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Fluviais de José Leon Machado
– quadros de um certo Portugal
                                                            Maria da Assunção Morais Monteiro Professora Associada da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

 José Leon Machado é natural de Braga, onde nasceu em 1965.  Nesta cidade fez a Licenciatura em Humanidades, na Faculdade de Filosofia, e o Mestrado na Universidade do Minho. Mais tarde radicou-se em Trás-os-Montes, na cidade de Chaves, onde ainda vive.
Presentemente é assistente no Departamento de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e está a preparar o doutoramento na área da Linguística. 
Não é um escritor estreante, uma vez que já tem mais de uma dezena de livros publicados. Assim, e apenas a título exemplificativo, é de salientar a novela A sombra Sorridente (1995), um livro de crónicas – Os Aduladores da Gravata (1996), Jardim sem Muro (1997) – uma antologia de contos e o romance O Guerreiro Decapitado (1999).
Em poesia publicou O Filho do Chão, Panteão das Coisas Vulgares e Lar Despido, os três com data de 1997 e O Sono das Árvores em 1998. No domínio do teatro, deu a lume O Empreiteiro (1998).
Destaco ainda, no campo da diarística, os volumes Memórias Quase Íntimas I, II e III, abrangendo, respectivamente, os anos de 1987-1993, o 2º volume 1994-1995 e o 3º 1996-2000 e, finalmente um outro livro de contos, Fluviais, que vai ser hoje apresentado A apresentação da obra Fluviais foi feita no Museu da Câmara Municipal de Vila Real, em 10 de Abril de 2002..
 A obra Fluviais, publicada pela Editora Campo das Letras com data de Novembro de 2001, mas dada a lume já em 2002, vem na sequência de uma outra anterior, com o mesmo título, cuja 1ª edição foi publicada em 1995 pela Quadrante. Houve depois uma segunda edição, revista e aumentada, em 1996, e que, reformulada e largamente acrescentada, deu origem ao actual livro. 
Fluviais está dividida em duas partes, num total de trinta e sete narrativas. A Parte I, intitulada "À sombra sob as parras", relacionada com o rio  e ambientes minhotos, inclui vinte e uma narrativas. A Parte II, que tem o título "Ao sol sobre as fragas" relaciona-se com Trás-os-Montes e abrange menos contos (apenas dezasseis). Ainda que, na Parte II, o espaço dominante seja Trás-os-Montes, existem contos cuja acção se passa em terra espanhola, perto da fronteira, como é o caso de "Paloma".
É de salientar a forma antinómica como os títulos de cada uma das partes estão criados: à sombra versus ao sol e sob as parras versus sobre as fragas, ao mesmo tempo que a expressão "sob as parras" sugere o ambiente fresco e a verdura minhota, enquanto a expressão "ao sol sobre as fragas" remete para o calor intenso, o sol e os rochedos de Trás-os-Montes. 
Poder-se-ia pensar que a antinomia presente nos títulos de cada uma das partes implicaria diferentes tipos de pessoas e formas de reagir, no entanto, o que acontece é algo de idêntico, já que as personagens dos contos patenteiam reacções e comportamentos marcados pela autenticidade e pelo instinto inerentes a pessoas que, afastadas das cidades, se regem pelos seus valores e leis tradicionais, pessoas que, com a sua maneira de ver e de estar no mundo, agem em função dela, inclusive quando fazem justiça pelas próprias mãos.
Estamos, pois, em ambientes rurais e perante problemas que afectam as gentes que vivem longe dos meios citadinos. São pessoas habituadas a viver e conviver à sua maneira, a gerir o seu próprio destino, às vezes alheio a regras que condicionam a vida em sociedade. É um Portugal rural, distante dos grandes centros, algo primitivo e primordial, o que nos aparece nesta obra.
Mas passemos a uma abordagem mais detalhada de Fluviais.

 O leitor que percorre esta antologia depara-se com um conjunto de pequenas histórias diversificadas nas quais perpassam figuras do povo, com as suas qualidades e defeitos. Diga-se, aliás, que ao longo de toda a obra são muitas as personagens estropiadas. É assim que sucede com o Farra e o Roxo, das narrativas com o mesmo nome, um "ex-combatente das Colónias" que tem um defeito na perna, por ter sido ferido na guerra, o outro a coxear por ter uma perna mais curta do que outra. O Sr. Júlio, da narrativa "Quem canta", é um velho paralítico. Temos ainda o Sorna, no conto "O peixe assado", aceca do qual podemos ler:
"dado como incapaz para o trabalho por uma junta médica quando caíra abaixo de uma obra de três andares (...) aos trinta anos, via-se com um pequeno subsídio do Seguro e todo o tempo livre que desejasse para esbanjar em descanso e divertimento." (p. 37)
O Carrocho, em "A filha do coveiro", era surdo-mudo; a Mirrecas, em "O veneno", era cega de um olho. Num outro conto, "Um baralho na mão errada", o Tomé Camoia fica cego de um olho por causa de uma navalhada que levou. Estes são apenas alguns exemplos, já que vários outros poderiam ser apresentados.
