
a possibilidade do esquecimento, Ricoeur sublinha que narrar implica, 
necessariamente, uma seleção:

the best use of forgetting is precisely in the construction of plots, in the elaboration 
of narratives concerning personal identity or collective identity; that is, we cannot 
tell a story without eliminating or dropping some important event according to 
the kind of plot we intend to build. Narratives, therefore, are at the same time the 
occasion for manipulation through reading and directing narratives, but also the 
place where a certain healing of memory may begin.11

Este processo de manipulação da narrativa, no sentido de uma 
escolha entre o que se recorda e o que se esquece, entre o que se conta 
e o que se omite, apresenta uma grande pertinência em A Noite das 
Mulheres Cantoras, uma vez que, como afirmámos anteriormente, a 
narradora autodiegética recupera fragmentos do passado para lhes 
restituir um fio condutor motivado pela sua própria experiência do 
mundo, duas décadas depois dos meses em que o grupo se formou e se 
desfez, alterando para sempre a existência das cinco mulheres.

No início do romance, recorrendo à imagem das folhas de outono 
que são fustigadas pelo vento na praça das Flores e depois recolhidas 
pela mulher da Câmara, Solange reflete: “No momento em que nos 
cruzávamos, eu ouvia o som das suas passadas dando uma explicação 

9 A expressão “dever de memória” não pode ser dissociada do pensamento de Primo 
Levi, que assim nomeou o livro resultante de uma conversa com Anna Bravo e 
Federico Cereja. 

10 Paul Ricoeur, Memory and Forgetting, pp. 9-10.
11 Idem, p. 9.
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ao mundo – Esquecimento, esquecimento. No entanto, essa não é a 
única lei que nos rege.” (p. 11).

Parece, assim, que a narrativa que então se inicia, recuando 
primeiro até à “noite perfeita” do “império-minuto” e depois ao “tempo 
da imperfeição”, é uma forma de combater o esquecimento e recuperar 
as emoções. Tal ideia é reforçada pela interrogação que ocorre à 
narradora, perante a assistência eufórica no dia da homenagem: “o que 
fazer da nossa lembrança privada?” (p. 12). O que se segue é o início 
de várias versões – a de Solange, certamente, mas também a das outras 
mulheres e sobretudo, de Gisela Batista, que escolhe omitir o segredo 
maior e apresentar uma memória imaculada do sucesso passado. Como 
reconhece a narradora, 

Gisela não mentia, o passado é que era imperfeito, e para os seus factos se 
adaptarem ao entendimento do presente, o relato que dele se fizesse carecia de 
ser transformado. […] Afinal de contas, o relato de Gisela era uma outra verdade 
que trazia ao presente a coerência que lhe faltava, enviando ao futuro a esperança 
que de outro modo poderia não ter lugar. E se aquela narrativa se adaptava 
perfeitamente ao que era necessário, para que iríamos desencantar do fundo do 
esquecimento a versão verdadeira? (p. 24)

Na realidade, Solange não abdica de apresentar a sua própria 
versão, muito diferente da versão da companheira de banda; porém, 
como afirmámos num momento anterior, existe a consciência de que a 
memória é seletiva, desfaz e reconstrói em função das mudanças que os 
sujeitos atravessam e da usura do tempo sobre os factos.

Ainda assim, prestes a fechar o relato, Solange de Matos duvida do 
poder da sua própria narrativa, refletindo que a Noite Perfeita tinha sido 
“a noite em que a minutagem acentuara a minha ideia de que tudo era 
cada vez mais para esquecer, esquecer com cada vez mais velocidade, 
até a vida de cada um se transformar numa história para contar num 
segundo. E a seguir, numa história para não se contar” (p. 310). Ou 
seja, como se as memórias evocadas apenas fizessem sentido quando 
transformadas em narrativas e se esgotassem no ato da sua criação, tal 
como uma folha de outono que não serve para mais nada.
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Se, como Lídia Jorge afirmou, “a memória tem em si a artimanha 
do esquecimento”12, a narrativa serve simultaneamente para lembrar e 
para esquecer, para sepultar um passado distante e para compreender 
a importância do mesmo na configuração do futuro. Ganham, assim, 
especial pertinência as palavras de Helena Carvalhão Buescu, escritas a 
partir de um outro romance da escritora:

