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Durante certo tempo, ela não teve certeza se seu marido era 
mesmo seu marido, do mesmo jeito como não sabemos, ainda 
sonolentos, se estamos pensando ou sonhando, se ainda condu-
zimos nossa mente ou a extraviamos por esgotamento. Às vezes 
ela achava que sim, às vezes achava que não, e às vezes resolvia 
não acreditar em nada e continuar vivendo sua vida com ele, ou 
com aquele homem que parecia ele, mais velho que ele. Mas ela 
mesma também tinha ficado mais velha em sua ausência, era 
muito jovem quando se casou.

Eram esses os melhores períodos, os mais tranquilos, satis-
fatórios e mansos, mas nunca duravam muito; não é fácil igno-
rar uma questão dessas, uma dúvida dessas. Conseguia deixá-la 
de lado por algumas semanas e submergir no impremeditado 
cotidiano, de que desfrutam sem nenhum problema a maioria 
dos habitantes da Terra, os quais se limitam a ver os dias come-
çarem, traçarem um arco para transcorrer e se acabarem. Então 
imaginam que há um encerramento, uma pausa, uma divisão ou 
uma fronteira, que indica o adormecimento, mas na realidade 
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ela não existe: o tempo continua avançando e agindo, não só 
sobre o nosso corpo, mas também sobre a nossa consciência, o 
tempo que pouco se importa se dormimos profundamente ou 
se estamos acordados e alertas, se andamos de olhos abertos ou 
se alguém os fecha contra a nossa vontade, como se fôssemos 
sentinelas inexperientes nesses turnos noturnos de vigilância que 
em espanhol se chamam imaginarias, sabe-se lá por quê, talvez 
porque depois pareçam, àquele que ficou acordado enquanto o 
mundo dormia, que não ocorreram, se é que conseguiu ficar 
acordado e não ser preso ou fuzilado em tempo de guerra. Uma 
só cabeceada irresistível, e por causa dela você morre, ou é ador-
mecido para sempre. Quanto risco em pouca coisa.

Quando acreditava que seu marido era mesmo seu marido, 
não ficava tão tranquila nem levantava da cama com muita von-
tade de começar o dia, sentia-se prisioneira do que foi longamen-
te aguardado e já cumprido e não mais aguardado — quem se 
acostuma a viver na espera nunca aceita totalmente seu término, 
é como se lhe tirassem metade do ar. E quando acreditava que 
não era, passava a noite agitada e culpada e desejava não acordar, 
para não enfrentar os receios em relação ao ser querido nem as 
reprovações com que se castigava a si mesma. Desagradava-lhe 
se ver endurecida como uma miserável. Nesses períodos em que 
decidia ou conseguia não acreditar em nada, sentia em troca a 
atração da dúvida escondida, da incerteza adiada, porque mais 
cedo ou mais tarde ela voltaria. Havia descoberto que viver na 
certeza absoluta é chato e condena a levar uma só existência, 
ou a que sejam a mesma coisa a existência real e a imaginária, 
e ninguém escapa inteiramente desta última. E que a suspeita 
permanente por sua vez não é tolerável, porque é extremamente 
extenuante observar sem cessar a si mesma e aos outros, sobre-
tudo ao outro, o mais próximo, e comparar com as lembranças, 
que nunca são confiáveis. Ninguém vê com clareza o que já não 
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está à sua frente, ainda que tenha acabado de acontecer ou que 
ainda pairem no aposento o aroma ou o descontentamento de 
quem se despediu há pouco. Basta que alguém saia por uma 
porta e desapareça para que sua imagem comece a se esfumar, 
basta deixar de ver para já não ver claramente, ou não ver nada; 
e acontece a mesma coisa com o ouvir, para não falar do tato. 
Como então alguém pode se lembrar com precisão e na ordem 
do que aconteceu faz tempo? Como é possível alguém retratar 
com fidelidade o marido de quinze ou vinte anos atrás, o marido 
que se deitava na cama quando ela já estava dormindo havia al-
gum tempo e a penetrava com seu membro? Tudo isso também 
se esvai e se turva, como as imaginarias dos soldados. Talvez seja 
o que mais rápido desvanece. 
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Nem sempre o descontentamento havia dominado seu ma-
rido, que era tanto espanhol como inglês, chamado Tom ou To-
más Nevinson. Nem sempre ele havia exalado uma espécie de 
fastio invasor, um desgosto de fundo que levava consigo por toda 
a casa e que portanto também aparecia na superfície. Chegava 
com ele como uma emanação, na sala, no quarto, na cozinha, 
como se fosse uma tormenta suspensa acima da sua cabeça, que 
o seguia por toda parte e raramente se distanciava dele. Isso o 
levava a ser lacônico e a responder a poucas perguntas, tanto as 
mais comprometedoras, é claro, como as inofensivas. No caso 
das primeiras, alegava que não tinha autorização para fazer reve-
lações e aproveitava para lembrar à sua mulher, Berta Isla, que 
nunca teria, mesmo que passassem décadas e estivesse à beira da 
morte, ele nunca poderia lhe contar quais eram as suas andan-
ças atuais, suas obrigações ou suas missões, a vida vivida quando 
não estava com ela. Berta tinha de aceitá-lo e o aceitava: havia 
uma zona ou uma dimensão de seu marido que permaneceria 
sempre na escuridão, sempre fora do seu campo visual e do seu 



13

ouvido, o relato negado, o olho semicerrado ou míope, ou me-
lhor, cego. Ela só podia conjecturá-la ou imaginá-la.

