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Para lá do que conhecemos há uma outra dimensão.
Acaba de atravessar o umbral.

The Twilight Zone



Imagino e faço testemunhar as velhas árvores, 
o cimento que me ampara os pés,

o ar que pesado circula e nunca abandona esta paisagem.

Imagino e completo relatos truncados,
refaço histórias que ficaram a meio.

Imagino e ressuscito as pistas das balas.



Z O N A  D E  A C E S S O
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I
magino ‑o a caminhar por uma rua do centro. É um homem alto, 
magro, de cabelo negro, com uns bigodes grossos e escuros.  
Na mão esquerda, traz uma revista dobrada. Aperta ‑a com força, 

parece segurar ‑se a ela enquanto avança. Imagino ‑o apressado,  
a fumar um cigarro, a olhar para um lado e para o outro, nervoso, 
confirmando que ninguém o segue. É agosto. Especificamente a 
manhã de 27 de agosto de 1984. Imagino ‑o a entrar num edifício 
da rua Huérfanos, ao chegar a Bandera. São os escritórios de reda‑
ção da revista Cauce, mas isso não o imagino, li ‑o. A rececionista 
reconhece ‑o. Não é a primeira vez que vem fazer aquele mesmo 
pedido: precisa de falar com a jornalista que escreveu o artigo que 
saiu na revista que traz consigo. Custa ‑me imaginar a mulher da 
receção. Não consigo compor um rosto nítido para ela, nem se‑
quer a expressão com que fita este homem nervoso, mas sei que 
desconfia dele e da sua urgência. Imagino ‑a a tentar dissuadi ‑lo, 
a dizer ‑lhe que a pessoa que procura não está, que não virá o dia 
todo, que não insista, que se vá embora, que não volte, e também 
imagino, porque é o que me compete fazer nesta história, que a 
cena é interrompida por uma voz feminina que, se fecho os olhos, 
também posso imaginar enquanto escrevo.

Sou eu quem procura, diz. Que quer?
O homem observa detalhadamente a mulher que o abordou. 

Conhece ‑a provavelmente bem. Deve tê ‑la visto antes nalguma 
fotografia. Talvez a tenha seguido alguma vez, ou tenha investiga‑
do uma ficha com os seus antecedentes. É a mulher que procura.  
A que escreveu o artigo que leu e que traz consigo. Sabe ‑o. Por isso 
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aproxima ‑se e estende ‑lhe a mão direita, entregando ‑lhe o seu car‑
tão de membro das Forças Armadas.

Imagino que a jornalista não esperava uma coisa assim. Olha 
para o cartão desconcertada. Poderia acrescentar: assustada.  
Andrés Antonio Valenzuela Morales, primeiro ‑cabo, bilhete de 
identidade número 39 432 do município de La Ligua. Ao lado das 
informações pessoais, uma fotografia com o número de registo 
66 650, que não imagino, leio aqui, no testemunho que a mesma 
jornalista escreveu mais tarde.

Quero falar ‑lhe das coisas que fiz, diz ‑lhe o homem, olhando ‑a 
nos olhos, e imagino um leve tremor na sua voz ao pronunciar es‑
tas palavras, que não são imaginadas. Quero falar ‑lhe de pessoas 
que desapareceram.
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A primeira vez que o vi foi na capa de uma revista. Era uma 
Cauce, dessas revistas que lia sem compreender quem eram 
os protagonistas de todos aqueles títulos que noticiavam 

atentados, sequestros, operações policiais, crimes, burlas, acu‑
sações, denúncias e outros escabrosos acontecimentos da época. 
«Presumível autor do bombardeamento era chefe local da CNI»1, 
«Degolados continuam a definhar no Palácio de La Moneda», 
«Foi assim que planearam matar Tucapel Jiménez», «Teria sido 
a DINA a ordenar os fuzilamentos de Calama». A minha visão 
do mundo, aos 13 anos, era delineada pelas páginas dessas re‑
vistas, que não eram minhas, eram de todos, e que circulavam 
de mão em mão, entre os meus colegas de liceu. As imagens 
que surgiam em cada exemplar iam formando um confuso pa‑
norama cujo mapa completo nunca conseguia obter, mas do 
qual cada obscuro pormenor ficava a rondar em algum sonho  
meu.