A des-inscrição da memória é então também parte dessa mesma memória, e é-lhe 
tão essencial quanto o esquecimento o é para a ponderabilidade da recordação. 
Ser testemunha de um passado não significa averbar apenas a inscrição dos 
objetos que nele foram, mas operar a sua rasura, permitindo que também a traça 
realize o seu trabalho.13

No caso do presente romance, o carro do lixo da mulher da câmara 
representa esta tentativa de procurar no esquecimento estratégico uma 
forma de sobrevivência e, mais do que isso, a conquista do sentido para 
os retalhos do passado que se declinam em tons sombrios. A queda das 
folhas, metáfora recorrente para o declínio e a perda, provoca assim 
duas emoções complementares: nostalgia pelo fim (o ciclo que se 
encerra definitivamente com a noite minuto) e esperança de renovação 
(pelo início de um tempo mais livre).

3.  Interditos e não ditos

E o que se conta, então, em A Noite das Mulheres Cantoras? Que 
memórias se convocam, que sombras se mostram, que emoções se 
esculpem? Neste ponto, procuraremos analisar como a modelização das 
emoções das personagens – dependente do ponto de vista da narradora 
autodiegética – evoca uma memória pessoal e coletiva para construir 
um retrato psicológico, se bem que profundamente realista, de um país 
marcado por experiências de trauma e de esquecimento. 

12 Entrevista a Lídia Jorge por Luís Ricardo Duarte, Jornal de Letras, 5.03.2014.
13 Helena Carvalhão Buescu, “Desordem, testemunho: O Vale da Paixão”, Ana Paula 

Ferreira (org.), Para um leitor ignorado. Ensaios sobre a ficção de Lídia Jorge 
(Lisboa: Texto, 2009), p. 72.
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Começamos por sublinhar que o não dito e o interdito são 
essenciais na estruturação do romance, associados às ideias de segredo 
e de ocultação. Logo no capítulo inicial, “A Noite Perfeita”, a ação 
gira em torno de dois segredos, que se tinham mantido ao longo de 
vinte e um anos: o primeiro será revelado nessa noite por Gisela Batista 
– o facto de a autoria de todas as letras ser de Solange de Matos; o 
outro permanecerá para sempre desconhecido do público – a morte de 
Madalena Micaia. Apesar da revolta de Nini, que questiona, exaltada: 
“e se disséssemos a verdade? Se contássemos como tudo se passou? 
Se acabássemos de uma vez para sempre com esta hipocrisia?” (p. 23), 
nada será dito porque todas percebem que a sua sobrevivência depende 
desta interdição.

Assim, destacaremos duas linhas de força que, a nosso ver, 
correspondem, ambas, a emoções reprimidas e/ou controladas: por um 
lado, o não dito ou interdito da sexualidade e, por outro, o não dito ou 
interdito da experiência colonial.

A sexualidade representa, segundo cremos, um dos interditos mais 
poderosos neste romance, mobilizando pulsões e forças que entram em 
conflito com a trajetória de glória e fama que Gisela tinha imaginado 
para si mesma e para o grupo. Ao impor às colegas um juramento de 
castidade e ao obrigá-las a uma confissão diária, a maestrina julga poder 
evitar os desvios ao seu plano devido ao efeito nefasto de emoções 
associadas a desejo, amor, paixão, ciúme. Nada mais deveria existir 
que o cumprimento dos desígnios que ela própria tinha imposto às 
cinco mulheres e, no entanto, oculta a sua própria relação amorosa com 
aquele que faz passar por seu pai ou tutor, mas que se descobre, mais 
tarde, ser o amante subtraído à mãe.

