Joaquim
Paço d’Arcos
Memórias
ao pé da Vida…
Memórias da minha Vida e do meu Tempo é um relato que ganhou
relevância com o correr da história. Joaquim Paço d’Arcos é um escritor
multifacetado que revelou ao longo da sua obra um especial talento para
ler os sinais com que conviveu numa sociedade em mudança.

N

um tempo em aceleração é curioso
ler os acontecimentos que o escritor descreve e
interpreta. De uma
família tradicional,
partimos para o mundo colonial e depois chegamos ao cosmopolitismo, de
alguém que foi responsável pelos Serviços de Imprensa do Ministério dos
Negócios Estrangeiros. E o certo é que a
biografia do romancista ajuda o na faceta de memorialista. As memórias são a
matéria prima da narrativa. A verdade é
que a riqueza da obra romanesca, como
foi reconhecido pelos melhores críticos,
contém uma análise bastante aprofundada dos ambientes, dos actores, das relações complexas e heterogéneas que se
vão estabelecendo. Longe de uma leitura
idílica da realidade, deparamo nos com
a afirmação e a negação, a ascensão e a
queda, a virtude e a culpa.
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Conheci muito cedo Joaquim Paço
d’Arcos, lendo-o. Comecei por Carnaval e outros contos e não mais parei,
no tempo da adolescência, em que tudo
o que vem à rede é peixe, mas em que
depressa começamos a perceber o que é
de qualidade e o que não a tem. E Paço
d’Arcos estava nitidamente do lado
mais interessante. O meu avô Francisco
conhecia-o bem, desde a juventude, visitavam se, conversavam, o tio Domingos, na Parceria António Maria Pereira,

acompanhou o na actividade editorial.
Depressa me atraiu na sua obra multifacetada a capacidade evocativa do
escritor, a sua argúcia e a mestria em
organizar a dramaturgia da narrativa
romanesca, com realismo e um olhar
tantas vezes impiedoso. Sem arrebiques nem ademanes, lemos a vida. Só
os leitores superficiais de Paço d’Arcos
puderam deixar se iludir pelos ambientes das classes privilegiadas. A verdade
é que não há condescendência relativamente à superficialidade, à soberba,
à inveja, à intriga, ao fingimento, à simulação ou ao oportunismo. Daí que a
obra lida criticamente ganhe importância no seu conjunto, não só como testemunho de época, mas também como
reveladora da complexidade de factores que se entrecruzavam na sociedade
portuguesa num tempo longo – desde
o fim da Monarquia à implantação da
República, desde os alvores da guerra
às incer¬tezas da grande depressão ou
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ao surgimento das ditaduras. Eugénio
Lisboa tem razão, com a lucidez que lhe
conhecemos, ao dizer que se trata de
um autor injustamente esquecido, tornando se necessário lê lo para entender
a época em que viveu.
Oriundo de uma família aristocrática, com presença e existência ligadas
ao velho império colonial, a verdade é
que estas memórias revelam uma longa
evolução social e histórica, desde a monarquia liberal até 1942. Na Rua de São
Ciro, no coração da Lapa («casa apalaçada, fria e bafienta»), sentimos desde o
início a vida de um bairro antigo, onde
convivem os aristocratas, os burgueses e
os populares. Lá estava o Senhor Lajeosa,
um tuberculoso aposentado, dado à literatura e à alimentação poética das festas
citadinas. E esse vizinho, antigo operário do Arsenal da Marinha, era apenas
um exemplo do contacto com o povo da
rua, as varinas, os marítimos, os pequenos comerciantes, numa cidade ancestralmente marcada pela heterogeneidade e pela proximidade humana. Ao ler a
literatura oitocentista, as revoltas populares, os confrontos da «unha preta» e

da «unha branca», de «pés frescos» e
abotinados, sentimos que a criança que
o escritor foi vive nesse ambiente, a um
tempo do aprumo dos salões e dos gritos
e pregões da rua. As tensões são evidentes, notando se até pelo modo como, sem
que nada o pudesse fazer prever, à parte as vicissitudes da ingratidão humana,
o pai de Joaquim se torna republicano,
oficial da Marinha, o Comandante Henrique Corrêa da Silva (Paço d’Arcos), figura central em largo espaço das memórias. Neste pormenor sente se a riqueza