Recordo uma cena inventada. Eu própria a imaginei depois 
de ler um artigo. Na capa, via o desenho de um homem senta‑
do numa cadeira, de olhos vendados. Ao seu lado, um agente 
interrogava ‑o à luz de um grande foco. No interior da revista,  
havia uma espécie de catálogo dos métodos de tortura registados 
até então. Li testemunhos de algumas das vítimas e vi gráficos 
e desenhos que pareciam saídos de um livro medieval. Não me 

1 A Central Nacional de Informações (CNI) é a polícia política e serviço de inteli‑
gência ativa entre 1977 e 1990, durante a ditadura militar de Augusto Pinochet. 
Foi criada após a dissolução da Direção de Inteligência Nacional (DINA), sua 
antecessora entre 1973 e 1977. [N. T.]
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lembro de todos os pormenores, mas recordo com clareza o re‑
lato de uma jovem de 16 anos que contava como, no centro de 
detenção onde estivera, lhe tinham despido a roupa, cobrindo ‑lhe 
o corpo de excrementos e fechando ‑a num quarto escuro cheio 
de ratos.

Não queria, mas inevitavelmente imaginei esse quarto escuro 
cheio de ratos.

Sonhei com esse sítio e acordei desse sonho várias vezes.
Ainda hoje não afugentei por completo esse sonho, e talvez 

por isso o escreva aqui, talvez seja um modo de me libertar dele.

Partindo desse mesmo sonho, ou talvez de um outro seme‑
lhante, herdei o homem que imagino. Um homem comum e cor‑
rente, um homem como qualquer outro, sem nada de particular, 
tirando aqueles bigodes grossos que pelo menos a mim me cha‑
maram a atenção. O seu rosto na capa de uma dessas revistas,  
e por cima da fotografia um título em letras brancas, dizendo: Eu 
torturei. Mais abaixo, outra frase, na qual se podia ler: Horro-
roso testemunho de funcionário dos Serviços de Segu-
rança. No interior havia uma caixa com uma longa entrevista 
exclusiva. Nela, o homem revisitava toda a sua experiência como 
agente de inteligência, desde que fora um jovem recruta da Força 
Aérea até ao preciso momento em que foi dar o seu testemunho 
à revista. Folhas e mais folhas com informações detalhadas sobre 
o que tinha feito, com nomes de agentes, de prisioneiros, de dela‑
tores, com moradas de centros de detenção, com a localização de 
corpos enterrados, com a especificação dos métodos de tortura, 
com o relato de várias operações. Páginas azul ‑celeste, lembro ‑me  
bem, através das quais entrei por um instante numa espécie de 
realidade paralela, infinita e obscura, como aquele quarto com 
que sonhava. Um universo inquietante que intuíamos existir lá 
fora, escondido para lá dos limites do liceu e das nossas casas, 
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onde tudo acontecia segundo uma lógica pautada pelas regras da 
clausura e dos ratos. Uma história de terror contada e protago‑
nizada por um homem comum e corrente, parecido com o profe 
de Ciências, foi o que pensámos, com aquele bigode igualmente 
grosso por cima da boca. O homem que torturava não falava de 
ratos na revista, mas podia ser perfeitamente o domador de todos 
eles. Suponho que foi o que imaginei. Um encantador de ratos 
a interpretar uma melodia que os obrigava a seguirem ‑no, que 
não lhes dava alternativa senão avançar em fila, entrando nes‑
se espaço perturbador onde morava. Não parecia um monstro, 
nem um gigante malévolo, também não parecia um psicopata  
de que urgisse fugir. Nem sequer parecia um desses fuzileiros de 
botarra, capacete e escudo, pregando ‑nos cacetadas nas manifes‑
tações de rua. O homem que torturava podia ser qualquer pessoa.  
Até mesmo o nosso professor do liceu.