É também ambígua, no plano da sexualidade, a relação de Solange 
com João de Lucena, o coreógrafo contratado pelo Senhor Simon e 
vindo de Nova Iorque para catapultar a carreira do novo grupo musical. 
Com a força e a ingenuidade da primeira paixão, Solange quer para si um 
amor que não esteja associado “a qualquer ideia ou imagem relacionada 
com o sofrimento” (p. 184), algo que consegue ao dissociar a admiração 
e a gratidão que sente pelo namorado, o “entendimento perfeito” que os 
une, da pulsão sexual que vai emergindo. Confrontada com a indefinição 
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sexual de João de Lucena, no confuso triângulo (ou quadrado) amoroso 
que o ligava ao amigo e colega de casa José Alexandre e à namorada 
deste, Ana Foggy, Solange espera uma aproximação que não acontece, 
quando vão passar um fim-de-semana à pousada de um misterioso 
homem de camisa indiana. Será, afinal, com este que decide perder a 
virgindade, para espanto e fúria dos dois homens.

Este episódio merece um destaque especial no romance e é 
porventura aquele que mais faz hesitar a narradora-protagonista quanto 
à sua narração ou silenciamento. Marcando o fim da inocência e a 
passagem à idade adulta, constitui igualmente um motivo para Solange 
refletir sobre a subjetividade do tempo e o peso dos interditos:

Entre aquela noite e o dia seguinte, onze horas e três quartos da manhã, eu 
começara a ter um século. Mudámos de era durante uma noite, mudámos a 
sequência dos factos, mudámos o conceito de verdade, a relação entre os géneros. 
Mudámos a concepção do género. A partir de agora, cada pessoa é um género 
humano. Sobre o amor, nem se fala. Mudámos. Cada tempo tem o seu interdito. 
Esta noite, dez de Julho, mudámos o interdito, precisamos, pois, de construir um 
outro. (p. 284)

O pudor que rodeia a relação de Solange e João, esse amor “tão 
claro, tão evidente, tão puro, que todos tomam conhecimento dele e 
ficam mudos” (p. 257) desenvolve-se, de forma paradoxal, numa 
sociedade em crescente processo de erotização, representada por 
essa noite de libertinagem em que os corpos pareceram ganhar vida 
autónoma. Numa espécie de amoralidade em que as convenções tinham 
perdido importância, os dois apaixonados viviam nesse fim do verão 
num “tempo perfeito” – “crianças mudas a quem tinham dado o poder 
do fogo e não sab[iam] usá-lo sem queimar o que não dev[iam], no 
dizer de João de Lucena” (p. 288). É uma imagem feliz, apesar (ou 
por causa…) da heterodoxia das circunstâncias, a contrastar com 
as mentiras – ou antes, os não ditos – que se vão acumulando por 
necessidade de autopreservação. Assim, nada se revela sobre a sórdida 
relação de Gisela com o Senhor Simon; sobre a violência perpetrada 
sobre Maria Luísa Alcides pelo namorado; sobre a vida sexual ativa de 
Madalena Micaia.
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Com efeito, também Madalena Micaia tinha desobedecido à 
maestrina e engravidara, ocultando o seu estado até quando lhe fora 
possível. Esta transgressão origina uma reação violenta de Gisela, que 
esbofeteia a africana, acusando-a ser uma “selvagem”, “traidora” e 
“galdéria” (p. 175). Nova mentira ocorre quando Madalena regressa aos 
ensaios três dias depois do parto, e não dez, como afiança às colegas. 
Desta segunda ocultação resulta a morte por hemorragia da cantora 
africana, uma tragédia que origina um segredo partilhado apenas pelas 
quatro restantes cantoras e pelo Senhor Simon. A palavra de ordem, 
escreve Solange, é “Omitir […]. Omitir até a realidade se transformar 
numa superfície lisa, parecida com uma folha em branco” (p. 226). 
O esquecimento torna-se aqui obrigatório, o silêncio converte-se 
numa estratégia de autopreservação, sem que a presença fantasmática 
da africana deixe de assolar os vinte e um anos que se seguem e, 
particularmente, a noite perfeita do império-minuto.

