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O sexto romance do escritor português radicado em Londres, lançado no 
Brasil no início de Setembro de 2013 pela Rocco, cristaliza a refinadíssima 
técnica do autor, que pode ser entendida como uma resposta artística ao 
paradoxo formulado por Theodor Adorno: “não se pode mais narrar, embora a 
forma do romance exija a narração” (2003). Publicado originalmente em 1954, 
o ensaio de Adorno possui uma atualidade contundente, uma vez que discute a 
tensão inerente entre a pretensão “realista” do gênero e a falsidade ideológica 
resultante desse realismo, que facilmente naturaliza, escamoteia ou didatiza as 
relações profundas nas sociedades capitalistas. Segundo Adorno, Joyce, 
Proust ou Kafka são exemplos de soluções possíveis, uma vez que, ao 
romperem a forma tradicional do grande romance do século XIX, demandam 
uma diferente subjetividade por parte de seus leitores, rompendo a ilusão de 

RESUMO: Este trabalho faz uma breve revisão do 
estatuto do narrador nos seis romances do escritor 
português Helder Macedo, publicados entre 1991 e 2013, 
para mostrar de que maneira o recém-publicado Tão 
Longo Amor, Tão Curta a Vida (MACEDO, 2013) a um só 
tempo retoma certas características marcantes da obra 
macediana e reelabora essas características, 
configurando um narrador bastante peculiar, de maneira 
a responder o paradoxo enunciado por Theodor Adorno 
em 1954 a respeito do gênero romanesco, que ainda 
define em boa parte os desafios impostos a esse gênero 
literário. A criação do “autor”-narrador, um narrador que 
se assemelha bastante ao Helder Macedo biográfico e 
que chama para si a autoria da história, mas que não é, 
de fato, o autor textual, uma vez que o autor comanda a 
trama, enquanto o narrador, perplexo, admite suas 
dúvidas e recusa julgar as outras personagens, abre um 
espaço labiríntico, no qual o texto se torna sempre mise 
en abymee as narrativas se tornam desnarrativas: 
histórias não contadas, não elucidadas, eternamente em 
aberto, desafiando o leitor e impelindo-o para fora de sua 
zona de conforto. 
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que “tudo está bem” e “tudo pode ser narrado” (o que equivale, até certo ponto 
a “ser explicado/compreendido”). 

Autores como Clarice Lispector e Guimarães Rosa, mais familiares ao 
estudante brasileiro, fazem parte dessa mudança formal reclamada por Adorno. 
Muito mais do que textosconteudisticamente engajados, que podem tomar 
formas conservadoras que anulem, numa prática de leitura, a “mensagem” 
libertária neles contida,os textos de Lispector trazem, via monólogo interior e 
fluxo de consciência, uma interiorização do mundo exterior que desnuda aos 
poucos o absurdo da existência, ao mesmo tempo em que rompe a expectativa 
do leitor de encontrar uma história pronta, dada, com “mensagem” clara de 
pacificação ou mesmo de revolta a ser “compreendida”. O leitor de Lispector se 
debate com o enigma formal dos textos dela, reproduzindo o embate com um 
mundo tornado incompreensível. Da mesma forma, a experimentação 
linguística de Rosa empurra o leitor em direção a uma experiência concreta de 
devir: a linguagem se desfaz e se reorganiza a cada frase, numa riqueza de 
sentidos ao mesmo tempo bela e assustadora. Tais experiências, para 
pensarmos nos termos de Adorno (2013), destroem a “tranquilidade 
contemplativa” do leitor perante a coisa lida, provocando uma reflexão posterior 
que ecoará a experiência do já-lido. Ao processo que resulta nesse choque o 
teórico alemão nomeia “encurtamento da distância estética”, numa perspectiva 
desenvolvida pela dramaturgia de Brecht. 

