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Se redescobrirmos o que na linguagem é 

natureza e na natureza o que é linguagem, 

estamos no caminho de reverter a voraz 

destruição do nosso planeta.

do caderno de estudo dos ecos, p. 1
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quociente diário de ternura

Acordas com as primeiras notas da manhã a fazer 
soar o gume de luz que une as persianas ao teu rosto. No 
sonho desta noite seguiste o rasto à floresta; atravessaste 
um bosque. Foi um sonho manso mas rigoroso. O bosque 
era interrompido por um vale. Foi lá que tudo aconteceu. 

Ao voltar só encontras neblina. Ondulas. Humedeces 
os lábios. Entreabres os olhos. Os primeiros instantes: 
semiabertos, reticentes. Enrolas os nós dos dedos à borda 
dos lençóis. Está quase na hora de voltares a ser tu. Tentas 
dormir mais um bocadinho. 

Nas páginas íntimas da tua história inscreveram-se 
contra ti e a tua vontade longas frases de luto, perda, 
deriva e desamparo e, apesar disso, nestes instantes 
antes da primeira tarefa, nada disso é real. Uma criança 
balbucia ao fundo: 

Ele já acordou. 
Agora já és tu, antes da biografia. És tu sem nome. 

Livras o rosto de cabelos, o pescoço a roçar na almofada, 
ajeitas-te à cama. Respiras fundo. Pura claridade. A cada 
acordar, pensas como seria se não te levantasses. Quieta 
e incógnita. Sem ter de ir buscar energia onde a energia 
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rareia. Mas não to podes permitir. Contra esse pensamento, 
surgem interdições, sinais e semáforos: tantas palavras 
trancadas. Definições e rótulos. Pessoas que esperam de 
ti coisas informes. Lugares onde te aguardam. Tarefas 
por completar. Esquinas por dobrar. Palavras por com-
preender. Tantas. 

Hoje tens uma entrevista de emprego. Queres largar  o 
teu emprego medíocre. Mas não queres necessariamente 
encontrar outro. O que tu queres parece residir além da 
escolha, e isso deixa-te permanentemente insatisfeita. 
Encenas no teatro da mente as perguntas que te irão colo-
car e ouves as potenciais respostas: tu a desenhares o teu 
perfil com eufemismos, as tuas qualidades mais fortes, os 
teus piores defeitos, como geres um conflito... uma série 
de respostas que não são nem mentira nem verdade. Crês 
que se te conhecessem de facto, se suspeitassem como te 
sentes a cada acordar, nunca te dariam emprego. 

Nem tu te empregas no essencial. 
Dás a face oposta à almofada e o colo ao colchão. 
Respiras fundo, os olhos ainda fechados. Cada palavra 

te empurra para baixo, sete colchões abaixo do chão tentas 
voltar àquele Vale, àquela luz inclinada, àquele silêncio 
reto. Em lugar disso, encontras um batalhão de verbos 
imperativos organizados na tua direção — tens de tens 
de tens de tens de tens de — a ordenar-te que sejas tu ou 
qualquer coisa de ti, com nódoas e bainhas descosidas, 
tu sem saber onde pôr as mãos, tu a mentir ao teu irmão, 
tu a manipular a conversa do jantar, tu a fingir que sabes, 
tu sem pontuação: devias devias devias devias isto devias 
aquilo devias ser mais assim e não te sentir tanto como agir 
mais talvez aparecer com ser outra muito mais como o que 
tu devias era. Critérios e requisitos. Comparações. Devias 
levantar-te. Devias pelo menos conseguir levantar-te. 
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Espreguiças-te. Esfregas os olhos. Recuperas o nome 
que te chamam, Ana, engomas-lhe os colarinhos, atas-
-lhe os atacadores e tentas ser benevolente: vá lá, Ana, é 
só mais um dia... Ana: o teu nome pesa agora dez quilos, 
vinte anos, trinta desilusões. Que horas serão? Já estás 
tão cansada e ainda nem saíste da cama. 

Tentas ouvi-lo, terá voltado a adormecer? 
Já ninguém te chama Ana. O Vicente chama-te “Mãe” 

e todos os outros te chamam “Mulher-Eco”. Não é o que 
és mas é o que fazes. 