Passando agora para aquele que definimos como um segundo não 
dito ou interdito – a experiência colonial e, associada a esta, a questão 
da raça, por um lado, e do regresso, por outro –, observamos desde 
logo um facto que não pode ser encarado como coincidência: todas 
as cinco jovens mulheres vieram de África, embora com histórias 
distintas. No capítulo inaugural da obra, nessa noite de regresso à glória, 
Gisela Batista tinha-as apresentado como “descendentes de um velho 
império perdido que ainda fazia doer por aqui e por ali” (p. 17). África 
apresenta-se, neste contexto, como um espectro, não só pelo facto de 
ser a terra de proveniência de todas as cantoras – o lugar primitivo de 
onde saíram as vozes e as vontades –, mas também pela circunstância 
de, mentindo, a maestrina justificar a ausência de Madalena Micaia com 
o regresso desta ao continente de origem, onde viveria nos arredores de 
uma pequena cidade, longe de todas as comodidades ocidentais e por 
isso incomunicável.

Tratando-se em todos os casos, à exceção de Madalena, de 
descendentes de ex-colonos, na vida destas personagens incluem- 
-se histórias de retorno, com contornos mais ou menos traumáticos. 
Curiosamente, é na ressaca da morte da companheira que as cantoras 
decidem partilhar entre si as suas memórias africanas, como se o 
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silêncio imposto pela tragédia abrisse espaço para a recuperação de um 
passado que todas até então optavam por omitir – um “passado que se 
cala e nunca está mudo” (p. 233). Sabe-se, assim, que o pai de Gisela 
ficou estendido no Cuanza (assassinado, supõe-se), enquanto ela e a 
mãe fugiram, via África do Sul, onde encontraram o que viria a ser o 
seu padrasto/manager/amante. Já a família Alcides pôde recomeçar a 
vida em Portugal em desafogo económico graças aos diamantes que a 
cozinheira africana escondeu num pão de farinha de trigo, mas a tragédia 
bate-lhes à porta quando, dez anos mais tarde, e numa ironia do destino, 
os pais morrem num acidente quando tinham ido ao Lobito visitar os 
seus lugares de afeto. O nome da casa onde decorrem os ensaios – casa 
Paralelo – remete igualmente para a linha imaginária do paralelo dez, que 
atravessava as roças de café arábico responsáveis pelo enriquecimento 
da família de Gisela, sendo a parede da garagem adornada por uma 
fotografia que retratava esse mesmo espaço. Em ambos os casos, 
portanto, África constitui um local de profunda ambivalência: vida e 
morte, abundância e provação, esperança e desespero.

É na história de Solange que as emoções associadas à experiência 
africana são desenvolvidas com maior profundidade, observando- 
-se, desde o início do romance, a sua importância fulcral na definição 
identitária da personagem. O constante rememorar não é, porém, 
acompanhado de uma exteriorização das emoções:

Eu não falava no assunto, mas essa travessia vivia comigo de manhã à noite, 
marcava o meu ritmo e a minha crença, pintava de cores impressivas a minha 
reserva e a minha juvenil brutalidade. […] No lugar onde deveriam alinhar-se 
abstracções escolares […], alojavam-se concretos apanhadores de chá vergados 
sob os cestos, o cheiro das folhas delidas sob o efeito da secagem, seguidos 
do ruminar das vacas, e do estampado preto e branco do seu lombo gordo, 
almofadas ambulantes que davam leite, como eu tinha descrito numa redacção 
em criança. Também morava uma espécie de cautela, uma lentidão qualquer, a 
ensinadela demasiado temporã de que a vida é levada por dois carros e um deles 
não o conduzimos nós. Um cocheiro encapotado leva metade da nossa vida para 
onde ele próprio entende. Soubera-o demasiado cedo. Essa reserva dividia-me 
em duas, e uma parte vigiava a outra, puxada por dois cocheiros adversos. Um 
deles proibia-me de falar desse passado. (p. 33)
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Esta tensão que se observa entre o vivido e o contado remete- 
-nos de novo para a questão da memória traumática e da condição da 
testemunha. Solange, como as suas companheiras, debate-se na tensão 
entre a impossibilidade de esquecer e a dificuldade de recordar, num 
esforço impossível para omitirem a diferença da origem, que as afasta 
da norma e as remete para uma margem que não desejam, mas de onde, 
no fundo, sentem nunca ter saído.