O mais conhecido dos romancistas portugueses contemporâneos, José 
Saramago, recria o encurtamento da distância estética ao romper certos 
preceitos do “bem escrever” laboriosamente ensinados ao longo do século XX 
nas escolas: seus parágrafos são longos e sua pontuação, bastante 
característica, tem novas regras que são aplicadas coerentemente na 
internalidade do texto. A atenção exigida do leitor neófito de Saramago é para 
as vírgulas seguidas de inicial maiúscula, que separam falas de personagens 
distintas, sempre bem marcadas por comentários como “disse o rei” ou 
“respondeu Blimunda”. Após algum tempo, o leitor familiarizado sentirá um 
encantamento na leitura, parcialmente causado pelo forte viés poético, lírico 
mesmo, de certos trechos, parcialmente causado pela fusão entre discurso 
direto, indireto e indireto livre. O narrador de Saramago, por sua vez, é 
bastante aparentado ao narrador tradicional: tem certezas, guia 
pedagogicamente seu leitor em meio ao discurso ideológico do capitalismo, 
conhece suas personagens a fundo, embora por vezes desvie pudicamente 
seu olhar, ou recuse, num jogo metaficcional, alimentar a ilusão do leitor de que 
a instância narrativa seja apenas um olhar neutro, comprometido com o factual 
a ser descrito (o “mostrar” [show] de Wayne Booth, em oposição ao “contar” 
[tell] – BOOTH, 1977). 

Em Helder Macedo, o encurtamento da distância se dá de forma 
radicalmente diferente. Embora sua linguagem seja acessível e a diegese 
principal de seus romances possa ser transmitida em algumas frases, quem 
tentar resumir a “história” de um desses livros vai experimentar a sensação de 
falsear, de suprimir e de achatar a verdadeira narrativa. Isso se dará por causa 
da radical desconstrução que Macedo efetua no estatuto de verdade do 
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narrador. Muito mais do que o famoso narrador não confiável de Booth (1977), 
o narrador macediano é um sujeito até certo ponto bem intencionado: deseja 
conhecer a verdade (como em Vícios e Virtudes), mas tem a plena consciência 
de que a verdade é múltipla; deseja rememorar, mas sabe muito bem que a 
memória já é descolada dos fatos ocorridos, já é, ela mesma, uma versão; 
reconhece suas limitações e tenta prevenir o leitor de que utilizará essas 
mesmas limitações em benefício da literatura. Ainda assim, ao lançar-se na 
aventura de tentar criar ou contar uma história, esse narrador vai enredando o 
leitor numa rede de tempos condicionais, de novas versões dos fatos que 
podem ou não serem verdadeiras, contadas por outras personagens, de 
reflexões metaliterárias sobre a ausência de limites definidos entre versão e 
verdade, de tal maneira que, no final, apesar de reter um fio condutor da 
narrativa, o leitor sente-se inseguro para afirmar: “foi assim”. Por isso, o leitor 
deste breve ensaio deverá desconfiar dos aparentes resumos que, por motivos 
metodológicos, terei de fazer nas próximas páginas. 

O romance de estréia de Macedo, Partes de África, de 1991, já é 
partícipe dessa técnica refinada. Aparentemente autobiográfico, o texto 
apresenta um narrador que se chama Helder Macedo, que mora em Londres, é 
casado com S., é professor do King’sCollege, está em férias sabáticas e deseja 
contar parte de sua vida a fim de encontrar sentidos possíveis nela e na vida de 
seu pai, cuja morte abre e encerra o livro. Ao longo do texto, abundam 
interferências que se destinam a prevenir o leitor de que a memória é uma 
armadilha, de que o olhar retrospectivo ora confunde e mistura, ora cria uma 
organização duvidosa, ora elabora redes causais que são, no mínimo, 
suspeitas. No meio do livro, é reproduzido parcialmente o Drama Jocoso, de 
autoria atribuída a Luís Garcia de Medeiros, uma paródia de Don Juan 
ambientada no Portugal salazarista. Medeiros é apresentado como amigo do 
narrador, desaparecido nas guerras de África nos anos 70. Ora, essa 
personagem é, na verdade, uma espécie de heterônimo coletivo, criado pela 
primeira vez por Macedo e alguns de seus amigos do chamado grupo do Gelo 
(referência ao Café Gelo, onde esses artistas se encontravam nas noites 
lisboetas nos meados dos anos 50). Perto do final, o narrador desmascara 
alguns de seus procedimentos de criação artística, afirmando que, por 
exemplo, a real ex-namorada africana de Macedo “emprestou” alguns traços 
físicos para uma personagem imaginária. Ele deixa bem claro que não 
pretende separar, em seu texto, memória e ficção, pois, declara, ainda no 
capítulo 1: “Poderei assim mudar também os nomes (...) as circunstâncias, as 
relações de família ou de amizade (...)” (MACEDO, 1991, p.10). 

