
“toda la vida es sueño”
Pedro Calderón de la Barca

Verifica-se no romancista português Urbano Tavares Rodrigues uma 
vontade constante de aderir exacta e profundamente ao nosso tempo, 
vontade que sempre foi acompanhada de um anseio de renovação, 
senão de inovação, formal.

Assim, no que diz respeito aos temas abordados, convém destacar 
a sua incessante preocupação de tratar os mais actuais, não se deixando 
nunca ultrapassar pela evolução dos tempos, por mais acelerada que ela 
fosse. Deste modo, e só para dar um exemplo dessa sua constante vontade 
de actualização temática, ocorre-me enfatizar o romance que porventura 
será, a meu ver, o mais paradigmático a este respeito: O Eterno Efémero 
(2005)1. Quando poucos ainda se atreviam, e nomeadamente em Portugal, 
a tratar o domínio crescente da Internet e das redes sociais sobre as nossas 
vidas, Urbano ousou enfrentar esse assunto de forma espantosamente 
antecipadora, conseguindo até que essa novidade temática fecundasse 
inesperadas inovações técnicas, pela integração, por exemplo, no romance 
do intercâmbio de e-mails e do diário electrónico, e intensificando 
sobremaneira desta forma o interesse dramático.

Urbano, aliás, sempre procurou diversificar a estrutura dos seus 
romances, nunca repetindo a mesma fórmula, relevando sempre a sua 

1 Todas as referências às obras do autor remeterão para as Edições Europa-América, 
Mem Martins, com a excepção, precisamente, deste romance cuja publicação se 
deve à Dom Quixote, Lisboa.
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narrativa de uma arte singularmente cuidada e sábia da composição, 
disso resultando uma inesgotável criatividade na produção do interesse 
romanesco.

Efectivamente, se o seu primeiro romance, Bastardos do sol (1959), 
é bastante clássico pela sua linearidade narrativa, raramente depois o 
romancista se manteve nessa milenária e prudente matriz, tentando, pelo 
contrário, mediante atrevidas explorações e experimentações de novos 
processos, renovar incessantemente a sua arte de contar uma história. É 
assim que, para só citar algumas obras, O Ouro e o sonho (1997) não 
se desenvolve segundo o mesmo modelo que Deriva (1993): enquanto 
o segundo romance muda bruscamente de personagem de um capítulo 
para o outro, o primeiro parece regressar à continuidade narrativa, 
concentrando-se no protagonista e seguindo a sua ascensão e queda; e que 
a acção de Filipa nesse dia (1989) consegue a performance, à semelhança 
da tragédia clássica, de desenrolar-se, como o título o anuncia, num só 
dia, enquanto A Vaga de calor (1986), ao ritmo da sucessão dos sete dias 
de uma semana escaldante, segue um plano simultaneísta, evocando a 
vida de vários inquilinos de um edifício lisboeta.

De referir que o escritor adopta frequentemente uma técnica 
justapositiva que se assemelha à montagem cinematográfica, 
conseguindo assim efeitos de ruptura que, intrigando o leitor, o mantêm 
em alerta e vivamente interessado. Esses cortes da continuidade 
narrativa intervêm por vezes logo de início, imprimindo à partida 
um ritmo particularmente estimulante à narração. Esta, aliás, muda 
constantemente de voz e, consequentemente, de ponto de vista. Para 
mais, quando o leitor, após ter vencido a pequena desorientação inicial, 
consegue finalmente apreender o princípio composicional da obra e se 
deixa levar descansadamente pela sua cadência, de repente é apanhado 
por imprevistas deslocações de perspectiva e outras estruturais mudanças 
narrativas. É assim, por exemplo, no já citado Eterno Efémero.

Em todo o caso, Urbano sabe pôr o romance ao serviço do seu talento 
caleidoscópico, sendo este género o único que permite a integração de 
outros géneros. Desta forma, o romancista pode incorporar, por vezes 
numa mesma obra, o romance policial, o romance epistolar, reformulado 
até, como vimos, pelo e-mail, o diário – o tradicional mas também, e 
mais uma vez, o electrónico – e ainda a crónica, regular escapadela 
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extra-diegética, para não nos deixar esquecer o que por esse mundo 
fora acontece. Pois um romance do nosso tempo não é senão a sua 
crónica completa: a local e a global. A local na global. Em suma, nele se 
entrelaçam a pequena e a Grande História. O Eterno Efémero contém, 
aliás, o que poderá ser visto como a própria definição do romance 
segundo Urbano: 