Joaquim
Paço d’Arcos

Memórias
da Minha
Vida e do
Meu Tempo
Guimarães

do testemunho, tornando o eloquente e
delicioso, mas também duro e dramático. Quantas páginas eruditas são, afinal,
incapazes de explicar tantos fenómenos
que só as memórias ao pé da vida podem
tornar evidentes, pela força do dia a dia.
E, no entanto, o pequeno Joaquim Paço
d’Arcos assume perante o filho do impedido do pai as dores confusas do ambiente contraditório que o rodeava, ao
defender uma vez derradeira a Monarquia, apesar de seu pai estar do lado do
novo regime que se implantava.
Da Rua de São Ciro, a família parte
para Angola. É uma viagem que continua a memória dos antepassados,
em Macau, Moçambique, Índia e Brasil. Afinal, os Paço d’Arcos marcavam
o serviço público pela devoção às sete
partidas do mundo, em episódios e
circunstâncias vários, passando pelos
altos e baixos do próprio reino, caracterizado pela alternância de momentos
e lugares propícios e menos favoráveis.
O relato da experiência de Moçâmedes é ilustrativo. Pode dizer se que aí
está tudo. Está a presença forte do Governador Norton de Matos e das suas
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vistas largas, estão as resistências dos
colonos, está o trabalho forçado que os
republicanos contrariavam e combatiam, estão os inúmeros animais exóticos que as crianças coleccionavam
– desde o estranho pinguim até aos leões que foram parar ao Jardim Zoológico de Lisboa, além do cão Tigre, dos
pombos, das garças e do gato bravo…
E temos a presença quase hilariante
da mestra de Inglês, Miss Blond, que,
para evitar uma carga de trabalhos,
desencaminhava os seus jovens pupilos
através de uma algaraviada castelhana
bem deseducativa.
No tempo do «golpe das espadas»
de Pimenta de Castro já a família estava
regressada a Lisboa, à Rua do Possolo,
sem deixar as amarras à casa de São Ciro.
Esse foi o momento da imersão total na
linguagem vernácula da cidade popular, no obscuro «Colégio de Cima da
Esquadra» – que, rapidamente, teve de
dar lugar ao Colégio, bem mais pacato
e aconselhável, na apreciação familiar,
de Nossa Senhora da Rocha, em Campo
de Ourique, do Dr. Vítor Braga Paixão,
que ainda tão bem conheci e que seria
secretário do Liceu Pedro Nunes quando meu avô lá se inscreveu… O pequeno
mundo do bairro contrasta com o mundo de que se fala em família. A ideia de
além mar não é abstração. É a história
dos antepassados. É o pai oficial de Marinha. É o chamamento do império. E
estas memórias dão nos muito bem esse
mundo da vida de um Portugal histórico
e humano que se projecta para fora dele
mesmo. Lembramo nos do início destas
memórias e da recordação longínqua da
partida para Moçâmedes: «Caíra a noite e aos olhos espantados do petiz que
eu era, o Malange, atracado ao Cais da
Fundição, com as luzes todas acesas,
fazia figura de transatlântico, apesar de
não chegar a atingir as escassas duas mil
toneladas, o que ao tempo eu não sabia
nem me diria nada. O deslumbramento
não me aligeirava a mágoa, nem me estancava as lágrimas. Guardo uma vaga
ideia de que chorava desalmadamente
como menino perdido»… Simbolicamente, é a marca de uma vida de partidas e chegadas, de mudanças e de lembranças longínquas que aqui se nota.
A Primeira Guerra coincidiu com a
missão do pai em Cabo Verde, na ilha de
Santiago. Mas a crise sente se intensamente em Lisboa. À pacatez tradicional
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A ideia de além mar
não é abstração.
É a história dos
antepassados.
É o pai oficial
de Marinha. É o
chamamento do
império. E estas
memórias dão nos
muito bem esse
mundo da vida
de um Portugal
histórico e humano
que se projecta para
fora dele mesmo
sucede a violência da fome e da miséria. É impressionante a pormenorizada
descrição do assalto ao comércio local
por hordas esfaimadas vindas das furnas dos Prazeres, dos Terramotos, da
Boa Morte e de Alcântara. Tudo é saqueado, numa onda de pavor que chega
à Calçada da Estrela e quase às Cortes.
A sociedade portuguesa vive dilacerada
pela guerra. Sidónio Pais capitaliza descontentamentos, assumindo as rédeas
do poder. O debate da guerra parece
esquecer sistematicamente o tema co-