O segundo romance, Pedro e Paula (1998), mantém o narrador que 
propositadamente se parece com o autor, mas este já não está mais no centro 
da ação, não é mais autodiegético – se é que se pode chamar o narrador de 
Partes de África um narrador autodiegético tout court. “Helder Macedo” será a 
testemunha da história de Paula, uma mulher vibrante, libertária e carregada de 
simbologias eufóricas, metáfora de um Portugal possível no final do século XX, 
mas irmã gêmea de Pedro, sombrio, covarde, hipócrita, egoísta e 
incompetente. A metáfora política não foi, talvez, suficientemente 
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compreendida na época de publicação do romance, uma vez que a figura de 
Paula fez muito sucesso com público e crítica. Só após as crises econômicas 
do século XXI que a advertência encarnada pelo irmão nefasto tornaram-se 
mais visíveis. Não por acaso, esse romance é considerado o mais acessível 
entre os textos narrativos de Macedo. Trata-se da narrativa na qual o narrador 
mais se assemelha ao narrador tradicional. Ele toma partido abertamente. 
Declara gostar de Paula. O descentramento da metáfora é mais sutil e passa 
pela retomada da mitologia teutônica, dos gêmeos Siegmund e Sieglinde, pais 
de Siegfried – herói cujo destino de impedir a queda do Walhalla é fracassado. 
Considerado o texto mais otimista de Macedo, hoje sua contraparte lúcida e 
pessimista ganhou uma evidência que parecia improvável nos anos 1990. 

Em Vícios e Virtudes (2000), o autor encontra o que chamarei de sua 
“forma narratológica” madura: ao colocar sob três pontos de vista distintos a 
história de Joana, o autor escreve um romance que é a tentativa frustrada de 
criar um romance. O “autor”-narrador Helder Macedo ouve da boca de um 
amigo sobre a interessante Joana, percebe que a mulher brincou com o amigo, 
contando-lhe uma história de vida que era uma ambientação novecentista da 
vida de D. Joana, mãe do famoso D. Sebastião de Portugal. Alerta o amigo e 
ambos pensam escrever um romance usando essa ideia. O amigo o faz 
rapidamente e publica o texto, provocando a ira do narrador. Na festa de 
lançamento do romance do amigo, surge a própria Joana, que enreda o 
narrador no desafio de contar e re-contar sua própria história imaginada. No 
momento em que a história parece se encaminhar para algum sentido, 
envolvendo também um encontro romântico reprimido entre a mulher e o 
“autor”-narrador, tudo se desfaz, com a fuga de Joana e com algumas 
observações de uma vizinha que parecem desmentir totalmente a versão que 
Joana havia encorajado que os dois escritores fizessem dela mesma. 

A seguir, a primeira das duas experiências nas quais o narrador não é 
mais “Helder Macedo”: Sem Nome (2005), com um narrador heterodiegético 
acompanhando os passos de José Viana, bem-sucedido e atormentado 
advogado português em Londres, preso ao fantasma de uma ex-namorada 
desaparecida no Portugal salazarista; e de Júlia de Sousa, jornalista, jovem 
privilegiada e bastante irresponsável, alienada mesmo, que se compromete a 
descobrir o que houve com a ex-namorada de Viana. Júlia envia ao advogado 
um relato bastante convincente do sequestro e morte de Marta, a ex-namorada, 
pela PIDE. Viana se comove, passa por uma catarse libertadora, decide fechar 
o escritório e retomar a vida, voltando a Portugal para participar da política e da 
vida social como puder. A narrativa retorna a Júlia e esta, falando consigo 
mesma, admite que o relato era uma farsa. Ela não conta a verdade a 
ninguém, mas tem uma ação que pode ser considerada, em certa medida, 
redentora: coloca seu emprego em risco ao tomar posição de apoiar um amigo 
(e ocasional amante), jornalista a quem admira e a quem considera um modelo 
de ética profissional. Trata-se de um romance no qual a mentira é o grande 
remédio: a mentira da ficção (a morte de Marta, tal como aceita por Viana, é o 
que o liberta de décadas de uma existência sem sentido) e a mentira “em-si” 
(mentir a Viana faz com que Júlia reflita sobre a responsabilidade de ser 
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jornalista e conclua que é preciso ser ética na profissão). Politicamente 
incorreto, para dizer o mínimo, e paradoxal também, já que o mesmo relato 
assume a forma de engodo mistificador (dando a Júlia a oportunidade de 
experimentar o poder conferido por sua profissão) e de mito vivificador (o “mito 
é o nada que é tudo”, de Fernando Pessoa, para José Viana). 