Mas não é só a nível físico que encontramos problemas; também a nível moral as personagens apresentam defeitos e nem sempre são exemplares. Diríamos mesmo que nas diversas histórias existem muitas situações que são social e moralmente condenáveis.
O narrador apresenta de forma subtil, quase velada diríamos, algumas situações graves que afectam a comunidade. A título exemplificativo, podemos referir algumas dessas situações.
Na narrativa "O armador", são afloradas questões de violência no 1º Ciclo do Ensino Básico. Para o Carlitos a Escola,  para ele sinónimo de perda da "liberdade de correr, brincar, gritar quando muito bem lhe apetecesse", era uma casa onde havia "uma mulher sempre a ralhar ou a bater em quem não soubesse a tabuada" (p. 39). Nesta história é também evocada de forma breve a violência conjugal, através de um pequeno apontamento: a criança vê a Tia Perpétua, no dia do enterro do marido, " vestida de preto aos gritos com um lenço no nariz, como quando o pai batia na mãe" (p. 42). Esta comparação denuncia a situação de violência no lar, uma violência da qual a criança tinha conhecimento.
Em "A travessa dos rojões", aparece-nos uma "criadita" que se pensa estar possuída pela alma do Mardanas. Recorre-se ao padre para fazer exorcismos durante uma novena. Contudo, em vez de rezas e exorcismos, para melhorar a situação da rapariga, o narrador, calculadamente e chamando a atenção para o número exacto dos dias, sugere que, logo desde o primeiro dia, existe uma situação de violação que leva ao nascimento de um filho. O conto termina da seguinte forma:
"Daí a oito meses e vinte e um dias, nasceu uma criança do sexo masculino. Toda a gente dizia que era filho do Mardanas." (p. 81)
No conto "A motoreta" são abordados problemas graves como a pedofilia, ainda que muito tenuemente aflorada e, ainda nessa mesma história, a violação de uma adolescente pelo próprio pai, seguida de um eventual parricídio.
É de notar que o narrador apenas se limita a referir o homicídio, sem especificar o seu autor, deixando ao leitor a possibilidade de optar pelo responsável do crime. Veja-se como termina o conto:
"Enquanto o pai se esforçava por desatarraxar o parafuso com a faca e a filha segurava a cabeça do motor, o cabelo dela roçou-lhe pelo rosto e ele pensou: «Não aguento». Largou a faca e o parafuso que não queria desapertar, agarrou a filha, estendeu-a no milho, rasgou-lhe o vestido e violou-a.
Na manhã seguinte foram encontrá-lo com uma faca de mato espetada nas costas coberto de sangue seco e uma grande mancha de vómito com cheiro a sarro à volta." (p. 128)
O tema do álcool em excesso, já anteriormente focado por João de Araújo Correia e Miguel Torga, por exemplo em contos intitulados "O vinho", incluídos, respectivamente, em Terra Ingrata e Contos da Montanha, também aparece em Fluviais. Este vício, que afecta não só o homem, mas também a mulher, é tema do conto "A despensa", que nos apresenta a situação extrema a que chega a personagem feminina viciada no álcool.
O adultério é outro dos males da sociedade a marcar presença na obra, como pode ver-se em "A festa de Randim" ou em dois outros contos que simultaneamente focam o tema da emigração – "A viúva rica" e – "O vizinho". Este último incide sobre o adultério cometido pela mulher do emigrante e a vinda do marido, tema que outro escritor transmontano, Pires Cabral, também abordou, em Três Histórias Trasmontanas, só que com consequências muito mais graves para a mulher adúltera.
Mas não se pense que apenas existem exemplos negativos e comportamentos menos dignos. Não é bem assim, já que num ou noutro momento encontramos evidenciados sentimentos fraternos, como por exemplo, na narrativa  "A bola e o forno", em que o Augusto acaba por acelerar a sua própria morte ao tentar ajudar o irmão, o Zezito, que lhe pediu para ir buscar a bola debaixo do forno.