A segunda vez que o vi foi 25 anos mais tarde. Eu estava a es‑
crever uma série de televisão em que um dos enredos era prota‑
gonizado por uma personagem inspirada nele. Era uma série de 
ficção cheia de romance, claro, é assim que deve ser na televisão, 
mas também, para sermos justos com o material e com a época em 
que a história se desenrolava, com muitas perseguições e muitas 
mortes.

A personagem que construímos era um agente de inteligên‑
cia que, depois de ter participado em operações nas quais pren‑
dia e torturava pessoas, voltava para casa, ouvia uma cassete com 
canções românticas e lia revistas do Homem ‑Aranha para ador‑
mecer o filho. Durante 12 capítulos seguimos de perto a sua vida 
dupla, essa absoluta divisão entre o íntimo e o profissional que  
secretamente o ia destruindo. Já não se sentia confortável no seu 
trabalho, os nervos começavam a traí ‑lo, os calmantes não faziam 
efeito, não dormia nem comia, já não falava com a mulher nem 
tocava no filho, já não se dava com os amigos. Sentia ‑se doente, 
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angustiado e atemorizado pelos seus superiores, capturado por 
uma realidade da qual não sabia como fugir. No clímax da série, 
ia ao encontro dos seus próprios inimigos e entregava ‑lhes o tes‑
temunho brutal do que fizera como agente de inteligência, num 
gesto desesperado de catarse e desafogo.

Para escrever a série, voltei à entrevista que lera na minha 
adolescência.

Voltei a vê ‑lo na capa.
O seu bigode grosso, os seus olhos escuros fitando ‑me do ou‑

tro lado do papel, e aquela frase impressa em cima da sua fotogra‑
fia: Eu torturei.

O feitiço mantinha ‑se intacto. Como um rato, sentia ‑me outra 
vez eclipsada pela sua figura, disposta a segui ‑lo aonde quer que 
o seu testemunho me levasse. Li, em pormenor, cada linha do que 
disse. Vinte e cinco anos mais tarde, o meu confuso mapa fora ‑se 
concentrando em algumas zonas. Agora reconhecia claramente 
quem eram e quais os papéis que desempenhavam todos aqueles 
nomes e insígnias que ele mencionava. O coronel Edgar Ceballos 
Jones, da Força Aérea; o general Enrique Ruiz Bunguer, diretor de 
Inteligência da Força Aérea; José Weibel Navarrete, dirigente do 
Partido Comunista; o admirado Quila Rodríguez Gallardo, mem‑
bro do Partido Comunista; Wally, agente civil do Comando Unido; 
Fanta, ex ‑militante do Partido Comunista e mais tarde delator e 
perseguidor; Fifo Palma, Carlos Contreras Maluje, Iuri Gahona, 
Carol Flores, Guillermo Bratti, René Basoa, Coño Molina, o Senhor,  
Patán, Yerko, Lutti, A Firma, Peldehue, Remo Cero, o Ninho 18,  
o Ninho 20, o Ninho 22, a Comunidade de Inteligência de Juan 
Antonio Ríos. A lista é infinita.2 Voltei a entrar nessa dimensão  

2 Pessoas e locais reais. Sendo frequente o emprego das alcunhas pelas quais 
eram conhecidas estas pessoas, que poderíamos ter traduzido para português, 
considerando, todavia, o caráter verídico do texto, optou ‑se por manter o espa‑
nhol. [N. T.]
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obscura, mas desta vez com um farol que trouxera comigo duran‑
te anos e que me permitia mover ‑me muito melhor lá dentro. Esse 
foco iluminou o meu caminho e tinha a certeza de que todos os 
dados oferecidos pelo homem que torturava não estavam ali ape‑
nas para surpreender o leitor da época, abrindo ‑lhe os olhos para 
o pesadelo; também foram divulgados e publicados para deter o 
mecanismo do mal. Eram uma prova clara e concreta, uma men‑
sagem enviada do outro lado do espelho, irrefutável e real, provan‑
do que todo aquele universo paralelo e invisível era real, não uma 
invenção fantasiosa como muitas vezes se disse.

