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Tanto me infernizei, sofri, humilhei e fui 
humilhado, que devia ter tido a afoiteza de 
ter dado o grito do Ipiranga.

(pág. 295, in Catarse – Diálogo epistolar em 
forma de romance, Ed. Lápis de Memórias, 2011).

I

aPreSentação do livro

Vais ler este livro e se gostares… vais 
apresentá-lo, nas Lajes…
Mais ou menos assim, começou Cris-
tóvão de Aguiar a conversa sobre o 
seu novo livro, Catarse – Diálogo 
epistolar em forma de romance e pas-
sou-me, para as mãos, o livro ainda 
em forma de enviar para a gráfica, o 
manuscrito, por assim dizer, nestes 
tempos de tudo manusear na depen-
dência do computador. E se gosta-
res… vais apresentá-lo. Que remé-
dio! Se assim foi determinado, assim 
vai ser cumprido sem que a vossa 
paciência, estimado leitor, se torne 
demasiado comprida por culpa do 
meu desempenho.

Gostaste, voltou o autor a perguntar-
-me, e já o leste, acrescentou meio 
desconfiado da resposta.
Li e depressa, porque o ritmo psi-
cológico das cartas, talvez ajudado 
pelo meio de comunicação utilizado, 
o e-mail, tenha criado em mim, lei-
tor, uma certo frenesim que apega a 
curiosidade ao texto e arde até se ver 
o fim da última página.
Mas havia uma pergunta para res-
ponder. Se fosse como os políticos, 
os futebolistas e os jornalistas e, nos 
últimos tempos, que são anos a fio, se 
fosse, então, como os economistas e 
os gestores, para já não falar no mais 
clássico dos exemplos, que são os 
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advogados, à pergunta – gostaste? – 
responderia num desvio de quem não 
tem opinião, mas navega na incontor-
nável maré da cautela circunstancial. 
Todavia, eu respondi de forma clara, 
concisa e precisa: Sim e não!

Sim pela escrita, pelo discurso, pela 
organização textual, pela linguagem 
irónica, sarcástica insuperável, carac-
terística do estilo de Cristóvão de 
Aguiar e em que Francisco de Aguiar 
não fica a pedir muitas meças, sobre-
tudo, na apresentação de situações do 
quotidiano miudinho da vida política 
e social de um Portugal insular, mas 
não diferente do geral nacional do 
século passado. E pelo rico patrimó-
nio sócio-cultural que forma, enfor-
ma e deforma o nosso cânone portu-
guês do século vinte, sobretudo o 
nefasto e multi-implicativo marcante 
período anterior ao da conquista da 
liberdade, trazida pelo 25 de Abril 
de 1974. Também sim pela maneira 
de transformar a própria dor em arte, 
no fingimento de que é dor a dor que
deveras foi sentida.

Não, por entranhado na pele, bem 
mais do que à flor-da-pele de leitor, 
o assunto de Catarse, para atingir a 
verdadeira purificação, ter mesmo de 
me obrigar ao sentimento de terror e 
de piedade que, para além de traveja-
rem a tragédia grega, como descreveu 
Aristóteles, me lançou numa verda-

deira agonia de ler sem parar, para 
descobrir o sofrimento das persona-
gens e assim, sendo não, acaba por ser 
o melhor sim deste paradoxo literário 
em que se mergulha porque, perante 
um livro, se dele não gostamos, nem 
em diagonal o lemos, daí ser este meu 
não – o do meu eu leitor e não o de 
mais ninguém – uma intromissão no 
universo da ficção, como se quisesse, 
qual Parca fiadora do desenrolar dos 
enredos, modificar o curso do destino 
narrativo, não só para respirar, mas 
até, passe a ousadia, para desviar do 
seu curso e apanhá-lo, mais à frente, 
antes de desaguar e assim o prender 
no largo e calmo estuário da felici- 
dade, como uma das personagens 
toma, como conduta de vida para o 
futuro, no final do livro, perante os 
restos mortais do pai:

“Vou também procurar viver em paz e 
sossego o que me sobeja dos dias. Con-
tigo! Não posso, ou talvez queira ou não 
possa, expulsar-te de mim. Ficas morando 
comigo. Não ocupas lugar. Só o afecto e a 
admiração em que sempre te tive, sem que 
nunca o tivesses notado. Agora chegou o 
tempo de trégua” (p. 318).