Há também situações em que os sentimentos fraternos e a solidariedade são apenas aparentes. É o que sucede em "A travessa dos rojões", onde a personagem sr. Teolindo, na altura da matança do porco, mandava distribuir rojões aos pobres, numa atitude de aparente caridade. Acontece que este acto não era por caridade ou por solidariedade com o seu semelhante, mas apenas vaidade pura, pois gostava de ser falado por ser rico e amigo dos pobres.
Encontramos, assim, ao longo da antologia, um conjunto de comportamentos que reflectem o que há de bom e de mau na sociedade. Valerá ainda a pena referir que, a nosso ver, faltam heróis ao longo da obra, para contrabalançar as personagens com comportamentos anódinos e de anti-heróis.
Ainda que algumas histórias não patenteiem uma intenção moralizadora clara, a obra dá resposta à preocupação de profilaxia social que habitualmente está associada ao conto, na medida em que o relato das situações obriga o leitor a pensar e leva-o a aderir a algumas e/ou criticar outras.

 A nível de arquitectura do conto, as narrativas de Fluviais nem sempre respeitam as exigências técnico-formais do conto tradicional, mas também já não estamos no plano do contar, próprio da tradição oral. Com Fluviais estamos na etapa do escrever À distinção entre cada uma destas etapas feita por Nuno Júdice referimo-nos já em O Conto no Diário de Miguel Torga, Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 1998, pp. 22-23. , e, como tal, é compreensível que algumas narrativas derroguem o perfil habitual do conto, nomeadamente no que diz respeito à linearidade da acção, podendo haver um conjunto de micro-acções, e ao desfecho a dar à história. Contrariamente ao que sucede no conto tradicional, que não deixa margem de dúvidas ao leitor e, através da história fechada, lhe impõe a moralidade pretendida, em Fluviais, existem histórias que por vezes ficam em aberto para que o leitor possa, ele próprio, dar-lhes o fim que lhe pareça mais adequado. 
Como se sabe, o conto é um género do modo narrativo caracterizado pela curta extensão sintagmática e, a esse nível, em Fluviais o respeito é total, na medida em que estamos perante pequenas narrativas, sendo as mais longas, "Monte Citereio" e "A viúva rica" que abrangem, respectivamente, treze e doze páginas. 
Em estreita relação com a curta extensão, o conto apresenta outras características que com ela se relacionam, como um reduzido número de personagens, concentração do espaço e do tempo, linearidade temporal, entre outras. Quando o tempo é mais longo, recorre-se a velocidades narrativas redutoras como o sumário e a elipse.
Em algumas narrativas de Fluviais, encontramos uma estrutura próxima das modernas técnicas cinematográficas de flash back, através do processo narratológico da analepse, como sucede em  "Os Tombalobos". Nesta mesma narrativa, encontramos também uma sucessão de quadros, a fazer lembrar a estrutura da novela, já que se faz o relato das vicissitudes da vida do pai, dos irmãos e do Avô Arlindo. O narrador relata-as a pretexto de este as contar ao noivo da neta, partindo de um tempo presente e recuando a um passado até retomar novamente o tempo no qual o conto teve início.
É pertinente salientar que esta narrativa foca o ambiente em que tradicionalmente o conto aparecia: ao serão e à lareira, pela voz de uma pessoa idónea, experiente, que conferia aos seus relatos uma finalidade lúdica e simultaneamente pragmática, de intervenção sobre o ouvinte. Assim, temos o Avô Arlindo, sentado no escano, à lareira, que gosta de contar as peripécias da sua vida e da sua família, de modo a servirem de exemplo aos seus descendentes, finalidade que se aproxima da do conto tradicional. 
No que diz respeito às personagens, grande parte delas, tal como sucede habitualmente no conto, são representativas e assumem o papel de tipos, através dos quais o Autor patenteia as virtudes e os vícios ou, se quisermos, no caso de Fluviais, as qualidades, os defeitos e as formas de agir de pessoas afastadas dos grandes centros, regendo-se quase sempre pelas suas próprias leis e hábitos tradicionais. 
Habitualmente, o conto é uma história fechada. Todavia, em Fluviais, como já referimos anteriormente, nem sempre assim acontece. Se, por um lado, há narrativas que constituem histórias fechadas, como é o caso de "A despensa", por outro lado, há outras que são abertas. Assim, por exemplo "Lascas de cal" apresenta uma primeira história que fica em aberto. Dizemos primeira, porque há uma estrutura com diferentes níveis narrativos. Começa-se pela história de Mestre Paulo, um homem que pintava imagens novas de santos e também restaurava outras. Este Mestre Paulo é visitado pelo senhor Ramiro, um homem cego que lhe vai encomendar uma imagem de Santa Luzia. Em seguida, é encaixada a história do sr. Ramiro, que fez a promessa a Santa Luzia de, se voltasse a ver, lhe mandar construir uma capela. Dentro desta história é ainda encaixada uma outra, que constitui o terceiro nível diegético, a de Santa Luzia. Tanto a do segundo nível diegético como a do 3º são histórias fechadas, enquanto que a do primeiro fica em aberto.