lonial, que o escritor tão bem conhece
e sente. Mas a crise grave da guerra tem
consequências funestas para a família,
que se vê obrigada a vender a herança da Junqueira e da Quinta da Alorna
por um valor baixo, em virtude da conjuntura económica desfavorável. É um
grande desgosto para Joaquim, que se
sente ligado ou predestinado por esse
património mítico. Em criança confabulara sobre esse acervo. E a pequena
fortuna recebida esvair se á por força da
depreciação monetária. Enquanto isto,
Carlos Eugénio, talentoso irmão do escritor (que meu avô evocava sentida e
saudosamente), vítima de poliomielite,
sofre uma depressão profunda, com que
o Professor Egas Moniz, futuro Prémio
Nobel, não atina, tão embrenhado está
em complexas andanças políticas.
Depois da morte de Sidónio, o Ministro das Colónias, Dr. João Lopes Soares convida o pai de Joaquim para o governo de Macau, para onde parte depois
de séria ponderação. Na invocação dos
acontecimentos desse tempo dramático, encontramos figuras extraordinárias
que nos permitem entender o tempo e
as suas incertezas, dramas e tragédias:
Carlos da Maia, que seria morto na tremenda noite sangrenta, Virgínia Castro e Almeida, Leitão de Barros, além
de Afonso Costa, de Norton de Matos e
de Teixeira Gomes. A viagem para Macau é longa e aventurosa, pressupondo
a descoberta da América, uma vez que
a guerra impedia o recurso ao caminho
asiático, em condições normais o mais
aconselhável. O encontro com o Padre Manuel Pereira Jerónimo no troço
derradeiro da viagem tornar se á tão
marcante e decisivo para Paço d’Arcos,
a ponto de animar uma verdadeira invenção romanesca.E esta passagem pela
América contém o imaginário épico das
aventuras do oeste distante, de peles
vermelhas e de rostos pálidos, em que
Joaquim se sente participante ao encontro de Texas Jack.
Sente se o acordar do romancista.
A viagem torna se uma busca obsessiva, quer ao encontro de lugares e pessoas quer na procura de si mesmo. E as
memórias, ao usarem profusamente a
experiência do viajante, dão nos as paisagens, os ambientes, as pes¬soas, as
esperanças e as incertezas. Camilo Pessanha, professor de História e Geografia, surge nos como a figura estranha e
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talentosa que os biógrafos foram revelando, em claro e escuro, «com seu ar
trôpego, o físico escanzelado, ou pouco
limpo, a barba maltratada, era apesar
de tudo e paradoxalmente um homem
muito distinto». Por entre peripécias e
pormenores bem apanhados, a estada
em Macau traz nos uma cuidada atenção
diplomática. Muito mais do que o fait divers, Paço d’Arcos retrata o período difícil, apreendendo as tensões fundamentais, num lugar distante, misterioso e
com sinais muito difíceis de interpretar.
Na vida prática, vemos Joaquim num
banco inglês, a ganhar experiência num
mundo fascinante e difícil de decifrar
que mais tarde encontraremos nas Memórias duma Nota de Banco, uma das
obras mais actuais e de interesse perene
na obra do romancista. O pano de fundo
é o pós guerra e a instabilidade política
nacional e europeia. Mas esse é ainda o
tempo duramente sentido da morte prematura da mãe, grande protectora dos
filhos nos longos períodos de ausência
do marido nas missões de soberania. O
choque é profundo. Quebram se amarras
afectivas muito fortes e indestrutíveis.
Depois, começa a sentir se a sociedade literária lisboeta – Teixeira de
Pascoaes, na Brasileira, na York House,
descendo à capital vindo de Amarante,
rodeado de uma aura especial, que eu
próprio senti no testemunho de quantos
sofreram esse influxo mágico do poeta e
do literato (morto no ano em que nasci)