O livro arrasta-nos para uma tremen-
da violência, de formas e alcances di-
versos, inesperada, mas bem conheci-
da de outros e de actuais tempos de 
vidas difíceis de luta e de sobrevivên-
cia que todos gostaríamos de não ver 
repetida, mas que as páginas dos jor-
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nais continuam a trazer todos os dias 
e nessas só vêm algumas e não todas 
as situações de violência doméstica, 
de violência social e económica, de 
violência religiosa, de violência peda- 
gógica, de violência psicológica, de 
violência pedófila e de outras não 
classificáveis ou ainda não classifica-
das, mas que os novos tempos se en-
carregam, inexoravelmente, de fazer 
acontecer. E só uma colectiva catar-
se poderá purificar e fazer prometer 
não mais acontecer, tal como o irmão 
mais velho desta narrativa fez:

“Abracei-me à catarse sem receio de des-
fazer-me das borras trágicas. Impediam-
-me uma visão clara e serena da vida” 
(p. 319).

Ao longo das cartas trocadas, pelo rá-
pido e moderno meio do correio elec-
trónico, os narradores de Catarse, no 
momento da escrita, estão longe um 
do outro, um em Portugal, no terri-
tório continental ou insular e o outro 
na América do Norte, mas o tempo 
maior, em extensão e em peso diegé-
tico, é aquele que remonta à infância 
em São Miguel, aos primeiros amo-
res e experiências sexuais, à vida es-
colar, religiosa e, sobretudo, familiar 
complexa, difícil e complicada das 
personagens, narradores de primeira 
pessoa.
Vem o tempo das inevitáveis saídas 
da freguesia de naturalidade para 
estudar na cidade, a saída para estu-

dar na universidade, em Coimbra, o 
tempo de sair, na rota fatal da emi-
gração necessária para terras ameri-
canas, tempo de submissão aos im-
perativos de então da pátria, também 
ela triste e amordaçada, a caminho da 
guerra colonial. São formas de exí-
lio, porque são tudo formas forçadas 
de acontecer a vida que não encontra 
dimensão para as suas necessidades 
nos limites da ilha.
Este romance, assim em forma epis-
tolar, ou, como se lê no título, diálogo
epistolar em forma de romance, é 
escrito com forte realismo e natura-
lismo, que o lança sempre mais num 
ambiente trágico, onde o determi-
nismo marca as acções, pensamentos 
e sentimentos das personagens, como 
se fossem impostos por factores bio-
lógicos, históricos e sociais, porque 
isso fá-las depender, definitivamente, 
das garras da anankê, numa tragédia 
de destino, mesmo que o primeiro 
acto de desafio seja voluntariamente 
assumido:

“Muito amargou o Pai desde criança. 
Pancadaria de criar calo, até ficar sem 
sentidos. Sangues caldeados… Os nossos 
avós paternos eram primos filhos de 
irmãos. Na Ilha havia muitos casos des-
tes, por isso o Egipto, ou Casa-de-Orates, 
andava sempre a abarrotar com inquilinos 
que, por vezes, nunca mais de lá saíam e 
por lá expiravam sem sequer haver notí-
cia” (p. 67).

Algumas caricaturas de personagens 
tipo vão habitando as cartas dos dois 
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irmãos e construindo o mosaico da 
multiplicidade vivencial na ilha e 
também na diáspora açoriana derra-
mada pelas terras americanas, décima 
ilha bem vincada e quase mais con-
servada do que a original, em muitos 
dos ambientes mantidos de forma 
pouco inteligente e de consequências 
desastrosas e muito significativas nos 
últimos tempos, em que, com o termo 
expatriado, surgiu uma nova e triste 
realidade nos Açores.