Em termos de memória coletiva, como referimos anteriormente, 
estas são questões sobre as quais reinava ainda um silêncio poderoso em 
finais dos anos oitenta: a saída precipitada de África, a perda dos bens 
coloniais, a integração na ex-metrópole. Não era conveniente falar da 
fábrica de chá no Gurué, dos meses passados num hotel de Lisboa, com 
uma única mala que se abria e fechava diariamente, do recomeço da vida 
numa aldeia distante, com cinco magras cabeças de gado. Muito menos 
no aluno dileto do pai, um apanhador de chá que, tendo aprendido a ler 
na escola doméstica criada pelos pais de Solange, se revelava incapaz 
de ler o x e por isso pedira ajuda para decifrar um papel onde alguém 
tinha escrito Expulsá-lo-emos até à sua última pegada.

A conhecida metáfora de Próspero e Caliban – o colonizado que se 
apropria da língua do colonizador para se libertar da dominação – parece 
aqui reatualizada, sendo que neste caso é a escrita na língua europeia 
que se converte num meio de subversão e de propagação dos propósitos 
independentistas – subversivos, no ponto de vista do colono. A saída de 
África fica marcada, na mente de Solange, pela recordação desse mesmo 
aluno que se agarra ao camião para ir com os patrões e a quem o pai está 
disposto a cortar as mãos com uma catana. A criança que então era e a 
mulher em que se converteu nunca compreenderá esta convivência do 
amor e do ódio, mas o paradoxo acompanha-la-á em todos os momentos 
cruciais da sua vida, porventura como uma lição acerca da fidelidade e 
dos seus equívocos, ou acerca dos labirintos das emoções humanas.

Quanto a Madalena Micaia, a marginalidade da sua existência é 
reiteradamente vincada, pois ainda que seja a melhor voz do grupo, a 
diferença relativamente às outras mulheres é incontornável. Depois das 
censuras pelos atrasos permanentes, pelo desleixo com a imagem física 
e, por fim, pela grave falta de se ter deixado engravidar, The African 
Lady continua a ser tolerada devido à lógica pragmática de precisarem 
do seu contributo vocal. Madalena é uma figura enigmática, sobre a qual 
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nada se sabe – uma voz sem história de vida – e tal facto é tragicamente 
posto a nu quando morre e se dissolve num esquecimento imperfeito. 
Ninguém sabe quem contactar, onde vive e com quem vive, onde está 
o filho e por quem é cuidado; do mesmo modo, o tempo passa sem que 
nenhum familiar venha apurar o seu desaparecimento. A invisibilidade 
de Madalena Micaia é o traço mais forte da existência desta mulher 
que morre anonimamente na garagem da Casa Paralelo, longíssimo dos 
corpos e dos espaços de afeto que tinha conhecido.

Gisela põe o dedo na ferida:

se alguns soubessem desta tragédia, ainda haveria quem dissesse que foi uma 
história de vingança entre colonos e colonizados. Tudo termina em canções? 
Não, infelizmente, tudo termina em clichés. Vocês são testemunhas de que foi 
apenas uma história de gente, a história de um grupo vítima de uma mulher 
estúpida e sem escrúpulos, e essa mulher sou eu… (p. 233)

O mea culpa de Gisela parece centrar a responsabilidade da 
tragédia num incidente de vaidade e ambição, mas na realidade trata-se 
sobretudo de garantir a omissão de uma história coletiva de relações 
de poder opressivas e discriminatórias. O silêncio em torno da morte 
de Madalena Micaia reproduz a dificuldade de contar o pós-império, 
fechando os interstícios deixados pela imigração e pelo retorno. Assim, 
se as quatro mulheres aproveitam o choque que estão a viver para falar 
do passado traumático que as une, será porventura porque falar, neste 
contexto, pode cumprir a função catártica de as aliviar da culpa e do 
remorso. Lembrando o seu próprio passado colonial, fica mais evidente 
o que tanto se esforçam por ocultar: Madalena morreu pressionada por 
condições sociais de profunda desigualdade, que a empurraram para 
uma violência autoinfligida.

