


Pela primeira vez, o meu nome pronunciado
não nomeia.
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E N C O N T R O

D
a minha infância, não tenho nenhuma recordação feliz. 
Não quero dizer que, durante esses anos, não tenha ex‑
perimentado sentimentos de felicidade ou de alegria. 

Simplesmente, o sofrimento é totalitário: tudo o que não  
entra no seu sistema, ele faz com que desapareça. 

No corredor apareceram dois rapazes, o primeiro, gran‑
de, de cabelos ruivos, e o outro, pequeno, de costas arquea‑
das. O matulão de cabelos ruivos escarrou Toma lá nesse  
focinho.

O escarro deslizou lentamente pela minha cara, amare‑
lo e espesso, como aqueles mucos sonoros que obstruem a 
garganta das pessoas idosas ou dos doentes, de odor forte  
e nauseabundo. Os risos agudos, estridentes, dos dois rapa‑
zes Olha como foi em cheio no focinho do filho da puta. Desliza do 
meu olho até aos lábios, até entrar na minha boca. Não ouso 
limpá ‑lo. Poderia fazê ‑lo, bastaria passar com as costas da 
mão. Bastaria uma fração de segundo, um gesto minúsculo, 
para impedir o escarro de entrar em contacto com os meus 
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lábios, mas não o faço, com medo de que eles se sintam ofen‑
didos, com medo de que se enervem ainda mais.

Não imaginava que o fizessem. No entanto, a violência não 
me era estranha, longe disso. Tinha visto, desde sempre, até 
onde vão as minhas recordações, o meu pai, bêbedo, à saída 
do café, a brigar com outros homens bêbedos, a partir ‑lhes 
o nariz ou os dentes. Homens que tinham olhado para a mi‑
nha mãe com demasiada insistência, e o meu pai, sob o efei‑
to do álcool, que explodia Quem é que tu pensas que és, a olhares 
para a minha mulher dessa maneira, seu filho da puta. E a minha 
mãe a tentar acalmá ‑lo Acalma ‑te, querido, acalma ‑te, mas as 
suas reclamações eram ignoradas. Os amigos do meu pai, 
que, a certa altura, acabavam por intervir, como mandavam 
as regras, isso é que era ser mesmo amigo, um bom compin‑
cha, a juntarem ‑se à luta para o separar do outro, a vítima da 
sua embriaguez, com a cara cheia de feridas. Via o meu pai, 
assim que uma das nossas gatas dava à luz as suas crias, me‑
ter os gatinhos acabados de nascer num saco de plástico de 
supermercado e bater com o saco numa esquina de cimento 
até ele ficar cheio de sangue e os miados cessarem. Tinha ‑o 
visto degolar porcos no jardim, beber o sangue ainda quente,  
que extraía para fazer morcela (o sangue nos seus lábios,  
no queixo, na t ‑shirt) O melhor é isto, o sangue acabadinho de 
sair do animal a morrer. Os gritos do porco em agonia, quando 
o meu pai lhe furava a traqueia, ouviam ‑se por toda a aldeia.

Eu tinha 10 anos. Era novo na escola. Quando eles aparece‑
ram no corredor, não os conhecia. Ignorava mesmo os seus 
nomes, o que não era frequente nesse pequeno estabeleci‑
mento escolar de duzentos alunos apenas, onde todos muito 
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rapidamente se conheciam. Vinham em passo lento, sorri‑
dentes, sem sinal de agressividade, de tal modo que, num 
primeiro momento, pensei que se vinham apresentar. Mas 
porque haveriam os grandes de me vir falar, a mim, que era 
novo? O pátio de recreio funcionava da mesma maneira que  
o resto do mundo: os grandes não se aproximavam dos pe‑
quenos. A minha mãe dizia ‑o, falando dos operários Nós,  
os pequenos, não interessamos a ninguém, sobretudo aos grandes  
burgueses.

No corredor, perguntaram ‑me quem eu era, se era eu o  
Bellegueule de quem toda a gente falava. Fizeram ‑me esta 
pergunta que depois repeti incansavelmente durante meses,  
anos, 

És tu o paneleiro?
Formulando ‑a, inscreveram ‑na em mim para sempre 

como um estigma, essas marcas que os gregos gravavam com  
um ferro em brasa nos corpos dos indivíduos transgresso‑
res, perigosos para a comunidade. A impossibilidade de me 
desfazer delas. A surpresa foi fulminante, ainda que não fos‑
se a primeira vez que me diziam tal coisa. À injúria, nunca 
nos habituamos.