Este livro busca, claramente, a puri-
ficação dos sentimentos, pelo terror 
das situações contadas, com um pen-
dor dialógico tão grande e até dupla-
mente genético, pela ligação fraterna 
e pela ligação ficcional, que apesar de 
escrito e muito bem, não fosse Cris-
tóvão de Aguiar um dos mais cultos 
conhecedores e praticantes da Língua 
Portuguesa, é como se estivéssemos, 
na plateia de um teatro, situação favo-
recida pela forma de diálogo epistolar 
do romance, a ouvir os protagonista 
e deuteragonista, sem que o segundo 
papel seja um papel secundário, e a 
seguir atentamente o desenrolar de 
todos os casos que a ficção recupera 
dos estilhaços da vida, preservados 
perseverantemente pela memória dos 
irmãos Francisco e Fernando José.

A escrita é a forma de superar algu-
mas derrocadas vividas entre os dois 
irmãos e, transpondo para o plano da 

literatura, com toda a consciência na 
escolha do título e das suas ligações 
culturais e civilizacionais, intrincadas 
no conceito da superior forma de arte 
que era a tragédia grega, é possível 
ainda reconstruir “uma edificação, 
ainda não de todo, demolida”, como 
esclarece um dos narradores:

“Muitos dos lances mais pungentes das 
tuas histórias coincidem com a minha 
experiência tantas vezes desvivida na 
mesma atmosfera sufocante em que foste 
nado e criado. Daí a sugestão de escrever-
mos, em conjunto, como quem toca piano 
a quatro mãos, uma peça meio trágica, 
meio dramática, em que fomos comparsas 
em tempos diversos, mas afins, que nos 
auxiliasse, como na tragédia grega, num 
exorcismo urgente que desaguasse no 
delta da uma catarse. Estou convencido 
de que, com o concurso de ambos, iremos 
reconstruir uma edificação, ainda não de 
todo demolida, de duas vidas sintetizadas 
numa só: conserva ainda os seus alicerces 
robustos e intocados, o subconsciente e 
o inconsciente, depósitos sem fundo de 
muitos agravos que se nos agrafaram nas 
paredes do íntimo perturbado” (p. 256).

Os dois irmãos são as personagens 
principais deste romance, são os dois 
narradores, através de cuja perspec-
tiva observamos o mundo que nos é 
revelado e revivem o passado e dele 
dão conta, em primeiro lugar, dada a 
forma epistolar do romance, um ao 
outro, recordando episódios vividos 
ou reconhecidos pelos dois, mas tam-
bém revelando outros dramas, alguns 
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só do conhecimento do próprio nar-
rador parcelar e não do outro, que o 
manifesta repetidas vezes, com sur-
presa e desgosto de só no tempo da 
enunciação ter tomado conhecimento 
dos factos narrados, os dois irmãos 
revelam-se e, a partir desse volun-
tário e esclarecido conhecimento de 
cada um e do seu mais profundo 
auto-conhecimento, terá sido possí-
vel a cada um contar as coisas mais 
íntimas e escondidos no recôndito do 
seu ser e assim demonstrar uma tre-
menda força interior, exteriorizá-la e 
de maneira corajosa, deslindar-se da 
teia tecida pelo destino e, por opção 
de cada um, depois de encontrada a 
chave para explicar tanto sofrimento 
(pathos físico e psicológico), fugir do 
desenlace trágico, a catástrofe da tra-
gédia, e alcançar a verdadeira catarse 
que é, no fim de contas, o desafio
deliberado e assumido desta obra.
A verdadeira hybris, o desafio da tra-
gédia clássica, é a própria obra, por-
que é ela a verdadeira provocação aos 
deuses e à ordem estabelecida, sendo 
o clímax da mesma o fim da leitura do 
livro, o que ficou na recepção do lei-
tor e o modo como leu, interiorizou e 
há-de ser capaz de exteriorizar, como 
forma de modificar o seu ou o com-
portamento dos outros à roda, tendo 
ou não a retroactividade da consciên-
cia ditado alguns arrependimentos, se 
a eles ainda houver lugar.
É, pois, verdadeiramente, este roman-
ce o “grito do Ipiranga” que uma das 

personagens diz não ter dado, mas 
que, efectivamente, deu, com toda a 
exposição conseguida.

