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Luís Miguel Rosa

Luís Miguel Rosa nasceu em Lisboa 
em 1984. Licenciou-se em Estudos 
Ingleses pela Universidade de 
Lisboa. Tem ensaios publicados na 
revista Ler. Estreia-se na ficção em 
prosa com o livro de contos Nova 
Arte de Conceitos.

Apresentação 

Seguindo um poeta muçulmano na Reconquista ou a desrazão na 
actualidade, estes contos ora contam ora cantam, em vários estilos 
onde o barroquismo e o registo mais chunga se alternam numa odisseia 
pela Língua Portuguesa.
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Excerto

Araci ofereceu-nos um amanhecer 
pacífico, vencida a procela de ontem. 
Do arrebol auroral transborda cal-
maria garbosa: não mais nuvarrões, 
senão luz como a que sobe pelas 
colinas de Lisboa dourando-a como 
um dourador embeleza uma capa de 
livro. Ontem, da vigia do camarote, 
observava as vagas sovando o navio, 

receando que desconjuntasse a qui-
lha uma oscilação mais forte, mas o 
costado prevaleceu como uma cara-
paça de tatu. Mais firme hoje, a agua-
gem já não faz o galeão Santo António 
adernar. Depois de uma noite a catur-
rar, agora desliza direito como uma 
folha pelo caudal de uma paraíba.

Nova Arte de 
Conceitos. Contos
Luís Miguel Rosa

A Companhia das Ilhas apresenta
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Leituras, notas críticas 

O JÚBILO BARROCO DA LINGUAGEM
Um livro de contos que são como lições de um 
tratado de retórica: eles são obra de um espantoso 
engenho que exaspera e leva ao estado de Babel a 
linguagem literária.

O conto é a forma narrativa que exige uma forte 
incidência no enredo e, por isso, torna-se apto 
a ser parafraseado. Não assim com qualquer 
um dos oito contos que compõem Nova Arte de 
Conceitos, livro de estreia de Luís Miguel Rosa: 
no fim da leitura de cada conto, o leitor dificil-
mente consegue reconstituir uma história e até 
as informações elementares sobre as categorias 
da narrativa lhe escapam. Ou porque a aten-
ção foi desviada para outro lado ou porque se 
omitem ou se desvanecem os dados que asse-
gurariam a paráfrase. E o que aparece e triunfa 
quando tudo isso desaparece? A linguagem. 
Estes contos fazem da linguagem uma festa. 
Diríamos mesmo: uma orgia. O que eles fazem 
com um deleite escandaloso é babelizar, levar a 
língua ao estado de Babel. É certo que consegui-
mos apreender em cada conto o quadro geral da 
acção e das respectivas personagens. E até temos 
uma enorme diversidade: desde o conto que se 
passa na Idade Média, em que a personagem 
principal é um poeta muçulmano (o que dá lugar 
a uma multiplicação de referências eruditas à 
literatura e à cultura árabes da época), até um 
diálogo delirante, entre um jovem que está à 
espera do metro e um linguista, em que o jargon 
suburbano dos adolescentes se torna quase uma 
peça musical. Mas, no final, muito pouco resta 
da ordem da representação: os contos exploram 
uma eloquência retórica que exacerba e exaspera 
o puro artifício da linguagem e tudo se resolve 
numa mimética do nada. Leia-se, por exemplo, 
esta passagem do primeiro conto, onde há um o 
jogo de repetição (assonância) dos sons vocálico 
a e u: “A cultura sussurra luz, chamusca brumas, 
causa rugas a dunas, mas nunca cura a gula das 
turbamultas, nunca assucata catapultas, nunca 
mura a pujança da bagunça humana, aguarda-a a 
urna augusta”. Assonâncias, aliterações, metáfo-
ras, analogias, hipérboles, listas, anacronismos, 
neologismos: tudo isto e muito mais, numa 
cenografia barroca que não tem nada de subtil. 
Pelo contrário: realiza-se no excesso, na ostenta-
ção, no artifício. Sem complacências nem pudor: 
o leitor aguenta ou não aguenta.
No seu exagero extravagante e no seu delírio 
formalista, estes contos fazem-nos ver, por 
contraste, o contexto de onde eles emergem. 