[…] pequena teia de existências humanas enredadas […] entre os muitos 
acontecimentos que abalam o mundo, desde as catástrofes naturais às acções 
terroristas, às supremas decisões do império americano, senhor da guerra. (p. 116)

Mas o romance pode sobretudo incorporar outros géneros do 
discurso (Bakhtine), e singularmente, como por exemplo, em Violeta 
e a noite (1991), o ensaio: é o caso da reflexão sobre a noite que um 
dos protagonistas desta obra, Heitor, projecta fazer e da qual nos deixa 
entrever alguns motivos, nomeadamente, o assombro dessa segunda vida, 
dessa tão enigmática vida paralela que nos é dado viver todas as noites. 
Daí a relevância que nas narrativas deste autor é conferida precisamente 
ao sonho, desempenhando este um papel fulcral na sua poética, na 
própria produção do suspense dramático, o qual é de cariz essencialmente 
onírico. Efectivamente, sonha-se muito, no sentido próprio do termo, nos 
romances de Urbano, o sonho, ou antes, o pesadelo, contribuindo para 
criar essa atmosfera de angústia que os caracteriza quase todos e, muito 
particularmente, Violeta e a noite, já referido, mas também o tão singular 
Vaga de calor. De resto, é a própria angústia que por vezes se encarrega 
de tecer esse ambiente onírico até em pleno dia, como, precisamente, 
nesta última narrativa, e ainda em Filipa nesse dia, romance no qual o sol 
alentejano encadeia incessantes miragens.

Porém, não podemos deixar de realçar o que será porventura mais 
difícil de acertar num romance: o diálogo, a arte do diálogo em Urbano. 
Sublinhemos essa sua permanente capacidade de actualização dos modos 
da fala, pela espantosa faculdade que revela de absorção e impregnação 
das formas e usos linguísticos, apanhados na própria “crista da onda”, 
como hoje se diz; o que resulta num verdadeiro manancial de autênticos 
guiões para os cineastas da actualidade – dos quais, aliás, ansiosamente 
se espera o seu aproveitamento. 

Basilio: Variações realistas de Urbano Tavares Rodrigues
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Mas o que se deve sobretudo enfatizar neste amante do verbo é a 
constante incorporação no discurso do romance do discurso poético, 
sendo a sua escrita sempre poética, de uma poesia sensual e até carnal, 
o que acentua ainda o seu naturalismo e a sua ousadia, nomeadamente 
erótica, e, antes de mais, o seu amor à vida.

Verifica-se assim em Urbano uma diversificação do realismo que, 
sendo nele sempre subjectivo, já que, partindo do princípio que o mundo 
não é senão a minha representação, é sempre adoptado na sua narrativa o 
regime da focalização interna, multiplicando-se deste modo os pontos de 
vista até numa mesma obra. Desta forma, o discurso romanesco não é nele 
senão um constante fluxo de consciências, uma sequência ininterrupta 
de monólogos interiores. Porém, passa-se neles correntemente, sem 
transição e sem uso de aspas, da terceira à primeira pessoa, e até somos 
surpreendidos por vezes com brutais irrupções da segunda:

Paulo detesta a política, talvez porque o pai, quando ainda acontece escutá-lo, 
não fala noutra coisa […] Na Faculdade estou cada vez mais isolado e sinto-me 
observado [...]2

Esse fluxo incessante de consciências o romancista no-lo faz tão 
intimamente penetrar que nem sempre nos é permitido distinguir o 
sonho da vigília, os deslizes de um à outra ocorrendo sem aviso prévio. 
Amiúde, só retrospectivamente nos é possível dar conta de ter estado 
mergulhados em visões oníricas no preciso momento em que a própria 
personagem emerge do sono:

O comboio está quase a chegar […] Vêem-se ruas enevoadas […] as primeiras 
carruagens estão já a penetrar na grande campânula de vidro da estação. 
Constâncio retira a mala do porta-bagagens, é empurrado para a saída e, no meio 
da avalanche humana, repara, angustiado, que se separou do irmão. César, César, 
espreitam os seus olhos, por sobre as cabeças apressadas dos passageiros.
E esta praça frente à estação é de facto a entrada da mesma cidade? Sim, já aqui 
estive, reconheço o supermercado […] só que […] o que lá distingo agora é […] 
como a cratera de um vulcão extinto. Daí, de dentro dessa estranha representação, 