— Além do mais, é melhor você não saber — disse a ela 
em certa ocasião; o hermetismo obrigatório não o impedia de 
discursar um pouco às vezes, de modo abstrato e sem fazer a me-
nor referência a lugares ou indivíduos. — Muitas vezes é pouco 
agradável, tem histórias bastante tristes, condenadas a um final 
trágico, para uns ou para outros; de vez em quando é divertida, 
mas quase sempre é feia ou, pior ainda, deprimente. E com fre-
quência saio dela com a consciência pesada. Por sorte, logo pas-
sa, é transitório. Por sorte eu me esqueço do que fiz, é o bom dos 
episódios fingidos, não é você mesmo que os experimenta, ou só 
o faz como se fosse um ator. Os atores voltam a seu ser depois 
de terminarem o filme ou o espetáculo, e estes sempre acabam 
se dissipando. Com o tempo, só deixam uma vaga lembrança, 
como de coisa sonhada e inverossímil, em todo caso duvidosa. 
Até mesmo imprópria, e assim essa pessoa diz para si mesma: 
“Não, eu não posso ter tido esse comportamento, a memória 
está se confundindo, era outro eu e é um equívoco”. Ou é como 
se essa pessoa fosse uma sonâmbula, que nem fica sabendo das 
suas ações e passos.

Berta Isla sabia que vivia em parte com um desconhecido. 
E alguém que se sente proibido de dar explicações sobre meses 
inteiros da sua existência acaba se sentindo autorizado a não as 
dar sobre o que quer que seja. Mas Tom também era, em parte, 
uma pessoa da vida toda, que se considera indubitável como o 
ar. E ninguém nunca devassa o ar.

Conheciam-se desde quase crianças, e nessa época Tomás 
Nevinson era alegre, leve, sem névoa nem sombra. O Instituto 
Britânico da Calle Martínez Campos, ao lado do Museu Sorolla, 
no qual ele havia estudado desde o começo, dispensava ou libe-
rava os alunos aos treze ou catorze anos, depois do que se cha-
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mava, na época, de quarto ano do segundo grau. Quinto, sexto 
e pré-universitário, os três anos que restavam antes da universi-
dade, eles tinham de fazer em outro lugar, e não poucos iam 
para o colégio de Berta, o Estudio, às vezes só porque também 
era misto e laico, contrariando a norma na Espanha durante o 
franquismo, e porque assim não tinham que mudar de bairro: a 
sede do Estudio era ali perto, na Calle Miguel Ángel.

A não ser que fossem horrendos ou sem o menor charme, 
os “calouros” costumavam arrasar entre os do sexo oposto, pre-
cisamente por serem uma novidade, e Berta logo se apaixonou 
pelo jovem Nevinson, primitiva e obcecadamente. Há muito de 
decisão elementar e arbitrária, também estética ou presunçosa 
(a pessoa olha ao redor e diz a si mesma: “Fico bem com este”), 
nesses amores que por força começam tímidos, com olhares não 
prolongados, sorrisos e conversas leves que dissimulam o apaixo-
namento, o qual no entanto se arraiga e depois parece inamoví-
vel até o fim dos tempos. Claro que é um apaixonamento teórico 
e de modo algum submetido a testes, aprendido nos filmes e ro-
mances, uma projeção fantasiada, em que predomina uma ima-
gem estática: a moça se imagina casada com o eleito e ele com 
ela, como uma cena sem desenvolvimento nem variação nem 
história, a visão acaba aí, os dois carecem da capacidade de ir 
mais longe, de se verem numa idade longínqua que não lhes diz 
respeito e que se afigura inalcançável, para imaginarem outra 
coisa que não a culminância, após a qual tudo é impreciso e se 
detém; ou é consecução, nos mais clarividentes ou obstinados. 
Nos tempos em que ainda se tinha o costume de, ao deixarem o 
celibato, as mulheres acrescentarem um “de” a seu sobrenome, 
seguido do sobrenome do marido, influenciavam a escolha de 
Berta até mesmo os efeitos visual e sonoro de seu distante futuro 
nome: não era a mesma coisa passar a ser Berta Isla Nevinson 
— que evocava aventuras ou paragens exóticas (um dia teria um 
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cartão de visita que mostraria isso com exatidão; o que mais?, 
logo se veria) — e Berta Isla Suárez, para citar o sobrenome do 
colega de que havia gostado até Tom aparecer no colégio.