que exercia um magnetismo singular
sobre os mais jovens, que ao pas¬sarem
por ele ou ao sentarem se na sua mesa
sentiam se próximo de um semideus
vivo a cultivar os mitos de uma pátria
em busca de regeneração espiritual. Mas
havia ainda Jaime Batalha Reis, o amigo de Antero, que eternizava o glorioso
tempo dos maiores de 1870, além do crítico Gualdino Gomes, mais célebre pela
lenda do que pela escrita ou da sombra
forte de Maria Angelina e Raul Brandão…
A literatura é uma referência, o romancista começa a anunciar se no fascínio do
mundo dos intelectuais e artistas.
A partida para o Brasil de Paço
d’Arcos e a desvinculação do Banco Inglês vão abrir novos horizontes. Jornalista e antiquário – eis a nova ocupação
do jovem que agora se deseja aventureiro e pesquisador de personagens, de
vidas, de desencontros, de ascen¬sões
e quedas, de coisas e de acontecimentos. A experiência além Atlântico revelar se á utilíssima. Já não é vida pacata de uma cidade antiga com que se
confronta. Já não é nem Moçâmedes
nem Macau, é um grande país da América Latina, onde se respira o futuro e
onde sopram ventos de modernidade.
É a língua portuguesa em toda a sua
pujança e com a pronúncia doce, mas
muitas incertezas também.
O longo século XIX fora dando lugar
ao mais breve século XX e Joaquim Paço
d’Arcos descobre não ter vocação para

O longo século
XIX fora dando
lugar ao mais
breve século XX
e Joaquim Paço
d’Arcos descobre
não ter vocação
para comerciante
e talvez comece a
pensar na fuga de
um mundo paradoxal. E é assim
que encontramos
a génese deste
criador literário,
como interrogador do drama da
sociedade humana

comerciante e talvez comece a pensar
na fuga de um mundo paradoxal, de um
império de grande dimensão geográfica, mas com expressão algo marginal,
para um universo romanesco em busca
da alma humana. E é assim que encontramos a génese deste criador literário,
como interrogador do drama da sociedade humana. E começa a aparecer o
cosmorama literário de que nos fala Óscar Lopes, comparando a importância de
Joaquim Paço d’Arcos, à dos maiores de
oitocentos – Camilo, Júlio Dinis e Eça de
Queiroz. E o crítico viu muito bem, porque com o tempo passado, ao relermos
os romances de Paço d’Arcos verificamos
sem dificuldade que uma parte importante da sociedade portuguesa ali está,
com as suas hesitações e dúvidas, incertezas e ilusões. É o retrato em traço forte
da sociedade que não pode estar fechada,
mesmo que alguém o queira, e por isso
sente se a claustrofobia, o circuito fechado, mas a força do desejo.Como diz Fernando Pinto do Amaral, contamos, de
facto, com um «elucidativo panorama
da vida mundana lisboeta de mea¬dos do
século xx, na medida em que conseguem
frequentemente ultrapassar a visão estereotipada das crónicas de costumes e penetrar no íntimo das suas personagens»
(«Literatura Portuguesa», Cadernos
Camões, 2004, p.68).
Com a ascensão ao poder de Oliveira Salazar, a vida política portuguesa
deixou de ser tumultuosa e passou a
ser praticamente secreta. É assim que o
futuro romancista justifica a sua opção
pela função de encenador da comédia
humana. Tudo se torna desinteressante, banal. Os acontecimentos nacionais
deixaram de ter a vivacidade do outro
tempo, a intendência passou a prevalecer e o facto de o escritor não fazer
parte dos círculos políticos influentes
torna o distante dos acontecimentos
palpitantes que animariam o relato do
memorialista tout court. O romancista
e a sua actividade criadora passam então a dominar esses anos. «Deu se na
minha vida a retração das figuras autênticas e a dilatação das imaginadas.»
E é assim mesmo que, de outro modo,
povoando as memórias de gente de carne e osso que existia ou poderia existir e
que tantas vezes dissimulava as suas reais intenções, o escritor vai fazer o melhor instantâneo, enquanto cosmorama
literário para o seu tempo.
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A experiência brasileira não foi bem
sucedida. Regressou desempregado, encontrando o pai sob os efeitos da agitação militar em Angola, com Filomeno
da Câmara a encabeçar uma situação
perturbadora. Entretanto, a tuberculose manifesta se de forma dramática nos irmãos Carlos Eugénio e Pedro.
Mais benignamente, Joaquim também é
afectado pela doença. Contudo, depois
dos tratamentos, recupera nos Pirenéus
e é em Pau que escreve o primeiro ro-