No quinto romance, Natália (2009), temos uma narradora autodiegética, 
que dá nome ao texto, e cujo diário, com interrupção de alguns anos, é quem 
guia o leitor pelo labirinto para, no último instante, deixa-lo sozinho no centro 
mesmo do dédalo (e, metáfora irresistível, a escutar os passos do Minotauro ao 
longe). Buscando entender a si própria, Natália rememora as circunstâncias 
violentas e misteriosas da morte de seus pais, do PIDE que a entrega ao avô, 
da relação intensa que ela terá com esse avô, da mudança gradual de jovem 
esposa conformada de Paulo para amante do primo deste, Jorge; de 
companheira desse Jorge, um artista com uma visão bastante crítica da 
sociedade, para companheira apaixonada de Fátima, uma estranha criatura 
que dá indícios de ter desejado tornar-se na própria Natália. Após o 
inexplicável desaparecimento de Fátima, que tivera um filho com Paulo, Natália 
retoma o casamento com o mesmo Paulo, apenas para garantir um lar e uma 
família ao filho de Fátima. Um casamento sem amor e de conveniência, 
portanto, chocando e decepcionando Jorge, que antes havia apoiado a relação 
da ex-companheira com Fátima. Após criar para o leitor a expectativa de uma 
série crescente de atitudes ousadas, desafiando as convenções burguesas, a 
protagonista fecha o círculo da existência da forma mais rasgadamente 
convencional possível, mas sem que essa atitude se feche em explicações 
coerentes (coração partido, carência afetiva, medo do futuro etc.) nem num 
desvelar sobre quem realmente era Natália. Se ela julga que se encontrou, 
certamente abandona seu leitor perdido. 

Finalmente, em Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida (2013), Macedo 
realiza um tour de force ao retomar triunfalmente o seu “autor”-narrador, 
fazendo-o novamente dividir a responsabilidade por contar a história com outra 
personagem, o intrigante Victor Marques da Costa. Diplomata português em 
viagem a Londres, este aparece no apartamento do casal Helder e S. para 
narrar partes de sua vida e um amor vivido na Alemanha Ocidental por volta de 
1989. A namorada, que o deixou e desapareceu após a Queda do Muro, teria 
(ou não) reaparecido de forma misteriosa mais de vinte e dois anos depois, 
passando uma noite com Victor, que não sabe dizer se a mulher era ou não a 
mesma e sugere ao narrador que tente imaginar o que teria acontecido a ela 
nesses anos todos. Alguns detalhes insinuam a Macedo – e este insinua ao 
leitor - que poderia ter havido um crime na noite do encontro. Após imaginar e 
rascunhar uma história improvável mas possível, inventando uma espécie de 
duplo da jovem alemã, Macedo apresenta o texto a Victor, que o rejeita 
sarcasticamente. Num novo encontro, Victor admite que, se a mulher 
encontrada fosse mesmo a ex-namorada, ele teria pensado em morte, por ter 
se apegado doentiamente à ausência dela e ao fantasma da jovem que ela 
havia sido e que nunca o amara de verdade. No dia seguinte, Victor é 
encontrado morto em sua casa, mas o jornal que traz a notícia não contém 
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maiores informações sobre o caso. O romance termina deixado o leitor com a 
sensação de, como em Vícios e Virtudes, uma história desnarrada. 