Um sentimento de impotência, de perda de equilíbrio.  
Sorri — e a palavra paneleiro que ressoava, explodia na minha  
cabeça, palpitava em mim com a frequência do meu ritmo 
cardíaco.

Eu era magro, eles devem ter calculado que a capacidade  
de me defender era fraca, quase nula. Naquela idade, os meus  
pais chamavam ‑me muitas vezes Esqueleto, e o meu pai re‑
petia continuamente as mesmas graçolas Se não te pões a pau, 
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voas com o vento. Na aldeia, o peso era uma característica va‑
lorizada. O meu pai e os meus dois irmãos eram obesos, as‑
sim como várias mulheres da família, e dizia ‑se de bom grado 
Mais vale adoecer por comer muito do que morrer de fome.

(No ano seguinte, cansado do sarcasmo da minha família 
acerca do meu peso, decidi engordar. Comprava pacotes  
de batatas fritas à saída da escola com o dinheiro que pe‑
dia à minha tia — os meus pais não poderiam dar ‑mo —  
e empanturrava ‑me. Eu, que tinha até então recusado  
comer os pratos demasiado gordurosos que a minha mãe  
cozinhava, precisamente com receio de ficar como o meu 
pai e os meus irmãos — ela exasperava ‑se: Isto não te vai en‑
tupir o buraco do cu —, passei de repente a devorar tudo o que 
me punham à frente, como aqueles insetos que se deslocam 
em nuvens e fazem desaparecer paisagens inteiras. Ganhei  
vinte quilos num ano.)

Começaram por me empurrar com a ponta dos dedos, sem 
muita brutalidade, sempre rindo, e eu sempre com o escarro 
na cara, depois cada vez com mais força, até eu bater com a 
cabeça contra a parede do corredor. Fiquei calado. Um deles 
agarrou ‑me nos braços enquanto o outro me dava pontapés, 
cada vez menos sorridente, cada vez mais sério no seu papel, 
exprimindo no rosto uma crescente concentração, uma acu‑
mulação de cólera, de ódio. Lembro ‑me: os socos na barriga,  
a dor provocada pelo choque da minha cabeça contra a parede 
de tijolo. É um elemento em que não se pensa, a dor, o corpo a 
sofrer de repente, ferido, martirizado. Pensa ‑se — perante ce‑
nas como esta, quero dizer: com um olhar exterior — na humi‑
lhação, na incompreensão, no medo, mas não se pensa na dor.
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Os socos na barriga faziam ‑me sufocar e a minha respiração 
bloqueava. Abria a boca o mais possível para deixar entrar o 
oxigénio, inchava o peito, mas o ar não queria entrar; a impres‑
são era a de que os meus pulmões tinham ficado subitamen‑
te cheios de uma seiva compacta, de chumbo. Sentia ‑os de  
repente pesados. O meu corpo tremia, parecia ter deixado 
de me pertencer, de responder à minha vontade. Como um 
corpo envelhecido que se liberta do espírito e, abandonado 
por ele, recusa obedecer ‑lhe. O corpo que se torna um fardo. 

Riam quando o meu rosto ficava vermelho por causa da falta 
de oxigénio (manifestando o que é natural das classes popu‑
lares, a simplicidade das pessoas vulgares que gostam de rir, 
os felizes da vida). As lágrimas subiam ‑me aos olhos mecani‑
camente, a minha vista turvava ‑se como acontece quando 
sufocamos com saliva ou um pedaço de comida. Eles não 
sabiam que era o sufoco o que me provocava as lágrimas, 
pensavam que eu estava a chorar. Perdiam a paciência.

Senti ‑lhes o hálito quando se aproximaram, aquele odor 
de leite azedo, de animal morto. Os dentes, tal como os 
meus, provavelmente nunca tinham sido lavados. Na al‑
deia, as mães não se preocupavam muito com a higiene 
dentária dos filhos. O dentista era muito caro e a falta de 
dinheiro acabava sempre por se transformar numa escolha.  
As mães diziam Seja como for, há coisas mais importantes na 
vida. Pago ainda hoje por essa negligência da minha famí‑
lia, da minha classe social, dores atrozes, noites sem sono,  
e haveria de ouvir, anos mais tarde, ao chegar a Paris, à École  
Normale, os colegas a perguntar ‑me Mas porque é que os 
teus pais não te levaram a um dentista? As minhas mentiras.  
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Responder ‑lhes ‑ia que os meus pais, intelectuais um pouco 
boémios, se preocuparam tanto com a minha formação lite‑
rária que, por vezes, negligenciaram a minha saúde.