2 A Vaga de calor, p. 51.



163

é que lhe chega a voz de César, a chamá-lo: «eu fico por aqui, tens que continuar 
sozinho» […]
Constâncio sabe que ele está morto […]
Meia hora depois de despertar, transpirando muito, com a boca amarga […], o 
telefone retine, como uma intimação, ou uma ameaça3

Essas passagens abruptas de um estado ao outro são usadas por 
Urbano com uma virtuosidade inigualável, com uma inesgotável 
inventividade, que lhe permitem manter o leitor, por assim dizer, 
acossado. E isso, nomeadamente, pela criatividade dessas visões 
oníricas de que a sua ficção abunda e que são o reino privilegiado de 
metáforas biológicas, excrescências quase sempre monstruosas das 
angústias ou assombros, ou das doenças, das personagens.

Entretanto, esse fluir diversificado de monólogos interiores oferece-
-nos o percurso de toda a gama possível do realismo, sendo deste modo 
legitimadas as suas mais variadas modalidades: do naturalismo a 
Flaubert ou Zola até ao hiper-realismo, ou mesmo ao outro extremo, o 
surrealismo – tendendo, aliás, as fronteiras a esbater-se entre esses dois 
extremos –, passando pelo realismo fantástico e o realismo mágico. O 
que resulta no próprio questionamento do realismo.

Assim, Filipa nesse dia, contrariando o título, é antes, a meu ver, 
o romance de Hélio, o aprendiz filósofo, alter ego do autor, pois não 
será por acaso, que esta obra se inicie numa estrada: é a própria estrada 
da vida, a própria estrada da escrita que são desta forma figuradas: a 
aleatória estrada da vida; a aleatória, a aventurosa estrada da escrita, 
cheia de bifurcações, de becos sem saída, de retrocessos, de desvios, 
de perigos, estrada de perdição. Basta-nos ler o incipit do romance para 
sermos logo levados por esse caminho enfeitiçado:

A luz dos faróis, misturada ao que resta de luar, inventa, dos dois lados da estrada, 
uma paisagem de assombro.

Perfeita coincidência do princípio do romance com o próprio 
princípio da escrita. “Inventar”, eis o primeiro verbo, eis esse princípio, 

3 Deriva, pp. 26-27.
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eis a questão, a principal tarefa de escritor, “inventar”: fazer com que o 
que não existia exista, trazer ao mundo, realizar.

E no entanto, o realismo, essa corrente romanesca à qual, a meu 
ver, se deve ligar a escrita ficcional de Urbano Tavares Rodrigues, o 
realismo pretende justamente não inventar, pelo menos, nada que não 
conste da própria realidade.

Ora o que é a realidade? O realismo de Urbano Tavares Rodrigues 
vem precisamente interrogar a própria noção de real e, deste modo, 
questionar a própria noção de realismo.

O real, na verdade, é o que não se sabe ao certo, o que não se apreende ao 
certo, o que constantemente nos escapa. O real é o que não tem contornos 
definidos, apreensíveis, estáveis: o real é móvel, mutável, metamórfico, 
proteiforme, caprichoso, imprevisível, inquietante, ameaçador:

O sol baixo petrifica os vultos, rebordando-os de sonho.4

O real é o que continuamente transborda. O real não tem 
limites, a não ser os do sonho, o real é onírico. O real é, pois, o que 
constantemente inventa… o irreal. E é, portanto, paradoxalmente, 
pelo efeito de irrealidade que melhor se produz o efeito de realidade, 
como fundamental e magistralmente o demonstra o realismo onírico, 
o realismo mágico de Urbano Tavares Rodrigues. Porque o real tem 
sempre o cunho da estranheza:

A luz dos faróis… inventa

Não sou eu, pois, que invento. Eu, escritor realista, não pretendo 
inventar nada. É a própria realidade que inventa, a própria realidade que 
se inventa. O real é o que perpetuamente inventa, se inventa. O real é 
invenção permanente.

Eu, escritor-inventor, só descubro, revelo essa invenção incessante. Eu, 
escritor realista, só invento formas e modos de dar conta dessa improvisação 
constante, desse delírio a que se convencionou chamar o real. Daí a verdade 
profunda do realismo onírico de Urbano Tavares Rodrigues. Sim, a vida é 
um sonho, que é, na maioria das vezes, um pesadelo.
4 Violeta e a noite, p. 35.