Esse contexto, que é o da ficção portuguesa 
actual, é dominado por uma literatura narrativa 
muito bem comportada, por um puritanismo do 
conteúdo. Neste contos, pelo contrário, o leitor 
é completamente dissuadido de procurar saber 
“sobre” o que escreve o escritor, é convidado a 
não procurar um mundo por trás da linguagem, 
já que tudo surge ensombrado pelo artifício 
totalitário do estilo e pelos efeitos da linguagem. 
Um pequeno excerto, tirado ao acaso “Como não 
estar louco quando passo o prazo num sepulcro, 
só os olhos, qual vermes, vivos quando vago vivo 
por uma cerração, cumprindo pena numa prisa 
sem pleito feito, vida que por fala daria este meu 
falo?” (pág. 131).
Cada um dos contos tem uma epígrafe retirada 
de Corte na Aldeia, de Francisco Rodrigues Lobo. 
Estamos aqui em pleno século XVII, excepto no 
título do livro, que retoma o título de um tra-
tado de retórica do século XVIII, de Francisco 
Leitão Ferreira. Numa pequena entrevista que 
está publicada online, Luís Miguel Rosa expli-
ca assim a função dessas epígrafes: “Há um 
capítulo maravilhoso em Corte na Aldeia onde 
as personagens discutem retórica, ou melhor, 
condenam a retórica barroca (...). Então decidi 
usar citações como epígrafes de cada conto, num 
jogo de ponto e contraponto. Se ele condena o 
uso de arcaísmos, então dou-lhe um conto cheio 
de palavras desusadas. E quando ele se queixa 
dos ‘mancebos’ que fazem ‘na prosa acentos 
de música ou medidas de poema’, tive por bem 
dar-lhe um conto todo escrito em prosa rimada”. 
É evidente que a retórica barroca (obviamente 
despojada de toda a transcendência do univer-
so barroco que animava a encenação teatral do 
infinito e a dramatização do amor e da morte) é 
uma questão fundamental nestes contos. Aquilo 
que neles é exuberância e artifício, relação lúdica 
com a linguagem e euforia retórica, foi apreen-
dido na lição do barroco literário, que fez da 
linguagem uma “agudeza do espírito”, segundo 
a lição de Baltazar Gracián, e um corpo sensual. 
Esta sensualidade na relação com a linguagem, 
própria de todo o barroco, desencadeia um 
outro puritanismo, ainda mais irado do que o 
puritanismo do conteúdo. Jorge Luís Borges, 
no início da sua História Universal da Infâ-
mia, define-o assim: “Eu diria que o barroco é 
aquele estilo que deliberadamente esgota (ou 
quer esgotar) as suas possibilidades e que roça 
a sua própria caricatura”. Nessa caricatura, 
alguns traços fundamentais são os da proli-
feração e ostentação do estilo. “o estilo está 
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em todo o lado”, escreveu Baltazar Gracián, o 
génio do barroco espanhol. Aberta a essa pro-
liferação, a escrita barroca destes contos (cada 
um deles concebido como uma “lição” de um 
tratado) não hesitam em exceder as distâncias 
e forçar a ordem real do mundo das coisas em 
benefício de um júbilo retórico. Nos momentos 
mais extremos, é como se deixasse de estar em 
causa qualquer preocupação com a produção 
de sentido e a zona de cristalização do trabalho 
literário tivesse passado a ser apenas a lingua-
gem, fascinada pela sua auto-referencialidade 
e voltada exclusivamente para a sua imagem 
especular.
Como é fácil perceber, estas contos são muitas 
vezes exasperantes e requerem do leitor uma 
disposição intelectual que não se compadece 
com os mitos românticos e realistas da literatura. 
Mas trata-se de um exercício que não pode ser 
prosseguido. Ou melhor: que se tornaria comple-
tamente inócuo repetir ou prolongar. Por isso, a 
um escritor que se estreia desta maneira é ne-
cessário dirigir uma pergunta que fica a pairar: e 
depois de Nova Arte de Conceitos, o que se segue?