galhães Corrêa, interveniente activo na
vida política, cujas peripécias da vida
são abundantemente documentadas na
obra. Mas é também o tempo de espera
por um emprego, que culmina com o
lugar na Companhia Nacional de Navegação. Esse posto permitirá o regresso ao
Brasil, num momento muito agitado no
país irmão, aquando do golpe de 1932 de
Getúlio Vargas. Casado com Maria Cândida, parte para um périplo espanhol e
marroquino que referirá em «Cartas de

os quais avultam os da russa e da gaúcha.» Aí encontramos, de facto, a partir da experiência do Oriente (lá está
o Padre Manuel Pereira Jerónimo) um
extraordinário manancial criador, que
o Teixeira Gomes reconhece.
Há muitos apontamentos marcantes neste período: o episódio bizarro das
desventuras dramáticas do poeta António Correia de Oliveira num comício
da União Nacional, reparado com uma
condecoração graças a uma providen-

mance, com ecos africanos, muito bem
recebido pela crítica. Sobre ele, o escritor dirá a Luís Forjaz Trigueiros: «O
Herói Derradeiro foi […] um romance
de charge à alta finança que explora as
colónias. Alheia à verdadeira missão colonizadora.» E o memorialista dá nos a
chave sobre quem é referenciado. Há um
certo grito de revolta e de protesto, que
enriquece nitidamente a narrativa. Depois, sofre amargamente a morte do seu
irmão querido, Carlos Eugénio, ele que
Joaquim de Carvalho, o grande mestre
de Coimbra, considerara como «a mais
promissora mocidade do nosso tempo».
Foi o mais brilhante dos estudantes da
sua geração, no liceu e na Faculdade de
Letras. Lembro me bem como meu avô
se lhe referia, tendo sido seu colega de
liceu, enaltecendo as extraordinárias
qualidades intelectuais e humanas.
Esse foi um tempo de angústia e de
esperança. É o namoro e o noivado com
Maria Cândida, filha do Almirante Ma-