No corredor, o matulão de cabelos ruivos e o pequeno de 
costas arqueadas gritavam. As injúrias acompanhavam os 
socos, e o meu silêncio, sempre. Paneleiro, bicha, rabeta, ma‑
ricas, panasca, roto, larilas... ou o homossexual, o gay. Às vezes, 
cruzávamo ‑nos nas escadas a abarrotar de estudantes, ou 
noutro sítio, no meio do pátio. Não me podiam bater à vista 
de todos, não eram assim tão estúpidos, poderiam ser expul‑
sos. Contentavam ‑se com uma injúria, apenas paneleiro (ou 
outra coisa). Ninguém intervinha, mas todos ouviam. Penso 
que todos ouviam porque me lembro dos sorrisos de satis‑
fação visíveis no rosto de outros, no pátio ou no corredor, 
assim como o prazer de ver e ouvir o matulão de cabelos rui‑
vos e o pequenote de costas arqueadas a fazer justiça, a dizer  
o que todos discretamente pensavam e sussurravam quando 
eu passava, eu bem ouvia Olha, é o Bellegueule, a bicha.
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O  M E U  P A I

H
á o meu pai. Em 1967, ano do seu nascimento, as mulheres 
da aldeia não iam ainda ao hospital. Tinham os filhos em 
casa. Quando o deu à luz, a sua mãe estava no sofá im‑

pregnado de pó, de pelos de cão e de gato, de sujidade por cau‑
sa dos sapatos sempre cheios de lama que não eram tirados à 
entrada. Na aldeia, há ruas, evidentemente, mas também nu‑
merosos caminhos de terra que ainda hoje são usados, onde as 
crianças vão brincar, ruas de terra e pedras, sem alcatrão, que 
seguem ao longo dos campos, passeios de terra batida que nos 
dias de chuva se assemelham a areias movediças.

Antes da escola, ia várias vezes por semana andar de bici‑
cleta nos caminhos de terra. Prendia um pedaço de cartão aos 
raios da bicicleta para fazer o ruído de uma mota quando 
pedalava.

O pai do meu pai bebia muito álcool, pastis e vinho em 
embalagens cúbicas de cinco litros, como bebe a maior parte 
das pessoas na aldeia. O álcool que eles vão buscar à mer‑
cearia, que acumula ainda as funções de café, de tabacaria  
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e de venda de pão. É possível ir às compras a qualquer hora, 
basta bater à porta dos donos. Eles fazem o jeito.

O pai dele bebia muito álcool e, quando estava bêbedo, 
batia na mãe: virava ‑se subitamente para ela e insultava ‑a, 
lançava ‑lhe todos os objetos que tinha ao alcance da mão, 
por vezes até a cadeira, e depois espancava ‑a. O meu pai, de‑
masiado pequeno, encerrado no seu corpo de criança enfe‑
zada, olhava ‑os, impotente. Acumulava o ódio em silêncio.

Tudo isto, ele não mo dizia. O meu pai não falava, pelo 
menos sobre estas coisas. A minha mãe encarregava ‑se dis‑
so, era o seu papel de mulher.

Uma manhã — tinha o meu pai 5 anos —, o seu pai par‑
tiu para sempre, sem avisar. A minha avó, que transmitia, 
também ela, as histórias de família (sempre o papel de mu‑
lher), tinha ‑mo contado. Ria ‑se disso, anos depois, feliz por 
se ter finalmente visto livre do marido Saiu de manhã para 
o trabalho na fábrica e nunca voltou para a ceia, ficámos à espe‑
ra dele. Ele era operário de uma fábrica, era ele que levava 
o salário para casa e, tendo desaparecido, a família viu ‑se 
sem dinheiro, mal tinha com que dar de comer a seis ou sete  
crianças.

O meu pai nunca se esqueceu disso, dizia ‑me ele Esse filho 
da puta do pior que nos abandonou, que deixou a minha mãe sem 
nada, quero que ele se foda.

No dia em que o pai do meu pai morreu, 35 anos depois, está‑
vamos nós na sala, diante da televisão, em família.