Por António Guerreiro, 16 de Março de 2018,
Suplemento Y do jornal Público
****

NOVA ARTE DE CONCEITOS, CONTOS 

Nova Arte de Conceitos, Contos, é o livro de estreia 
de Luís Machado Rosa (n. Lisboa, 1984. Dora-
vante LMR). Editou-o a Companhia das Ilhas em 
Julho do corrente ano.  
 
Esta é a segunda Nova Arte dos Conceitos na 
literatura portuguesa. O autor, porém, tinha 
conhecimento da primeira, do século XVIII, de 
Francisco Leitão Ferreira, que vem acrescentada 
de Lições no título, como informação ao leitor, 
tal qual a presente Nova Arte o faz com Contos. 
Não se trata de um desses acasos que sucedem 
por desconhecimento, falha de memória ou de 
vergonha, já que, em vez dos títulos das histó-
rias, identifica cada narrativa no seu início por 
Lição, numerada em romano, confirmando-se 
assim a origem voluntária do título adoptado. Em 
contrapartida, logo na terceira página, o índice 
dá o título por nomes a cada um dos oito contos 
de que o volume se compõe. 
O livro abre com um soneto petrarquiano, for-
malmente perfeito na métrica, na acentuação 
tónica e no esquema rimático, intitulado “Nota 
do Autor”, em que LMR recusa energicamente, e 

bem, o Acordo Ortográfico de 1990. Seguem-se-
-lhe três epígrafes, a mais importante das quais 
me parece ser a de João Palma-Ferreira, que de-
fine as características do Cultismo, adoptado só 
na aparência pelo autor, bem visível no primeiro 
conto, ou pelos leitores numa interpretação à 
letra. Terá sido por isso que vi a obra classificada 
como barroca (a meu ver, nem sequer ao neobar-
roco pós-moderno pertence). Por mim, tenho-a 
por crítica e denúncia dos emaranhados literá-
rios como modo de tentar engordar a magreza 
de certa ficção e poesia dos anos noventa até 
hoje. Para tal utiliza com frequência caracterís-
ticas que pertencem ao Barroco, mas apenas se 
serve delas como meio, não as assumindo. Seria 
absurdo  se as assumisse quatro séculos depois. 
Para confirmação do que escrevo, socorro-me 
da epígrafe que encima cada um dos oito con-
tos, definindo claramente o sentido dos textos 
respectivos.

Inicia-se assim uma colectânea que é, toda ela, 
um jogo de ironia, por duas  vezes absorvendo 
a própria narrativa. “Micro-conto” é uma delas, 
com uma deliciosa explicação sobre o dito na 
página anterior ao texto, abaixo do título Lição 
II, explicação garantida pela epígrafe respectiva 
de Francisco Rodrigues Lobo. A explicação e a 
epígrafe são o que vale, pois não há micro-conto 
nenhum, apenas um diálogo ao acaso de duas li-
nhas entre um casal, ele num português do Brasil 
de favela, ela em inglês, impresso na página 53 
como que por engano, sem qualquer ligação ao 
título, mas atado com um nó cego à epígrafe res-
pectiva. O outro conto, que também não o é, cuja 
narrativa se absorve no jogo simultaneamente 
lúdico e irónico que percorre o livro, é “Neolo-
gíase”, neologismo que LMR pode ter formado de  
neo + log(ia) + íase, que significaria  novo estudo 
sobre a condição mórbida. Condição mórbida 
de quê ou de quem? Da Língua. Começa assim 
o que é a Lição III: «Talvez nunca conheçamos a 
origem da praga.» Esta lição é verdadeiramente 
abundante em neologismos, todos eles riscados, 
uns criados com ironia e gozo pessoal, outros 
deixando a frase por acabar, em virtude da sua 
simples rejeição com um traço por cima, sem 
olhar ao que se seguiria.