A última vez que o vi foi há umas semanas. Estou a traba‑
lhar no guião do documentário de uns amigos sobre o Vicaria‑
to de Solidariedade, um organismo da Igreja Católica criado em 
plena ditadura para ajudar as vítimas. O filme regista o trabalho 
de contrainteligência desenvolvido principalmente pelos advo‑
gados e pelos assistentes sociais da organização. Partindo dos 
testemunhos e de todo o material que iam armazenando a cada 
caso de desaparecimento forçado, detenção, sequestro, tortura, 
ou qualquer outra agressão que lhes chegasse, surgiram dados 
que ajudaram a formar uma espécie de panorama da repressão. 
Ao estudar obsessivamente essa paisagem, a equipa do Vicaria‑
to tentava revelar a lógica sinistra que circulava no interior des‑
se panorama, para, com sorte, antecipar as ações dos agentes  
e salvar vidas.

Estamos a trabalhar neste filme há anos, e o material é tão in‑
tenso que estamos todos um bocado enjoados. Os meus amigos, 
os autores do documentário, gravaram horas e horas de entrevis‑
tas com os protagonistas da história. Cada um relatou para a câ‑
mara o modo como entrou na organização, o trabalho que fazia e 
a estranha forma como se foi transformando em detetive, espião 
ou investigador secreto. Acabaram todos a analisar informações, 
a fazer interrogatórios, a organizar operações, a construir uma 
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espécie de reflexo dos serviços de segurança do inimigo, mas 
com fins mais nobres. Tudo quanto ficou registado em cada en‑
trevista tem o seu interesse, relatado com um tal nível de espes‑
sura que foi muito difícil selecionar a informação. Por isso, sem‑
pre que me preparo para uma sessão de trabalho, tenho de fazê ‑lo 
de manhã muito cedo, com um café forte, para estar o mais lúcida  
possível.

É o caso da manhã que quero contar. Duche, café, caderno, 
lápis e o botão de play para pôr em andamento a nova cena que 
devia rever. Enquanto o fazia, tirava notas, pausava imagens, en‑
saiava cortes mentais, ouvia repetidas vezes algumas explicações, 
para perceber se eram ou não necessárias. Estava nisto quando, no 
meio de testemunhos, entrevistas e imagens de arquivo vistas e 
revistas milhões de vezes, inesperadamente vi ‑o: era ele, o homem 
que torturava.

Estava à minha frente. Já não era apenas uma imagem imóvel 
impressa numa revista.

Agora o seu rosto ganhava vida no ecrã, ressuscitava aquele 
velho feitiço e mostrava ‑se ‑me pela primeira vez em movimen‑
to. Os seus olhos pestanejavam em frente à câmara, as suas so‑
brancelhas moviam ‑se subtilmente. Até conseguia reconhecer  
a impercetível oscilação do seu peito ao respirar.

Os meus amigos explicaram ‑me que, aproveitando uma sua 
viagem, tinham conseguido uma entrevista com ele. O homem 
não regressara desde os anos 80, quando deu o seu testemunho e 
abandonou o país na clandestinidade. Trinta anos mais tarde volta‑
va para depor em tribunal, mas desta vez em casos específicos, pe‑
rante um ou vários juízes. A ideia fora dele, ninguém o convocara.  
Até os funcionários da polícia e do Ministério do Interior de  
França, responsáveis pela sua segurança durante todos estes anos, 
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o tentaram dissuadir. A imagem que vi nessa manhã no ecrã da 
minha televisão era a de um homem que regressara ao seu país 
passado muito tempo, convicto de que devia encerrar um capítulo.  
Foi, com efeito, o que declarou na única entrevista que deu à im‑
prensa durante a sua breve passagem pelo Chile.

No preciso momento em que escrevo isto, volto a enquadrar 
essa imagem no meu ecrã.

É ele. Está ali, do outro lado do vidro.