Se Almeida Garrett achava que o 
assunto mais trágico da mundividên-
cia nacional era a história dos amores 
de Inês e de Pedro, embora tivesse 
construído a tragédia, também bem 
portuguesa, de Frei Luís de Sousa e 
alinhado o seu texto pela arquitectura 
da tragédia grega, com as devidas 
alterações românticas, o assunto dos 
irmãos Aguiar representa a maior 
tragédia dos tempos actuais, não só 
portuguesa, mas de toda a humani-
dade, mesmo tendo em conta que o 
era desde sempre, mas considerando 
que só agora, no final do século XX 
e neste início do XXI, é que anda na 
boca do mundo e na preocupação da 
justiça e da sociedade. Foram e são 
violências domésticas e institucio-
nais, quase sempre, sofridas no silên-
cio do medo ignorante ou do medo 
cúmplice da intimidade familiar ou 
da necessidade social.

História de discriminação, mas não 
de descriminação, Catarse, Diálogo 
epistolar em forma de romance, de 
Cristóvão de Aguiar e de Francisco 
de Aguiar, não é uma tragédia no 
rigoroso sentido do cânone clássico, 
mas é uma tragédia rigorosa e sentida 
na actualidade mais profunda do ser 
humano.
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Dificilmente, nos tempos que correm, 
encontraremos quem tenha a dispo-
nibilidade para virar do avesso toda 
a sua vida e dela fazer assunto de 
romance, que o é, mesmo que a me-
mória das vivências verdadeiramente 
vividas, em terras açorianas, marque, 
de forma definitiva, a história deste 
livro e as histórias que nele têm lugar. 
Só um grande escritor, um dominador 
perfeito da linguagem de ficção e da 
própria língua materna se atreveria 
a tal empreendimento, com a ironia 
bastante para cativar o leitor a levar a 
bom porto uma leitura nada piegas ou 
panfletária gratuita. Gostem ou não 
gostem, Catarse é um grande livro, 
não é maior nem menor que tantos 
outros de outros tantos grandes escri- 
tores de qualidade, mas esquecer 
este grito de liberdade, esta acusação 
veemente que, nos tempos actuais, 
infelizmente, encontra grande parale-
lismo, apesar de, só agora, ter entrado 
no vocabulário permanente da justiça 
e constar do escrutínio massificado da 
comunicação social, não me parece 
razoável, nem consigo entender o dis-
farce de alguns em fazer de conta e 
ignorar, pura e simplesmente. Como 
obra literária não merece e como 
tema actual, universal, candente e 
ardente também não! Será por não 

terem entendido, por haver alguns 
pruridos para a abordagem, por que-
rerem tapar a evidência do tema e 
as suas múltiplas implicações, para 
preservar algum prestígio perdido de 
alguma instituição? Não sei, mas foi, 
por tudo isso, e por ter apreciado esta 
obra que procurei alargar a minha lei-
tura, como uma catarse, pedindo aos 
autores que ajudassem a deslindar o 
seu mistério. Propus um questionário 
que mereceu as respostas seguintes.

1.  A escolha do título foi óbvia, 
desde o início, logo que foi colo-
cada a possibilidade da corres-
pondência se transformar em 
livro?

Cristóvão de Aguiar e Francisco de 
Aguiar: A partir da altura em que a 
troca da correspondência electrónica 
entre os Autores se foi avolumando 
e decidimos avançar para a publi-
cação de um livro, logo se nos pôs o 
problema do título. Não levou grande 
tempo a escolhê-lo. Dizemos escolhê-
-lo, porque, antes, havia surgido o 
título de No Divã, que remete para 
a psicanálise, no nosso caso autopsi-
canálise, parente próxima de catarse, 
mas optámos pelo segundo por nos 
parecer mais directo e conforme ao 