4.  Identidade e morte

Reflete Solange de Matos, a determinado ponto, que “a morte e o 
esquecimento caminham de mãos dadas” (p. 256). Na verdade, chegados 
ao ponto conclusivo da nossa análise, reafirmamos a centralidade da 
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ideia de morte – real e figurada – no desenvolvimento da narrativa. 
Como vimos, à morte física de Madalena Micaia somam-se outras 
mortes, que arrastam sentimentos de perda, solidão e desespero, mas 
também, em certas condições, de renovação e crescimento.

O peso simbólico da morte do(s) pai(s) em terra africana, a que 
anteriormente fizemos referência, sugere ainda uma relação problemática 
com o conceito de origem ou de pertença. Na verdade, tanto as irmãs 
Alcides como Gisela perdem os respetivos pais precocemente, e é 
como se estas mulheres ficassem órfãs não só do pai biológico, mas de 
toda a ligação emocional a um “chão”, fosse ele terra, família ou ser 
amado. Mesmo no caso de Solange, há uma imagem idealizada do pai 
que se desfaz perante a prontidão deste em pegar na catana para cortar 
as mãos do empregado dileto, e portanto a morte simbólica de uma 
infância impoluta. “Não podemos ser de dois mundos” (p. 170), conclui 
a narradora, e na realidade o passado será para ela um grito abafado, 
cuja presença é indissociável do que foi e daquilo em que se tornou. Isto 
mesmo reflete quando interroga acerca da sua auto-definição:

A minha própria identidade interessava para alguém? O meu nome? As minhas 
letras? Aquilo que eu trazia às costas de mais importante não era, afinal, a imagem 
do meu pai levantando a arma do inimigo contra o seu amigo? Uma catana 
estrangeira na sua mão, pronta a decepar os dedos do seu aluno dilecto? Essa 
imagem ameaçadora que eu temperava com o som manso da Balada do chazeiro, 
e com as duas eu equilibrava o mundo? E no entanto, esse traço corpóreo que 
me identificava, meu verdadeiro gene, por acaso transparecia em alguma das 
feições do meu rosto? Não sei quando eu tinha aprendido a desconfiar da certeza, 
a aceitar o pouco, o pobre, a parte, o pequeno, o lateral, o duvidoso, o humilde, o 
restante, não sei quando. Isso identificava-me. (p. 282)

Das pequenas mortes que a narrativa vai elencando, e dessa morte 
decisiva que determina o rumo das quatro mulheres, fica, pois, a imagem 
poderosa de uma identidade em permanente estado de redefinição, feita 
de muitas memórias e incontornáveis esquecimentos. Uma história de 
fragmentos, de restos, de folhas secas que alguém varrerá. Uma história 
de omissões e silêncios, por baixo da espuma efémera da fama e da 
glória.
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Contudo, porque o esquecimento “não é a única lei que nos rege” 
(p. 11), a narrativa procura as respostas provisórias para um tempo 
português que continua a exigir um olhar atento e questionador sobre o 
passado colonial. Contra a tentação de uma história sem vítimas, Lídia 
Jorge assume a condição de “testemunha do seu tempo” e apresenta, 
em A Noite das Mulheres Cantoras, uma reflexão assente no poder das 
emoções, assumindo, como na generalidade da sua obra narrativa, que 
“a literatura tem um poder lento […], mas é um poder seguro”14.

14 Entrevista a Lídia Jorge por Mauro Dunder (Revista Desassossego 8 – 
Dezembro/2012), disponível em https://www.revistas.usp.br/desassossego/article/
view/49974/54098 (consultado em outubro de 2017).
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