Amor são papéis», crónica platónica de
um literato talentoso. E é significativo
que as páginas derradeiras das memórias
sejam alimentadas a cada passo pela invocação da criação romanesca. Lá estão
as pessoas reais e as personagens que delas emanam, e o escritor atento a transformá las em marionetas e a agir com o
prazer supremo do deus ex machina.
Não por acaso, Teixeira Gomes, antigo Presidente da República, exilado
em Bougie, um dos grandes estilistas
da língua portuguesa, afirma: «O meu
temperamento vagabundo compraz se
especialmente na leitura de livros de
viagens cujo entrecho corra por variados cenários. Amores e Viagens de
Pedro Manuel tem este aspecto fascinador, mas tem muito mais: assinalado poder evocativo de figuras e de
paisagens, movimento que estonteia e
colorido que enleva. Li-o com extraordinário prazer, e decerto não esquecerei os perfis que ali desenha, entre

cial intervenção de Paço d’Arcos junto
de Armindo Monteiro; ou a descrição
do derradeiro acto de seu pai, velho oficial da Armada saído do leito de morte,
a assumir o comando do seu navio Bartolomeu Dias, supostamente amotinado
(segundo uma descrição bem ilustrativa
feita pelo jornalista e meu primo Maurício de Oliveira). Depois, sente se a entrada do jovem escritor nos meios literários,
na tertúlia da Parceria António Maria
Pereira, com pessoas que bem conheci
– onde se desencontrará com Fernando
Pessoa, apesar de ter tido um testemunho muito favorável em defesa da sua
obra Amores e Viagens por parte do discreto poeta da Mensagem. Entretanto,
Armindo Monteiro leva o para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde uma
terrível gaffe talvez o tenha condenado a
nunca passar de primeiro oficial. À distância a história simples, torna se arrepiante: «Caía a tarde quando o director
da Agência Havas me telefonou (diz Paço

16

NOVA CIDA DANIA

P R I M AV E R A 2 0 1 4

JOAQUIM PAÇO D’ARCOS
d’Arcos) para uma consulta importante
a que, por mim só, não me senti habilitado a responder. Como o assunto fosse
urgente, percorri os longos corredores
do Ministério para procurar, no extremo oposto do edifício, no seu gabinete,
o secretário geral. Disse me o contínuo:
“O Sr. Secretário Geral está para a Sala
dos Embaixadores.” E não acrescentou
qualquer outro esclarecimento, nem me
preveniu com quem se encontrava o meu
chefe imediato. Dirigi me à Sala dos Em-

A minha miopia,
e a posição em que
me encontrava
contra a luz, não me
deixaram identificar
logo quem eles
eram. Quando
estendi a mão ao
quarto componente
do grupo, retirei
a e pronunciei
– ainda hoje
estou para saber
porquê – a breve e
infelicíssima frase:
“Não conheço.” Era
simplesmente o
Dr.Salazar
baixadores[…]. Abri a porta e vi no vão
duma das janelas, no outro extremo da
sala, um grupo de quatro indivíduos entretidos de conversa. A minha miopia, e
a posição em que me encontrava contra
a luz, não me deixaram identificar logo
quem eles eram. […] Aproximei-me do
grupo em que enxerguei quem procurava e cumprimentei o embaixador Teixeira de Sampayo. Falei em seguida a outros dois cavalheiros: o visconde de Riba
Tâmega, chefe do Protocolo do Estado,
e o engenheiro Sebastião Ramires, que