II

Outros contributos para a leitura de Catarse, em diálogo com os autores
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despejo do íntimo a que os autores/
personagens entenderam levar a 
cabo. A páginas tantas, ainda res-
saltou um outro nome, Barrela, mas 
depressa o pusemos de parte, con-
quanto estivesse de acordo com o 
conteúdo confessional e purificador 
do livro. O subtítulo, Diálogo Epis-
tolar em forma de Romance, apenas 
verdadeiro até Epistolar, pois em 
forma de romance foi acrescentado, 
de propósito, unicamente para des-
nortear o leitor, pese embora o facto 
de a ficção andar semeada pelas suas 
páginas…

2.  O pathos é literário e real, para o 
leitor, e no inverso para os auto-
res. Por isso este livro é também 
ou mais do que tudo uma acusa-
ção e uma libertação?

CF e FA: Sim, o livro é sobretudo uma 
acusação, um ajuste de contas com os 
próprios Autores, a Ilha, a sua socie-
dade retrógrada, a sua igreja ultra-
montana, num tempo em que quase 
tudo era proibido, e o medo presidia 
a muitos dos actos da vida, principal-
mente à daqueles que habitavam no 
rés-do-chão da engrenagem social 
vigente. Quem nos dera que o livro 
constituísse também uma libertação. 
Até certo ponto, poder-se-á responder 
afirmativamente, mau grado estar o 
inferno interior com inúmeras bra-
sas ainda não arrefecidas. E, se ca-

lhar, ficarão para sempre nesse es-
tado, prontas a acenderem-se, como 
acontece, por vezes, à cratera de um 
vulcão aparentemente extinto, que 
explode sem se dar conta…

3.  O que vê, agora nele, depois de 
divulgado, é mais um superior 
riso amarelo ou uma veemente 
acusação lançada sobre o mundo 
de então e de agora?

CF e FA: Creio que não é um riso 
amarelo, nem muito menos superior. 
Se assim fosse, não teria valido a 
pena escrevê-lo nem dar-lhe pública 
forma. Será, sim, uma vigorosa crí- 
tica ou acusação lançada não só 
sobre o mundo de há cinquenta anos, 
mas também, e sobretudo, sobre o 
nosso tempo, que, em muitos aspectos 
se não modificou nem alterou nada 
com relação ao outro ainda bem vivo 
na memória e na sensibilidade dos 
Autores. O chamado desenvolvimen-
to tecnológico não alterou o homem 
por dentro, apenas por fora, o que, 
mutatis, matandis, faz com que o ser 
humano, em matéria de sentimentos, 
seja igual ao das cavernas. E só não 
o é totalmente, porque a educação 
pode constituir um freio, que o impe-
de de fazer certas alarvidades, mas 
solto o travão, vêm os instintos ao de 
cima, e o Homem então revela a sua 
verdadeira faceta: violência, guerra, 
ódios, o diabo a quatro…
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4.  Este livro tem mais sentido, por 
ter sido escrito nesta época, em 
que o mundo está deveras preo-
cupado com o flagelo da pedo-
filia, da violência nas formas 
doméstica, religiosa, política, 
cultural?

CF e FA: A pedofilia sempre foi um 
flagelo, tanto outrora como agora. 
O que acontece é que, em outros 
tempos, não se fazia caso, as crian-
ças não contavam, dizia-se-lhes (os 
próprios pais e outras sumidades 
que tinham na mão as rédeas da 
autoridade) que não tinham querer, 
que deviam estar caladinhas quan-
do os adultos falavam, e outras coi-
sas instrutivas. A própria Justiça não 
considerava crime a pedofilia. Só há 
muito poucos anos é que a palavra 
pedofilia entrou no léxico jurídico, 
passando os seus autores a ser puni-
dos. A violência doméstica também 
(quanto mais me bates, mais gostas 
de mim…), a religiosa nem se fala, 
a escolar idem, a política é o que 
sabemos, PIDE e outras prestimosas 
agremiações…