Socorrendo-me  sempre da epígrafe de Francisco 
Rodrigues Lobo para cada conto, como chave 
necessária para ler correctamente os textos, dis-
tingo Lição I, “Maqamat al-Usbuna”, passado no 
tempo  do  Al-Andaluz e da Reconquista  Cristã, 
sob o ponto de vista moslém, como, imagino, 
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escreveria LMR com um sorriso, em vez de mu-
çulmano, conto em que o Cultismo surge de for-
ma exacerbada e caricatural; Lição IV, “Abaporu”  
(ou seja, antropófago, em tupi-guarani), passado 
no Brasil do século XVIII, entre colonos, aventu-
reiros, homens de armas, negreiros, missioná-
rios, índios inadaptados à escravatura e escravos 
africanos; “Lagor, Vogais, Tull” decorre em Lisboa 
deste nosso tempo. Um diálogo em linguagem 
vulgar, levada ao extremo de palavras e frases 
incompletas, entre duas personagens que espe-
ram pelos serviços mínimos do metro em tempo 
de greve; “Balanço A Meio do Século”, solilóquio, 
digamos assim, de um inquisidor do Tribunal do 
Santo Ofício, já retirado, no tempo imediato ao 
Terramoto de Lisboa de 1755, em plena devasta-
ção da cidade. Finalmente Lição VIII, “Nereida”, 
recriação do episódio da Ilha dos Amores, de Os 
Lusíadas, a que não falta a ironia e uma prosa 
provocante, escrita com um acento antigo e 
inçada de rimas. Deixou-se para trás Lição VI, “Ó 
Tina”, que versa o caso de um poetastro, porque 
de certo modo seria repetir a Lição II, mas sem o 
relâmpago criativo que é esse não micro-conto. 
No entanto, pela sua absurdez e evidente prazer 
do autor, não deixo de sublinhar, desse conto, 
“Sextina Às Trevas” perfeita na forma e risível 
na monorrima, repetindo sessenta e nove vezes 
o hiato ia, entre rimas externas, que são trinta 
e nove, e internas, trinta, distribuídas por seis 
estrofes de seis decassílabos mais um terceto 
final, como é devido às sextinas, tudo cuidadosa-
mente correcto, à semelhança dos quatro sonetos 
presentes nesta Nova Arte de Conceitos, formas 
clássicas que, exceptuando “Nota do Autor” na 
abertura, servem apenas a irrisão presente na 
Lição VI, “Ó Tina”.
Um livro culto, sem dúvida diferente e trabalho-
so de ter sido feito, que os amantes da Língua, 
e não só, devem ler sem pressa, sublinhando, 
apontando, procurando, pois só se ganhará com 
isso. Poderá ser por esse motivo que ao título de 
cada conto se junta outro, Lição. E se não o for 
para o autor, pode muito bem sê-lo para nós.
 
Nuno Dempster
Blogue Esquerda da Vírgula, Setembro de 2017.

Imaginem os meus senhores e amigos um indi-
víduo numa estação do metro de Lisboa. Já é tar-
díssimo, e não há meio de metro nenhum passar. 
A Carris está em greve. Isso, que já é complicado, 
não é tudo ainda. O sujeito em questão mora 
longe, em Odivelas (imaginamos que a cena tem 
lugar dentro ainda de Lisboa), e a perspectiva 