fora ministro do Comércio e mantinha
estreitas relações com Salazar. Quando
estendi a mão ao quarto componente
do grupo, retirei a e pronunciei – ainda
hoje estou para saber porquê – a breve e infelicíssima frase: “Não conheço.”
Era simplesmente o Dr.Salazar. Não conheci, inexplicavelmente, a pessoa que
uma vez observara de perto, cuja imagem a imprensa e os documentários de
cinema a toda a hora reproduziam[…].
Teixeira de Sampayo, fulminado ante a
minha gaffe e aquela recusa absurda de
não falar a um desconhecido, pronunciou: “O Sr.Presidente não conhece? É
o Paço d’Arcos, o nosso chefe dos Serviços de Imprensa.” Salazar estendeu me
a mão negligentemente; eu proferi uns
monossílabos de desculpa, tão apagados
quanto claros e categóricos haviam sido
o meu gesto e as minhas palavras.» E em
matéria de gaffes, ainda houve outra,
envolvendo a mesma personagem. Paço
d’Arcos nunca se ausen¬tava, à tarde, do
Ministério que não deixasse à secretária o
número do telefone em que o poderia encontrar. Certa vez fora a uma recepção na
Embaixada do Brasil quando o Dr.Salazar
tentou telefonar lhe.Atendeu o a secretária.– «O Sr.Paço d’Arcos está? – Quem
fala? – Daqui fala o ministro.– Qual ministro? – O dos Estrangeiros, qual havia
de ser.» Apesar de Teixeira de Sampayo,
o omnipresente secretário geral, dar ecos
de opiniões benevolen¬tes do Presidente
do Conselho e Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o jovem escritor, o certo
é que estes episódios não ajudaram…
Entretanto, ao publicar Diário dum
Emigrante, Joaquim Paço d’Arcos alcança em 1937 o prémio de romance Eça de
Queiroz, do Secretariado da Propaganda
Nacional, dirigido por António Ferro,
facto que permite notoriedade ao escritor, que em breve se abalançará a escrever uma das suas obras com maior sucesso de vendas – Ana Paula – Perfil duma
Lisboeta. Pretendeu o roman¬cista dar
uma visão genuína da vida da cidade,
que considerava insuficientemente tratada na literatura do seu tempo. O autor concorreria com a obra ao Prémio
Ricardo Malheiros de 1938 da Academia das Ciências e o certo é que obteve
o galardão, apesar das reservas do júri,
constituído por Agostinho de Campos,
Eugénio de Castro e Rebelo Gonçalves,
que apontava e acentuava imperfeições
e deslizes de semântica, tendo anexa

«uma extensa e pormenorizada nota dos
erros de gramática e defeitos de expressão, incorrecções de grafia, expressões
francesas ou afrancesadas, e demora se
no uso impróprio do reflexo “si” para
condenar a expres¬são deturpada “que
ameaça tornar se endémica na expressão literária portuguesa de hoje”». Este
episódio levará a que Paço d’Arcos recuse o prémio, abrindo uma longíssima
polémica, que hoje quase nos faz sorrir,
até considerando a evolução da língua e
da literatura. No entanto, entende se que
havia uma questão de dignidade que o
romancista quis salvaguardar, tendo o
tempo e críticos insus¬peitos dado razão
a essa atitude firme. São, de facto, muitos os ecos de quantos puderam ver que
o prémio era um reconhecimento claro,
relativamente a uma obra que se tornaria
motivo de popularidade e de entusiástica
adesão dos leitores. Até a figura da capa,
da autoria de Stuart de Carvalhais, foi
motivo de controvérsia, por talvez não
ser uma fiel representação de Ana Paula.
Hoje, curiosamente, essa imagem parece
nos emblemática, apesar das reticências
do autor. E o certo é que ainda me lembro
de encontrar muitas Anas Paulas, que expressamente invocavam a influência do
romance na escolha onomástica. Aliás, as
reservas apenas valorizavam a obra, uma
vez que o enredo do romance superava
todas as outras supostas fragilidades, a
ponto de as anular, mesmo para o próprio
júri. Em bom rigor, porém, numa leitura
ponderada e crítica, a qualidade de Ana
Paula antecipa o maior apuramento que
se verificará em O Caminho da Culpa, a
obra mais importante do escritor, onde,
como notamos em diversos afloramentos
encon¬trados nestas memórias, há uma
ligação especial e intensa do autor ao
drama humano que aí retrata.
As páginas finais de Joaquim Paço
d’Arcos tratam da ida aos Estados Unidos
por causa da doença de Maria Cândida.
São momentos que antecedem a opção
de Roosevelt relativamente à entrada na
Guerra. Mas é a angústia e a ansiedade do
jovem casal que se sentem com especial
intensidade dramática. Memórias da
minha Vida e do meu Tempo termina em
1942, mas é uma referência essencial na
obra de Joaquim Paço d’Arcos. Aqui está
a chave para a compreensão do seu lugar
na cultura portuguesa. Em cada linha há
uma remissão para o universo narrativo
do romancista.
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