5.  Houve algum momento de tris-
teza, durante o acto da escrita?

CF e FA: Não houve um, mas inúme-
ros. Ao ponto de se perder noites de 
sono ao ficar ciente do sofrimento 
de um ou outro Autor, que, embora 

nados e criados no mesmo local, 
apenas com doze anos de diferença, 
não sabiam quase nada um do outro, 
sobretudo do que haviam sofrido. 
Circunstâncias da vida fizeram que, 
desde cedo, os Autores se tivessem 
apartado, um em Coimbra, o outro 
nos Estados Unidos. Assim sendo, 
muitas das cartas foram revelações, 
algumas delas tão violentas, que 
abalavam o equilíbrio psíquico de 
ambas as partes. Não foi tarefa fácil 
a escrita deste livro. Houve gran-
de sofrimento, apenas atenuado por 
alguns passos meio humorísticos 
meio sarcásticos de alguns episódios.

6.  As reacções dos leitores e dos 
críticos literários e outros foram 
vistas pelos autores de que 
forma?

CF e FA: Exceptuando um ou outro 
leitor mais púdico que não queria 
acreditar na “indecência” do livro e 
na sua respectiva “imoralidade e vio-
lência”, por ter sido escrito por quem 
foi, esquecendo-se que tais atributos 
pertencem à vida, a maioria dos que 
o leram viram nele um “caso sério” 
de denúncia e crítica acertada e 
muito pertinente. Houve quem o lesse 
mais do que uma vez… Na Ilha de 
onde somos oriundos, o caso mudou 
de figura: quem o leu viu-se ao espe-
lho e estilhaçou-o por completo. Não 
admira… Quanto aos críticos literá-
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rios, o livro foi pura e simplesmente 
ignorado, como também vem sendo 
hábito. Apenas três críticas foram 
publicadas, e todas altamente favo-
ráveis: uma no “Açoriano Oriental”, 
outra no “Diário dos Açores”, ambos 
de Ponta Delgada, e a terceira no 
quinzenário “As Artes Entre As Le-
tras”, do Porto. As verdadeiras opi-
niões críticas, todas diferentes mas 
muito favoráveis (sete ao todo), che-
garam dos apresentadores do livro. 
Diferentes pontos de vista que de-
saguavam num mesmo estuário: o 
de que o livro era de facto um livro 
intensamente real, um deles até o 
considerou super-realista, e merece-
dor da atenção do público e dos crí-
ticos do país. De Lisboa, não houve 
notícias. Enquanto as capelinhas lis-
boetas continuarem a exercer o seu 
múnus de silêncio, só se salvarão os 
escritores que o JL indicar… O silên-
cio sobre uma obra é o que mais dói. 
Antes o livro apanhasse uma valente 
tunda… Ao menos falava-se dele!

Há aqui, neste romance ou neste 
“diálogo epistolar em forma de ro-
mance”, um palco, um palco da vida, 
onde dois actores, autores eles pró-

prios, se expõem um ao outro e aos 
leitores, que são os espectadores, com 
distâncias geográfica e temporal sufi-
cientes, para criar, também por essa 
razão, um clima favorável ao desa- 
bafo, à denúncia, à libertação, e, como 
tal, conta mais, muito mais o que é 
lido que o por quem é dito, sendo essa 
a verdadeira concretização da expec-
tativa dos receptores que, pelo horror 
e pela piedade, irão alcançar a própria 
catarse expurgando-se dos seus maus 
sentimentos e atingindo, dessa ma-
neira, a sua purificação.
Aristotelicamente ou não, nunca é 
tarde para o leitor, que se distraiu, ler 
este livro, porque, uns mais outros 
assim assim, uns por dentro outros 
de fora, todos, de alguma maneira, 
nos podemos ver e retratar nesta afir- 
mação: tanto me infernizei, sofri, 
humilhei e fui humilhado, que devia 
ter tido a afoiteza de ter dado o grito 
do Ipiranga (p. 295). Muitas vezes 
não era preciso o grito de indepen-
dência, mas o de denúncia que ficou 
(continua a ficar) escondido no saco 
das conveniências, manchando a vida 
de tantas mulheres e de tantos ho-
mens (ainda) no século XXI.

Guindaste, 20 de Dezembro de 2012