duma marcha nocturna até lá não é a melhor. 
Felizmente arranjou ali lugar sentado, pôs os fo-
nes, e vai escutando as suas músicas. Nem tudo é 
desgraça nesta vida. 
Nisto, chega-se um segundo indivíduo e pergun-
ta se pode sentar-se ao lado. “Claro à vontade”. 
Não lho devia ter dito. Porque o novo indivíduo 
mete conversa, e mais conversa, e mais conver-
sa, e não despega, disposto a exigir indefinida-
mente a atenção daquele primeiro. Enfim, vai 
revelar-se um autêntico melga.  
A personagem dos fones é um rapaz que supo-
ríamos duns 18 anos. Trabalha num call center, 
e o que mais deseja é safar-se dali, e ir para casa 
descansar a cabeça. O segundo sujeito, que logo 
trata o moço por tu, é um senhor já de alguma 
idade, a julgar pela sabedoria e pelas leituras, e 
muito cedo se há-de apresentar como “linguista”. 
(E esta é, que eu saiba, a primeira vez que esta 
bela profissão merece galas de literatura). Mas 
é um linguista, deve dizer-se, de preocupações 
algo inesperadas. Ele estuda as vogais. Não as 
vogais em si, como fenómeno. Não, ele estuda 
as vogais das palavras existentes, e mais exacta-
mente, diz ele, “as ordens implícitas”, as “har-
monias”, os “naipes” que elas formam, ou a falta 
deles. Um exemplo: existem, lembra ele, tanta, 
tenta, tinta e tonta, mas não tunta. E isto fasci-
na-o, fascina-o imensamente. Como o fascinam, 
é só mais um exemplo, os nomes de treinado-
res: Paulo Bento, Jorge Jesus, José Mourinho, 
Fernando Santos, descobrindo aí “uma progres-
são temática religiosa”. Enfim, a descoberta em 
catadupa deste tipo de “harmonias”, de “ordens 
implícitas” no idioma, enche-lhe as medidas e os 
dias.      
E ali estão horas nisto, naquela estação de metro. 
O rapaz só quer ouvir a música, e que venha 
depressa um metro, mas é arrastado numa con-
versa que não o interessa nem um bocadinho, 
indo de cedência em cedência, ouvindo contra 
a vontade os delírios linguísticos do senhor de 
certa idade. E diga-se isto: o moço ganha a nossa 
crescente simpatia, sobretudo porque temos 
acesso aos seus comentários interiores, e só 
aos dele. A dada altura ouvimo-lo perguntar-se, 
olhando em redor: «Onde esconderam a câmara 
dos apanhados»...
Eu disse que os dois passam horas naquilo. Não 
porque se nos diga que passaram horas, mas 
porque o efeito de longa extensão do tempo é 
perfeito.  Solidários com o rapaz, dizemo-nos: 
“Isto, caramba, nunca mais acaba”... E a certa 
altura acaba realmente. Mas, em vez de expe-
rimentarmos alívio por o suplício do moço ter 
acabado, sentimos (eu pelo menos senti) pena 
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de que o exercício tenha chegado ao fim. A gente 
aguentava ali umas boas “horas” mais. 
Este linguista ideado pelo Luís Miguel Rosa nesta 
Nova Arte de Conceitos, haveremos de achá-lo 
em outros contos ainda, mas já em ocupações 
diferentes. Num dos contos, vemo-lo a compilar 
“glossários de palavras obscuras de velhos dicio-
nários”. Noutro, compõe rosários inteiros de vo-
cábulos segundo a sonoridade, ou, em palavras 
suas, «pinta proezas verbais», enquanto o vemos 
ocupado num livro em que «cada frase escrita 
tinha de ser sua e de mais ninguém». Noutro 
conto ainda, cria do nada palavras que logo risca, 
devolvendo-as ao nada donde fora tirá-las. 
E assim se faz jus ao título do volume: Nova Arte 
de Conceitos. Essa palavra “arte” aparecia, nos 
séculos de Seiscentos e Setecentos, em títulos 
de livros, onde equivalia a “técnica”, a “manual”, 
e servia mesmo como sinónimo de “gramáti-
ca”. Mas é o título inteiro que nos remete para 
o século XVIII. Por volta de 1720, apareceu em 
Lisboa uma... Nova Arte de Conceitos. Era seu 
autor Francisco Leitão Ferreira, prior da igreja do 
Loreto. Hoje, em vez de “arte” diríamos, como já 
referi, “manual”, “prontuário”, e este ensinava a 
exploração e o uso de conceitos exóticos e “enge-
nhosos” na expressão escrita.  (Por descargo de 
consciência, procurei se houvesse antes alguma 
“Arte de Conceitos”, uma primeira, não esta 
“nova”. Não encontrei. Mas tantos livros se per-
deram, de tantos livros sobra hoje só um exem-
plar. Concedamos que tenha havido alguma).
Os conceitos engenhosos: eis uma preocupação 
recorrente também neste nosso autor do século 
XXI. Ouçamos certa personagem (difícil de des-
colar inteiramente do seu criador) que formula a 
coisa assim: 
«Se os escritores que andam por aí, dados ao me-
díocre verbo, dentro, entre e fora dos jornais, são 
uma indicação, bem, tal escrita engenhosa não 
volta, só clichés e letra atamancada, só clichés 
sobre inquietações. Não há prazer em jogar com 
palavras, em escrita lúdica?» 

