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Relógios sem
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Joana Neto





Ao Vicente, que reinventou o tempo dentro do tempo.
Aos meus pais, início de todos os encontros e memórias.
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Prefácio

Depois de me ter surpreendido com o seu livro de poesia, 
Turbulência, a autora volta a fazê-lo com este Relógios sem 
Ponteiros – um título a lembrar um filme do BERGMAN – e 
a maravilhar-me, desta vez, com a sua prosa.

Há aqui textos que me apetece dizer em voz alta, pôr em 
cena, partilhar. 

Uns, mais ansiosos, caminham ao ritmo de uma toada 
de afazeres. Outros, mais cautelosos, parecem mergulhar no 
nosso íntimo. O Congresso e Botão Armado abrem o livro. A 
leitura passa a ser uma emergência. Até à última palavra.

Gosto de livros, mas não sei escrever sobre eles. Mas gosto 
de os discutir, particularmente os que nos questionam e nos 
convocam para diferentes leituras. E gosto daqueles que me 
proporcionam imaginar como resultariam em teatro. Ou em 
cinema. E gosto de contos. E de textos curtos. E este novo 
livro Relógios sem Ponteiros é um pouco de tudo isto, escrito 
com sensibilidade, generosidade e inteligência. 

Esta nova faceta da Joana Neto como escritora e poeta – ou 
por mim desconhecida – assume, tal como o seu trabalho fora 
do contexto da escrita ficcional ou poética, um olhar atento e 
ativo com as questões sociais que marcam a atualidade, como 
a desarmante crítica que alguns dos seus textos revelam, nes-
te e no seu livro de poesia Turbulência.  

Tem sido notório o aparecimento recente de muitos auto-
res de imenso talento, alguns muito jovens, com criações na 
área da poesia e das histórias curtas e microtextos. Publicam 



8

em editoras independentes em pequenas tiragens e com re-
duzida divulgação. Alguns têm imensa graça, irónicos, por 
vezes sarcásticos. No caso do trabalho literário da Joana Neto, 
há um fino humor que passa pelos textos, já patente no livro 
anterior, principalmente no poema Queda do Céu, e agora 
deliciosamente oferecidos em O jantar ou Loja do cidadão.

Tempos, cheiros e paisagens latentes já visitados no Turbu-
lência passeiam-se também por aqui. Lisboa, por exemplo – 
as cidades são mais belas quando lá descobrimos alguém que 
amamos. Relógios sem Ponteiros volta a ser, também, um livro 
de amor, “para escrevermos amor em beijos secretos bordados 
na penumbra”.

Há encontros, desencontros e esperas, “um chá ocasional 
adormecido em biscoitos”. E memórias, muitas memórias. Há 
tanta sinceridade nestes textos.

Vou ler novamente. Ao som de um vinil. Dos Beatles, talvez.

Mário Moutinho
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O Congresso

(Elevador)
“Ai o congresso...” 
“O congresso?”
“Sim. Extraordinário!”
“Muito bom ambiente.”
“Muito bom, muito bom.”
“Também ouvi dizer.”

(Corredor)
“E o congresso?”
“Oh. Correu muito bem.”
“Sala cheia.”

(Junto à máquina do café)
“Olha...E foste ao congresso? Ah, pois.
Não estavas cá.
Digo-te...Foi impressionante”.

O congresso andava nas bocas do mundo.
Falavam dele como se fosse um ente, uma figura solene, 

uma instituição, uma figura de Estado.
Está visto. O congresso era, claro está, o acontecimento.
Caminhavam engaiolados em fatos, casacos apertados, 

elas ou se erguiam de charme bafiento em riste, engavetadas 
em tailleurs ou, (as modernas, pois!) maneavam-se dentro 
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daquelas calças cigarrete azuis com a blusa e sandália nude. 
Talvez, as mais provocadoras, em roupas descontraídas para 
exibir o casual chic no intervalar do Acontecimento.

O pós-congresso. Uma verdadeira ressaca de estilo e saber. 
O Congresso. De pastinhas e coffee breaks. Na falta de france-
sices, aposta-se no inglês. Afinal, os tempos são outros. Ainda 
assim, já dizia o Mário de Sá Carneiro que “ficar maluquinho 
em Paris fica bem, tem outro estilo”. 

Dane-se. Estiveram no Congresso.
Não leram a Caranguejola e estão-se nas tintas.
Talvez fosse de os internar a todos.
Em suma, na falta de sítio para encaixar a nouvelle cui-

sine, uma expressão inglesa dá sempre outro toque. Pode 
sempre haver algum saloio que se atrapalhe a pronunciar,  
mas para separar as águas há aquele olhar de censura que 
espeta o idiota infiltrado a um canto da sala. Com sorte, há 
um momento memorável para se atirar com aquele sotaque 
British que arruma um pós graduado de vão de escada a um 
canto. Se correr mesmo muito bem, fala-se sozinho de coisas 
que ninguém viu nem leu, enquanto meia dúzia de abéculas 
pedantes fingem que conhecem um autor inventado ali, na 
hora, só para seu gáudio.

Subiam e desciam elevadores.
Percorriam corredores.
Como aves de rapina, olhavam-se de esgueira e marcavam 

encontro para dali a um momento qualquer que não existia.
Mas... E o Congresso?
Isso é que era.
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(Receção)
Uns dias depois, alguém se atreveu a entrar na receção e 

agir como uma pessoa normal. A fazer perguntas sem reti-
cências, sem suspiros longos no final e olhos revirados, pen-
sativos, fixados no teto. Perguntas diretas. Coisa de gente pro-
vinciana. Claramente.

“Olhe... Desculpe. Há registos do Congresso?”
“O Congresso? Ai… certamente. Mas olhe, eu estive de fé-

rias nessa altura. Sei que foi um acontecimento.”
“Pode tentar ver com a sua colega?”
“Vou ligar ao gabinete”.
“Mas foi quando? Sabe-me dizer?”
“ Não sei bem. Só ouvi falar”.
“Então, então, mas não estava de férias?”
“Como não vi nada, é o que suponho.”
“Mas quando é que esteve de férias?”
“Olhe, tirando o Natal, tirei uns dias para ver a minha fa-

mília no Norte, foi em Agosto.”
“Agosto? Do verão passado?”
“Sim.”
“E cartazes, não há? Foi divulgado?”
“Dizem que foi um sucesso.”
“Certo, mas não viu nada? Um flyer? Um vídeo?”
“Não, mas ouvi dizer...” (Frase interrompida)
“Ouviu dizer que foi um acontecimento, não é?”
“Sim, menina. Ouvi. Isso ouvi”.
“Pois”.