O homem que torturava olha ‑me nos olhos como se realmente 
me visse. Tem os mesmos bigodes grossos, mas agora já não são 
negros, são grisalhos, como o seu cabelo. Passaram 30 anos desde 
aquela fotografia na capa da revista Cauce. Trinta anos que as ru‑
gas que sulcam a sua testa e o seu cenho denunciam, ou os óculos 
fotocromáticos que usa, ou as cãs que mencionei. Fala com uma 
voz que eu não conhecia. Um tom tranquilo, muito diferente do 
que deve ter tido quando foi testemunhar em 84. A sua voz é até 
suave, tímida, muito diferente do que eu imaginava. Poder ‑se ‑ia 
dizer que responde às perguntas que os meus amigos lhe fazem a 
contragosto, sem vontade, mas com a convicção de quem cumpre 
um dever, como se obedecesse a uma ordem superior.

Observo ‑o e penso nisso, na secreta necessidade de obedecer 
sempre a alguma ordem superior.

Agora faz tudo parte de uma história antiga, e usa muito a ex‑
pressão «lembro ‑me de que», enquanto os seus olhos denunciam 
o exercício da memória. Só um par de frases desta entrevista me 
chama a atenção. Frases que não lhe lera antes em nenhum sítio, 
e que o homem pronuncia com um gesto calmo, atirando ‑as para 
o ar para que eu as apanhe e escreva.
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Lembro ‑me das primeiras marchas.
As pessoas saíam com cartazes dos familiares desaparecidos.
Às vezes passava no meio delas.
Via aquelas mulheres, aqueles homens.
Via as fotografias que traziam e dizia:
eles não sabem, mas eu sei. Sei onde está essa pessoa,
sei o que lhe fizeram.

O meu rosto reflete ‑se no ecrã e a minha cara confunde ‑se 
com a dele. Vejo ‑me atrás dele, ou à frente, não sei. Pareço um 
fantasma na imagem, uma sombra, rondando ‑o, como uma es‑
pia que o vigiasse sem que ele se apercebesse. Acho que em parte 
sou o que agora vejo: uma espia que o vigia sem que ele o note.  
Estamos tão próximos que poderia falar ‑lhe ao ouvido. Transmitir‑
‑lhe alguma mensagem que ele tomaria por um pensamento pró‑
prio, porque não me vê, não sabe que estou aqui a tentar falar com 
ele. Ou melhor, a tentar escrever ‑lhe, que é a única coisa que sei fa‑
zer. Poderia ser um par de frases que aparecessem no ecrã, à frente 
dos seus olhos, e que ele leria como uma aparição paranormal. Um 
sinal do além a que deve estar habituado. Uma mensagem lançada 
numa garrafa de vidro a esse mar negro onde naufragam todos 
os que habitaram alguma vez essa dimensão paralela e obscura. 
Embora não seja fácil, poderia conseguir os seus dados e escrever‑
‑lhe uma carta, tentando iniciar um contacto. A carta seria muito 
formal, usando aquilo do caríssimo, dirijo ‑me a si, cumprimenta ‑o  
atentamente, porque acho que só assim poderia chegar a lê ‑la. 
Nela, contar ‑lhe ‑ia que quero escrever sobre ele, que me pareceu 
justo informá ‑lo e talvez, se lhe apetecesse, incluí ‑lo no projeto 
que tenho em mente.

Caríssimo Andrés:
Não nos conhecemos pessoalmente e espero que o atrevi‑

mento de encontrar a sua morada e de tomar a liberdade de lhe 
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escrever não o afugente e que possa continuar a ler esta carta. 
Escrevo ‑lhe porque gostaria de falar consigo, porque tenho a fan‑
tasia de escrever um livro sobre a sua figura. Porquê?, perguntará  
a si próprio com justeza, e posso responder ‑lhe que eu própria 
me fiz essa mesma pergunta várias vezes, sem nunca encontrar 
uma resposta satisfatória. As razões não são claras, porque em 
geral nunca tenho a certeza do motivo das minhas obsessões,  
e foi no que o Andrés se transformou para mim com o passar 
do tempo: uma obsessão. Andei atrás de si, sem o saber, des‑
de os meus 13 anos, quando o vi naquela capa da revista Cauce.  
Não compreendia, nem compreendo agora, tudo o que aconteceu 
à minha volta em criança, e suponho que ao tentar compreender 
um pouco fiquei enfeitiçada pelas suas palavras, pela possibilida‑
de de decifrar nelas o enigma. Mais tarde, por razões de interes‑
se e de trabalho, conheci a sua história em pormenor, e pude ler 
todo o material que sobre ela se publicou, material que ainda hoje 
me parece escasso e mesquinho, atendendo ao valor dos dados 
que contou. Agora que lhe escrevo, procuro esclarecer de novo as 
minhas motivações, para não lhe parecer tão vaga, mas honesta‑
mente só lhe consigo dizer que a cada resposta me surgem mais  
perguntas.