Helder Macedo trabalha como um exímio equilibrista na orla das 
implausibilidades. Embora o surgimento de Victor seja apresentado como 
estranho (à noite, um pingo de sangue no punho da camisa, contando uma 
longa história e insinuando que talvez precisasse de um álibi para as horas que 
antecederam a chegada à casa de Macedo, alegando situações de sigilo 
diplomático para admitir que falseou alguns pontos da história, admitindo 
possuir um gosto pela invenção de falsidades etc.), o leitor é levado a partilhar 
a curiosidade que a história do diplomata desperta no “autor”- narrador. O 
desafio parece ser, naquele momento, encontrar a verdade por trás da história 
contada por Victor, trazendo à memória os romances noir e as novelas 
detetivescas. Ao tomar para si a narrativa, Macedo faz um desvio desse rumo, 
mas um desvio que retoma certas convenções dos gêneros citados: a bela 
Lenia Nachtigal vai lentamente armando uma traição ao seu protetor, o líbano-
brasileiro Almir Benamor, e à filha deste, que é quase um duplo dela mesma, 
Lenia Benamor. Além de sofrida femme fatale (perdeu a voz, viveu 
maritalmente com Almir até que a velhice deste torna a convivência uma 
“enfermagem sexualmente frustrada” [MACEDO, 2013, p. 104], tornou-se 
anoréxica), Lenia Nachtigal também seria a solução “civilizada” para o desejo 
incestuoso de Lenia Benamor pelo próprio pai. Convém notar que a narrativa 
macediana não faz nenhum julgamento moral sobre tais situações, pelo 
contrário: naturaliza-as, apresentando-as como constitutivas das personagens. 

Aqui, temos uma (im)postura do narrador que não é mais a pretensão do 
narrador do Realismo, de tornar-se olhar neutro e impessoal como uma câmera 
que registrasse o que se vê. Tampouco se trata do dialogismo à Dostoievsky 
tal como o entende Bakhtin. O narrador macediano toma partido, tem opiniões 
e emite-as de forma clara. A ausência de julgamento, a personagem cujas 
ações e palavras tornam-na tridimensional ao olhar do leitor (como o 
abominável Ricardo Vale, o PIDE de Vícios e Virtudes) são resultados do que 
Macedo mesmo já descreveu como “o perplexo autor desta história” 
(MACEDO, 2001998, p. 182), ou seja: a ambiguidade do “autor”-narrador que 
recusa o poder de emitir julgamentos categóricos sobre as motivações de 
outros seres humanos, ainda que esses seres sejam personagens e, portanto, 
criações do autor textual empírico. Isso não quer dizer que, bakhtinianamente, 
as visões de mundo das personagens enfocadas sejam postas em 
equipolência. O leitor de Helder Macedo entenderá que Ricardo Vale é 
horrendo, a menos que seja, também ele, leitor, uma criatura perversa. Mas o 
“autor”-narrador de Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida refina sutilmente a 
recusa de julgar, recusa essa que é explícita em Vícios e Virtudes. 

No sexto romance, o narrador Macedo lida tentativamente com uma 
história da qual se apossa e, embora tenha plena consciência de que a 
liberdade artística permite esse tipo de apropriação, e que o faz após um 
convite do próprio Victor Costa, existe uma expectativa não formulada no pacto 
verbal que o diplomata propusera ao romancista: ele espera ler uma história 
viável, que acalme seus medos profundos, que justifique quaisquer atos 
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desesperados que ele pudesse ter praticado ou desejado praticar. O diálogo no 
qual Victor rejeita o esboço narrativo de Macedo é revelador. “Mas o que lhe 
contei não era para você fantasiar dessa maneira”, diz Victor (MACEDO, 2013, 
p. 153). Macedo o acusa de “querer controlar tudo a fingir que não” (Macedo, 
2013,p. 158). No embate, Victor diz ironicamente ao outro que decida, pois ele, 
Victor, é apenas uma personagem do outro (p. 162). Embora, na internalidade 
do texto, isso seja apenas um sarcasmo, ele remete ao fato de que Victor e 
Macedo são personagens do autor textual Helder Macedo, cuja proximidade 
com o narrador do romance gera o mise em abyme inicial, complicado pela 
troca de vozes que assumem o papel de contador da história. Ao contar a 
conversa ao leitor, o narrador entremeia as frases trocadas entre ele mesmo e 
Victor Costa com reflexões sobre a discussão, e não há uma separação muito 
evidente entre as frases que representam o que o “autor”-narrador pensou 
durante o diálogo, tentando entender a decepção do outro, e quais são 
posteriores, elaboradas no momento de contar o embate verbal. Uma dessas 
intervenções vale a pena ser reproduzida: 