Ela não foi a única garota da turma a se interessar por ele 
desse modo veemente e resoluto e a ter aspirações. De fato, sua 
chegada causou uma agitação geral no microcosmo, que se 
prolongou por dois trimestres, até que houve uma dona aparen-
te. Tomás Nevinson era muito parecido com a maioria e um 
pouco mais alto, de cabelo alourado penteado para trás e an-
tiquado (como o de um piloto dos anos 40 ou de um ferroviá-
rio, quando o usava mais curto, ou de um músico, quando o 
usava mais comprido, nunca contrário demais à tendência que 
ia se impondo; lembrava o do ator coadjuvante Dan Duryea 
e se aproximava ao do ator principal Gérard Philipe, quando 
adquiria seu volume máximo: para os que têm curiosidade vi-
sual ou memória), e todo ele transmitia a solidez de quem é 
imune às modas e portanto às inseguranças, que tantas formas 
adotam por volta dos quinze anos, quase ninguém escapa. Dava 
a impressão de não estar sujeito à sua época, ou de sobrevoá-la, 
como se não desse importância às circunstâncias fortuitas. Na 
verdade, suas feições não passavam de agradáveis, não é que ele 
fosse um exemplo inegável de beleza juvenil: elas se misturavam 
com a sem-gracice que, ao cabo de umas duas décadas, delas 
se apropriaria irremediavelmente. Mas por ora o salvavam dis-
so os lábios carnudos e bem desenhados (que convidavam a ser 
percorridos com o dedo e apalpados, mais talvez do que beija-
dos) e o olhar cinza fosco ou brilhante atormentado, conforme 
a luz ou o tormento incipiente que estivesse se condensando: 
uns olhos penetrantes, inquietos e mais alongados que de cos-
tume, olhos que raramente descansavam e que contradiziam o 
conjunto sereno da sua figura. Nesses olhos se vislumbrava algo 
anômalo ou, talvez, se anunciavam anomalias vindouras, que 
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por enquanto apenas espreitavam ou ficavam escondidas, como 
se ainda não lhes coubesse despertar e tivessem de amadurecer 
ou se incubar para atingir sua plena potência. Faltava distinção 
ao nariz, um tanto largo e como que por terminar ou, em todo 
caso, sem assinatura. O queixo era vigoroso, mais para quadrado, 
levemente saliente, lhe conferia um ar de determinação. O todo 
é que possuía atrativo ou encanto, e nele imperava, mais que o 
aspecto, o caráter irônico e leve, propenso a brincadeiras suaves, 
despreocupado, tanto com o que acontecia externamente como 
com o que era ventilado em sua cabeça, que não devia ser fácil 
de adivinhar nem sequer para ele próprio, e não o era para os 
próximos: Nevinson refugava a introspecção e falava pouco da 
sua personalidade e das suas convicções, como se ambas as prá-
ticas lhe parecessem uma brincadeira de criança e uma perda 
de tempo. Era o contrário do adolescente que se descobre e se 
analisa e se observa e que tenta se decifrar, impaciente por averi-
guar a que classe de indivíduo pertence; sem se dar conta de que 
essa averiguação é inútil porque ele ainda não está totalmente 
feito, e além do mais esse saber não chega — se é que chega e 
vai se modificando e se negando —, até que se tomam decisões 
de peso e se age de improviso, e quando isso ocorre é tarde de-
mais para se endireitar e ser de outro jeito. Em todo caso, não 
interessava muito a Tomás Nevinson se dar a conhecer nem, 
certamente, se conhecer, ou já havia completado o segundo 
processo e considerava o primeiro um costume de narcisistas. 
Vai ver que era a metade inglesa da sua ascendência, mas no 
fim das contas ninguém sabia direito como ele era. Debaixo da 
sua aparência amistosa e diáfana, afável até, havia uma fronteira 
de opacidade e introspecção. E a maior opacidade consistia em 
que os outros não eram conscientes e mal se davam conta dessa 
camada impenetrável.
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Era completamente bilíngue, falava inglês como o pai e 
espanhol como a mãe, e o fato de ter vivido principalmente em 
Madri desde quando não era capaz de articular uma só palavra, 
ou muito poucas, não diminuía sua fluidez nem sua eloquência 
na primeira dessas línguas: tinha sido educado nela durante a in-
fância e ela era a dominante em sua casa, e todos os verões desde 
que tinha memória havia passado na Inglaterra. A isso se somavam 
sua facilidade para aprender terceiras ou quartas línguas e uma 
extraordinária habilidade para imitar modos de falar, cadências, 
dicções e sotaques: bastava ouvir alguém um instante, que era 
capaz de arremedá-lo com perfeição, sem ensaio prévio nem es-
forço. Com isso conquistava simpatias e risadas de seus amigos, 
que acabavam lhe pedindo suas melhores interpretações. Tam-
bém impostava a voz com eficácia, e assim conseguia reproduzir 
a dos seus imitados, sobretudo personagens da televisão daqueles 
anos de colégio, o notório Franco e um ou outro ministro que saía 
no noticiário um pouco mais que o resto. As paródias no idioma 
paterno ele guardava para suas estadas em Londres e nos arredo-