Outro conto que deixa em aberto a história da personagem que aparece logo no início é "A travessa dos rojões", no qual se começa a falar do Sr. Teolindo e depois se conta a história da criadita dele que levou o prato de rojões a um dos pobres. O conto surpreende o leitor que espera encontrar a história da personagem com que se inicia e, afinal, depois depara-se com a história de outra personagem que é contada, a da criada, que acabou por dar à luz um filho.
Poderíamos ainda citar outros, como por exemplo "Quem canta", que é um conto que fica em aberto, cabendo ao leitor concluir sobre o fim a dar à história do sr. Júlio, "um velho paralítico de pernas bambas".
Leon Machado tem muito o hábito de iniciar a narrativa contando a história de uma personagem, todavia, à medida que se progride na leitura, constata-se que não é essa a personagem em destaque e, em várias narrativas, essa história é aberta. Em Fluviais existem diversos contos construídos desta forma, o que acaba por ser novidade e romper com a maneira habitual de escrever contos.
Ainda a propósito de "Quem canta", é de salientar que o narrador, a certa altura e numa estratégia de verosimilhança, refere:
"Se foi castigo de Deus, ele e Deus o saberão. Nós conhecemos apenas aquilo que presenciámos e é disso que falaremos." (p. 63)
Esta estratégia usada pelo narrador, conferindo veridição ao relato (através do uso da 1ª pessoa nas formas verbais dos verbos conhecer  e presenciar usadas no presente do indicativo e no pretérito perfeito, respectivamente) lembra-nos algumas passagens da Nova Floresta... de Padre Manuel Bernardes (séc. XVII-XVIII), na qual encontramos vários exempla onde se utiliza  o mesmo tipo de estratégia, como se efectivamente o narrador tivesse assistido aos factos narrados. 
Apesar de recorrer a esta estratégia usada por Manuel Bernardes nos seus exempla, Leon Machado não tem o mesmo tipo de preocupação de Bernardes no que diz respeito à necessidade de profilaxia social, na medida em que nem sempre deixa claramente expressa a intenção moralizadora que é uma das características do exemplum e do conto tradicional. Em alguns casos é pouco visível o intuito moralizador, já que o Autor tem apenas a preocupação registar episódios e apresentar histórias que são pequenos quadros rurais, como se se tratasse de alguém que filmou cenas campestres e as quis dar a conhecer aos outros. É, como dissemos anteriormente, uma atitude de neutralidade, que apenas deixa de o ser totalmente pela selecção dos pontos sobre os quais faz incidir a sua objectiva.

 Em Conclusão diremos que Fluviais é uma obra que, numa linguagem descontraída,  patenteia uma série de problemas sociais, em que o narrador não interfere nem critica, apenas apresenta as situações. Na grande maioria das vezes limita-se a relatar os factos, ou mesmo só a sugeri-los de forma muito subtil, cabendo ao leitor a tarefa de fazer a sua própria leitura e tirar as ilações que achar convenientes. 
Não é uma leitura para pessoas de baixos estratos etários. É uma obra essencialmente destinada a um público adulto, maduro. Aliás, a dedicatória é sugestiva:
 "Para a Helena Sofia,
quando fizer dezoito anos".
Ainda que seja uma obra de leitura acessível sob o ponto de vista linguístico, torna-se densa e profunda pelos problemas abordados em alguns contos. Encontramos ralhos, desavenças conjugais, maus tratos, violações, homossexualidade, pedofilia, embriaguez, cenas de sexo, de jogo, de adultério, de perseguição, de ajuste de contas, de contrabando, de morte, enfim, todo um conjunto de problemas demasiado sérios para um público jovem e menos preparado para as agruras da vida, mas que não deixa de fazer parte do quotidiano, fazendo, no entanto, falta algumas histórias reveladoras de um género de vida mais feliz que também existe nos meios rurais.
Em suma, Fluviais é uma antologia constituída por narrativas breves, diversificada, que surpreende o leitor e apela à sua própria leitura. É uma obra para o público ler, meditar e, a partir dela, dialogar.