 
Como se, em vez do tradicional autor omnisciente, o 

que funciona como se soubesse tudo sobre as suas 
personagens, eu tivesse estado a escrever sobre uma 
personagem que sabe mais do que o autor. Que é o Victor 
Marques da Costa, é claro. E que por isso fui inventando 
improbabilidades, inconsistências, falsas conexões. Sim, se 
calhar foi isso que fiz. Pelo menos pareceu-me boa ideia dizer 
que foi, até ver. (MACEDO, 2013, p.155) 

 
Observamos aqui, sintetizado, o jogo entre personagem, autor e 

narrador. A observação metalinguística é aparentemente direcionada ao projeto 
de romance que o “autor”-narrador tentou escrever, mas funciona 
perfeitamente para descrever a relação entre autor textual, narrador e 
personagem de Tão Longo amor, Tão Curta a Vida. O autor textual, embora 
domine a ação e maneje os efeitos que deseja causar no texto, recusa a 
onisciência, mantendo o leitor às escuras, embora faça conjecturas e deixe sua 
posição ideológica visível o tempo todo. Ao mesmo tempo, cria um “autor”-
narrador que, por suas características (biografia, ideias, caracterização) pode 
confundir o leitor, tornando possível uma leitura ingênua que de fato julgue que, 
nos romances de Macedo, autor e narrador são um só e uma mesma pessoa. 
Como em Vícios e Virtudes, no qual, após narrar a intensa atração que o 
“autor”-narrador sente por Joana, o texto ironiza: “Não, mas a sério, assim 
pareço ser eu mesmo, é cá o meco com o próprio nome, King’s College, (...) 
amores perenes, e a ter de (...) arriscar-me onde a minha personagem me 
chama (...). (...) partilho das legítimas curiosidades do leitor (...).” (MACEDO, 
2000, p. 125).  

As lacunas textuais de Tão Longo Amor, Tão Curta a Vida são 
camufladas como perguntas a serem respondidas, de forma análoga à de 
Vícios e Virtudes, e é a personagem quem, aparentemente, negaceia e impede 
o acesso à narrativa fluente e coerente. A diferença é que, ao final da história 
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de Joana, o leitor perplexo é “consolado” com as especulações do amigo de 
Macedo, que imediatamente tece uma nova rede de metáforas de metaficção 
historiográfica para conferir sentido ao que os dois puderam inferir sobre a 
mulher, e também pela constatação filosófica de Macedo, de que tudo está por 
recomeçar, num tempo condicional. Enquanto isso, a história de Victor e de 
Lenia Nachtigal encerra de forma abrupta, com a eliminação da personagem 
que deu o pontapé inicial na narrativa, de forma misteriosa e que recusa 
quaisquer interpretações ou constatações filosóficas, a não ser a da 
impossibilidade do narrar: “E agora nunca mais será” (MACEDO, 2013, p. 
171).Tal impossibilidade coaduna perfeitamente com o que Adorno propõe, 
ainda em meados do século XX, para os romances que valem a pena ser lidos: 
a recusa ao fetichismo implícito no realismo “de fachada”; o efeito de 
inquietação causado no leitor via encurtamento da distância estética; e a 
“capitulação do romance contemporâneo diante de uma realidade demasiado 
poderosa”, que não deve ser “transfigurada em imagem” (ADORNO, 2003, p. 
63). 

O sexto romance de Helder Macedo é, portanto, um marco na 
extraordinária produção literária desse autor: embora dê continuidade a uma 
série de características e de estratégias textuais que dão coesão ao todo de 
sua obra, fá-lo de forma ainda mais “organicizada”, do que os romances 
anteriores. Os mecanismos narrativos pelos quais a expectativa do leitor é 
alimentada para, a seguir, ser derrubada, ganham em sutileza e na forma pela 
qual se entretecem nos diferentes níveis intra e intertextuais. A postura 
perplexa e aberta do “autor”-narrador, a um só tempo convicta de seus valores 
mas recusando todo e qualquer didatismo e julgamentos apressados ganha 
estatuto de condição sine qua non do ato de narrar, ou de tentar fazê-lo. A 
partir do momento em que entra em cena a morte (única certeza possível), o 
narrar se apaga, deixando ao leitor o prazer semelhante ao de quem aprecia os 
grandes enxadristas: cada movimento prevê os próximos, sempre mais longe 
do que o campo de (pre)visão do oponente. Talvez por esse motivo, entre 
outros, que a releitura da obra macediana inclua sempre a sensação da 
novidade e da descoberta de um texto novo, inédito. 
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