Porquê escrever sobre si? Porquê ressuscitar uma história 
com mais de 40 anos? Porquê falar outra vez de corvos3, de parrillas 
elétricas4 e de ratos? Porquê falar outra vez do desaparecimento 
de pessoas? Porquê falar de um homem que participou de tudo 
isto e, a dada altura, decidiu que já não aguentava mais? Como 
é que se decide que já chega? Qual é o limite para tomar essa de‑
cisão? Há um limite? Temos todos o mesmo limite? Que teria eu 
feito se tivesse iniciado o serviço militar obrigatório aos 18 anos 
como o Andrés e o meu superior me tivesse mandado vigiar um  

3 Pequena faca de ponta curva típica do Chile. [N. T.]
4 Parrilla (grelha, em português) é o nome pela qual eram conhecidos os catres 
metálicos, aos quais se prendiam os prisioneiros em sessões de tortura com 
choques elétricos. [N. T.]



28 

N O N A  F E R N Á N D E Z

grupo de presos políticos? Teria feito o meu trabalho? Teria fu‑
gido? Teria compreendido que aquele seria o princípio do fim?  
E o meu companheiro, que teria ele feito? E o meu pai? Que faria 
o meu filho em tal situação? Tem alguém de desempenhar essa 
função? A quem pertencem as imagens que rondam na minha ca‑
beça? E estes gritos? Li ‑os no seu testemunho à jornalista, ou ouvi‑
‑os eu alguma vez? Fazem parte de uma cena sua ou de uma cena 
minha? Há alguma frágil fronteira a separar os sonhos coletivos? 
Há algum lugar onde todos sonhamos com um quarto escuro 
cheio de ratos? Infiltram ‑se essas mesmas imagens na sua vigília, 
impedindo ‑o de dormir? Poderemos escapar alguma vez deste so‑
nho? Poderemos sair dele e dar ao mundo a terrível notícia do que 
fomos capazes de fazer?

Em criança diziam ‑me que, se me portasse mal, o velho do 
saco viria buscar ‑me. Todas as crianças que não obedeciam aos 
pais desapareciam no saco escuro e infinito desse velho malva‑
do. Longe de me assustar, essa história sempre me deixou curiosa. 
Secretamente, queria conhecer esse homem, abrir o seu saco, en‑
trar nele, ver as crianças desaparecidas e conhecer o coração desse 
obscuro mistério. Imaginei ‑o várias vezes. Atribuí ‑lhe um rosto, 
roupa, um par de sapatos. Fazendo ‑o, a sua figura tornava ‑se ‑me 
mais inquietante, porque normalmente a cara que imaginava era 
uma cara conhecida, a do meu pai, a do meu tio, a do merceeiro da 
esquina, a do mecânico da oficina do lado, a do meu professor de 
Ciências da Natureza. Todos podiam ser o velho do saco. Até eu, 
se me visse ao espelho e pintasse um bigode, podia assumir talvez 
esse papel.

Caríssimo Andrés, sou a mulher que quer espreitar para den‑
tro do saco.

Caríssimo Andrés, sou a mulher disposta a pintar um bigode 
para assumir o seu papel.
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Se chegou ao fim desta carta e o meu pedido não lhe parece 
absurdo, inapropriado, agradeceria que me escrevesse para esta 
mesma morada. Fico atentamente à espera da sua resposta.




