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Quando se fala de Eça de Queirós
nunca se ignora a sua fase de cronis-
ta, com As Farpas, por exemplo. A in-
vestigadora Annabela Rita considera
que esta faceta do autor foi em muito
relegada ao esquecimento e o ensaio

que publicou pretende eliminar a la-
cuna.
Tendo avertente cronista sido funda-
mental para a criação do escritor Eça
de Queirós, por que razão não existem
estudos sobre o tema?
A crónica é um género epicentrado en-
tre a literatura e o jornalismo, hibridis-
mo que tende a relegá-la para alguma
marginalidade na atenção do especia-
lista de um e de outro espaços de escri-
ta, sendo que o primeiro deles tende a
considerar o romance, a novela e o con-
to como mais exigentes no plano da
elaboração estética do que o texto es-
crito para os periódicos, ao correr da
pena, da urgência e das constrições de

espaço, de contexto e de atualidade. . .

Por outro lado, a dimensão da obra fic-
cional de Eça tende a sombrear a pro-
dução mais diminuta e que ele desi-
gnou "o [s] eu laboratório de escrita".
Passa-se o mesmo com a cronística oi-
tocentista europeia. É género maldito?
Não é maldito e até é sedutor, porém al-

gumas das suas características tendem

a constituir desvantagem no confronto
com obras da literatura e de géneros
mais consagrados.
Esperava encontrar esta ausência
quando iniciou a investigação?
Foi uma completa surpresa, pois tiran-
do a bibliografia que caracterizava a
crónica jornalística e a que, às vezes, ao
de leve, comentava alguma cronística
da linhagem da s/zorísto/y norte-ame-
ricana, anglo-saxónica e brasileira, era
o vazio. Na altura, não tínhamos acesso
à internet e escrevi a muitas bibliotecas
europeias de referência, mas os direto-
res respondiam-me desolados.
Define a situação nacional a nível in-
vestigatório como "desatenção", mas
até que ponto não foi de propósito?
Creio que foi mesmo "desatenção", pois
a tendência dos estudiosos é procura-
rem um tema/ obra/ autor destacado,
quer porque está mais sensibilizado por
eles, por ver a sua presença nos progra-
mas académicos, quer pelo desejo de
acolher lições anteriores que orientem
a investigação. Sinal dessa "desatenção"
involuntária é o facto de, após o meu
doutoramento, ter interpelado o notá-
vel e apaixonado queirosiano Campos
Matos, que dirige o Dicionário de Eça de

Queiroz, e ter sido de imediato convida-
da a elaborar um verbete.



O que lhe fez despertar este interesse?
Leitora de Barthes, creio que me senti
seduzida por um óbvio que tende a não
ser observado exatamente pela evidên-
cia e para resolver dois enigmas no cor-
pwsqueirosiano. O principal era a dife-

rença abissal entre a "Chronica" de 1867
(d' O Distrito d'Évora) e a d' As Farpas
(1871-72), porque em quatro anos tudo
muda. O outro era até que ponto testa-
va o que iria desenvolver na ficção.
Também queria refletir sobre o facto de
ser tão conseguido, tanto que a crónica
queirosiana foi um bestsellerk época e
marcou o ADN do género.
No Brasil, os académicos são obceca-
dos com Pessoa. Eça não os seduz?

Eça, sim. Leram, citam, estudam. Era,
para eles, um cidadão da Europa. Ca-
milo irritava-os com a sistemática cari-
catura do "brasileiro de torna- viagem"
enquanto a ficção queirosiana é muito
mais cosmopolita e tendencialmente
urbana, fascinante para o público bra-
sileiro aspirando a atravessar o Atlânti-
co em direção ao grand tour europeu.
Pessoa é obsessão recente, entrou com
força e impôs-se poderosamente pois
a vaga que o envolve o dotou de um
prestígio de modernidade que quase o
constitui como autor obrigatório.
A crónica de Eça era apenas uma análi-
se de costumes ou existia a intenção de
uma atitude pedagógica?
A habilidade de Eça na sua escrita cro -

nística é conseguir cumprir ambas as

funções e usar, subliminarmente, mo-
delos que a geometrizam e se insi-
nuam como possível padrão de pensa-
mento, de exercício analítico, como
que um "molde", mas flexível. Acresce

que revestiu de teatralidade operática
e de divertimento a formação e infor-
mação.
Eça foge à regra do cronista da im-
prensa naquela época ou só "evolui"
depois?
Todo o escritor oitocentista escrevia
primeiro na imprensa periódica, criava

jornais e revistas, colaborava com tex-
tos breves e com textos parciais conti-
nuando de número para número. Só
mais tarde, se tinha sucesso, revia e

compunha o texto numa versão defini-
tiva publicando em livro. Eça não foge
à regra, no entanto a maturação da es-



crita queirosiana não é linear e resulta
de uma longa dialética entre cronística
e ficção, sendo visível um amadureci-
mento em cada um dos espaços.
Em /Is Farpas, aponta a caricatura
como novidade. Era consciente?
A caricatura não era uma novidade em
si, antes a conjugação do "traço grosso"
da caricatura na representação do real,
do leitor e da própria crónica. Eça assu-
me para a sua escrita das farpas um
modelo operático, a opereta bufa de
Offenbach, de grande sucesso na épo-
ca, denunciando os problemas sociais
e culturais, apontando o dedo e fazen-
do rir com o cronista.
O que leva Eça a ultrapassar o estágio
de cronista para se tornar romancista?
O percurso, repito, não foi tão linear. Há
outra ideia feita é a de que Eça é absolu-
tamente realista, nada romântico, quan-
do nele convivem diferentes programas
estéticos oitocentistas, identificáveis, às

vezes numa mesma passagem.
A crónica serviu para ascensão na
carreira literária?
Sim, por tudo o que observei, foi o seu
"laboratório" e é a produção sempre
mais acessível ao grande público...
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