O meu pai recebeu uma chamada da sua irmã, ou do hos‑
pício onde o seu genitor acabou os seus dias. Essa pessoa ao 
telefone disse ‑lhe. O teu — o seu — pai faleceu esta manhã, com 
um cancro, e sobretudo por causa da anca esmagada na sequência 
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de um acidente, a ferida que degenerou, experimentámos tudo, mas 
não o conseguimos salvar. Ele tinha subido a uma árvore para 
cortar os ramos e acabou por cortar aquele em que estava 
sentado. Os meus pais riram tanto quando a pessoa disse 
essa frase ao telefone que foi preciso tempo para controla‑
rem a respiração. Cortar o ramo onde estava sentado, esse idiota, 
só ele. O acidente, a anca esmagada. Mal soube, o meu pai 
explodiu de alegria, disse à minha mãe Até que enfim que es‑
toirou, esse monte de trampa. E também: Vou comprar uma gar‑
rafa de vinho para festejar. Festejava os seus 40 anos alguns 
dias depois e nunca tinha parecido tão feliz. Dizia que teria 
dois acontecimentos a celebrar com alguns dias de interva‑
lo, duas ocasiões para molhar a garganta. Passei o serão com 
eles, sorrindo como uma criança que reproduz o estado em 
que vê os seus pais sem saber bem porquê (nos dias em que 
a minha mãe chorava, imitava ‑a sem compreender porquê, 
chorando também). O meu pai tinha mesmo sonhado em 
me comprar refrigerante e uns pequenos pastéis salgados 
pelos quais eu era louco. Nunca soube se tinha sofrido em si‑
lêncio, se sorria perante o anúncio da morte do seu pai como 
quem sorri quando lhe escarram na cara.

O meu pai tinha abandonado a escola muito novo. Tinha pre‑
ferido as noites de baile nas aldeias vizinhas e as zaragatas 
que inevitavelmente as acompanham, as voltas de motoriza‑
da — dizia ‑se pétrolette — até aos lagos, onde passava vários 
dias e pescava, os dias na garagem a fazer modificações na 
motorizada, quitar a mota, para a tornar mais potente, mais 
rápida. Mesmo quando ia ao liceu, passava a maior parte do 
tempo suspenso por causa das provocações aos professores, 
dos insultos, das faltas.
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Falava muito das zaragatas Eu era um duro quando tinha  
15 ou 16 anos, andava sempre à pancada na escola ou nos bailes e 
apanhava grandes carraspanas com os meus amigos. Estávamo‑
‑nos a lixar para tudo, divertíamo ‑nos, e a verdade é que, nessa 
época, se a fábrica me despedisse eu arranjava outra, não era como 
agora.

Tinha de facto interrompido o curso profissional no liceu 
para ingressar como operário na fábrica de peças de latão da 
aldeia, tal como antes dele o tinham feito o seu pai, o seu avô 
e o seu bisavô.

Os duros da aldeia, que encarnavam os tão celebrados 
valores masculinos, recusavam dobrar ‑se ante a disciplina 
escolar, e era importante para ele ter sido um duro. Quando 
o meu pai dizia de um dos meus irmãos ou dos meus primos 
que era um duro, eu percebia a admiração na sua voz.

A minha mãe anunciou ‑lhe um dia que estava grávida. Foi 
no início dos anos 90. Ia ter um rapaz, eu, o primeiro filho de 
ambos. A minha mãe já tinha dois do primeiro casamento, 
o meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha; con‑
cebidos com o seu primeiro marido, alcoólico, que morreu 
de cirrose e foi encontrado dias depois, caído no chão, já 
com o corpo meio decomposto e a fervilhar de vermes, es‑
pecialmente o seu rosto em decomposição, revelando a os‑
satura dos maxilares onde se agitavam larvas, um buraco 
do tamanho de um buraco de golfe no meio do rosto cero‑
so e amarelado. O meu pai ficou muito feliz com a notícia.  
Na aldeia, não importava apenas ter sido um duro, mas tam‑
bém saber fazer dos seus filhos uns duros. Um pai reforçava 
a sua identidade masculina através dos seus filhos, aos quais 
tinha o dever de transmitir os seus valores viris, e o meu pai  
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fá ‑lo ‑ia, ia fazer de mim um duro, era o seu orgulho de ho‑
mem que estava em jogo. Ele tinha decidido chamar ‑me 
Eddy por causa das séries americanas que via na televisão 
(sempre a televisão). Com o nome de família que me trans‑
mitia, Bellegueule, e todo o passado que esse nome carrega‑
va, eu iria, portanto, chamar ‑me Eddy Bellegueule. Nome de 
um duro.