Não, pelos vistos não há. E foi daí, então, que 
nasceu a ‘necessidade’, a premência, deste livro. 
Um livro que tem algo de ‘faça-você-mesmo’, ou 
de manifesto, e, no limite, de ajuste de contas 
com esta insípida e descolorida contemporanei-
dade que nos calhou... Afinal, foi exactamente 
isso que fez, há 300 anos, esse padre Leitão Fer-
reira, o dessa primeira Nova Arte de Conceitos.  
E é bom surgirem, de vez em quando, estes 
jovens turcos, estes arrebatadores do Céu, re-
mexendo as águas literárias, propondo novas e 
frescas formas de escrita e de expressão. 

Estes contos do Luís Miguel Rosa são, um por 
um, encimados por uma citação de Corte na 
Aldeia, um curiosíssimo livro de Francisco 
Rodrigues Lobo, de 1619. Aí passam em revista, 
e se debatem, os interesses intelectuais, e mais 
exactamente as preocupações linguísticas, da 
nobreza portuguesa, residente em Portugal, sob 
a monarquia filipina. Essas citações de Corte na 
Aldeia preparam o tema do conto, mas não raro 
o fazem criticamente, funcionando então como 
contraponto, como anotação irónica. Seja exem-
plo esta passagem: «Com uma só razão conde-
nara eu toda essa turba dos que no falar querem 
parecer singulares, e é que não falam para que 
os entendam melhor, senão para que pasmem 
daquela sua estranha eloquência e galantaria». 
Ou esta outra passagem: «Essa culpa é dos man-
cebos que, como no praticar não têm a madureza 
que só costuma ensinar a experiência, cuidam 
que se melhoram em falar escuro e elegante, 
fazendo na prosa acentos de música e medidas 
de poesia». Ora, constatamos nós, se Luís Miguel 
Rosa alguma coisa intenta elaborar na sua prosa, 
é isso mesmo: «acentos de música» e «medidas 
de poesia». 
Todas estas referências seiscentistas e setecen-
tistas que percorrem o livro poderiam parecer 
simples exibicionismo erudito, mais ou menos 
especioso, mais ou menos adequado. Ora, não é 
o caso aqui. 
Primeiro, porque há (como vemos) uma deliciosa 
autocrítica neste jogo de vozes desencontradas. 
É como se Luís Miguel Rosa pusesse em diálogo 
e em disputa a dois autores: um que escreveu há 
exactos 300 anos (o padre Leitão Ferreira), com 
os seus conceitos “engenhosos”, e um outro que 
publicou há exactos 400 anos (o cristão-novo 
Rodrigues Lobo), que precisamente condena essa 
fuga para o artificial e o amaneirado. Sim, é como 
se, no fundo, o Luís Miguel não soubesse decidir, 
e nos deixasse nas mãos essa sua e nossa perple-
xidade, a ver o que dali sai.
Em segundo lugar, e contrariando a pecha de 
eruditismo, lemos dois contos que tomam efec-
tivamente como cenário os meados do século 
XVIII. 
Num deles, um especialista em flora e fauna 
brasileiras redige um diário da sua viagem rumo 
a Lisboa, que tem lugar no mês de Outubro de 
1755 e inícios do mês seguinte. São datas que 
criam, de imediato, uma perspectiva pavorosa. 
Não havia, evidentemente, meios de serem os 
mareantes informados do que já se passara na 
capital portuguesa no primeiro dia desse No-
vembro. Mas tanto mais perturbadora é, então, 
a paisagem marítima, que, certa manhã (e assim 
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termina o diário), se mostra coalhada de indícios 
materiais e humanos para que nenhuma explica-
ção consegue descortinar-se. «Anseio pela barra 
de Lisboa, onde me espera a normalidade cristã», 
escreve o diarista. Mal sabe ele. 
Num conto posterior, temos então finalmente, 
sob a forma de sermão desvairado dum sacerdo-
te afecto à Inquisição, a descrição apoteótica do 
que aconteceu a Lisboa: o mais inequívoco dos 
castigos divinos. E, como sempre sucede nestas 

situações, o clérigo sabe apontar, com rigoroso 
pormenor, as motivações que Deus teve para 
desassossegar as placas tectónicas. 
Senhores e amigos: foi um prazer, é um prazer, 
apresentar-vos este novo, inventivo e atrevido 
escritor.  

Fernando Venâncio — Apresentação do livro. Festa do 
Livro em Belém, 21 de Setembro de 2017