É então que o ouves. Ao ouvi-lo, o teu coração tropeça 
assustado: não lhe podes falhar. A voz dele vem como 
duas enormes pinças que viste ontem no supermercado 
a levantar paletes, eleva-te, um gancho cravado na pele 
por uma palavra curta e imensa: “Mãe”. Sabes que alguém 
tem de subir ao topo desta palavra que ele ergue na tua 
direção. “Mãe”. Quando o Vicente diz “Mãe” parece que 
essa palavra não só te descreve como te nomeia. Que é 
mais tu do que o teu próprio nome. 

— Maaaaaaaãe...
O Vicente vive tão perto da primeira vez de tudo, e 

a primeira vez de tudo aguarda por ele todos os dias. A 
primeira vez que ele viu o mar — teve medo —, a primeira 
sopa, a primeira queda, a primeira chuva, o primeiro 
dente. Mesmo as repetições, pela frescura, são redun-
dantes primeiras vezes:

— Maaaaaaaãe...
Libertas os braços de dentro do morno dos lençóis. 

Respiras fundo outra vez. Alguém tem de fazer de ti, agir 
como tu agirias, escolher o que tu escolherias. 

— Maaaaãe...
Tens de ir. Ele acordou com a boca cheia de sonhos e 

dentro dele existem ainda todas as palavras do mundo. 
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Palavras que já rejeitaste, que te ensinaram a rejeitar — 
porque aprender é aprender a fechar. Vês como a cada dia 
ele fecha as possibilidades do que pode ser dito, aprende 
termos corretos e desusa “tãtáta”, “nãnúa”, “chentí”, 
“dudú”, “óh-ta”, “fuúah!”, “brrrreeeú”, “cachiiim” e todo 
o vocabulário que compõe o seu maravilhoso discurso 
de ecolalias. Preparas o palato para a primeira palavra 
do dia. Que seja sempre o seu nome:

— Vicente. A mãe já vai. 
Perguntam-te com frequência o que é que ele disse 

primeiro, “Mãe ou Pai?”, e tu não te lembras. Atravessas 
o corredor, cambaleante, rumo a ele:

— A mãe já vai, Vi...
É o culto das primeiras vezes. Leste nalgum lado que 

Einstein começou a falar muito tarde. Por volta dos sete 
anos. Em adulto, quando questionado acerca disto, a 
justificação foi incontestável:

“Achei que não tinha nada de importante a dizer”. 
Que importa a primeira palavra se vamos dizer um 

milhão, um bilião, triliões delas ao longo da vida, tantas 
tão mais determinantes...? “Aceito”... “Noventa e dois”... 
“A segunda”... “Eu também”... “Barcelona”... “Não posso”... 
O facto é que não te lembras da primeira palavra do teu 
filho. Dizia “nana” para banana e dizia “áuá” para água. 
Palrava com o espelho e apontava. Dizia “bêh-bêh”. “Pai” 
ou “Mãe” veio depois. Não sabes quando. Quer dizer, quais 
terão sido as primeiras palavras do mundo? 

— Mãe!
Há a Teoria da Natureza e a do Sofrimento, e quem 

veja uma criança pequena irromper pela linguagem tem a 
tentação de acreditar na do Sofrimento. Esta propõe que 
a linguagem surge para dar expressão à dor, à carência, a 
uma necessidade, contra o perigo. Para nos agasalharmos 
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do medo. A Teoria da Natureza, por outro lado, imagina 
que nunca houve silêncio, que os primeiros balbucios 
humanos estavam inseridos numa enorme orquestra de 
expressões, melodias e ritmos, que precedeu os idiomas 
milhares de anos. Os pássaros, o vento, a presença da 
montanha, o caudal da água, a mudança das estações e os 
animais, tudo tem discurso próprio. O Homem entrou no 
diálogo da mesma forma que o Vicente entra no diálogo, 
a imitar. A Teoria da Natureza propõe que a linguagem 
surge de uma série de onomatopeias que usámos para 
tomar parte da festa que nos antecipou. Para participar 
na conferência dos céus com o bosque, dos ramos com as 
folhas, dos animais com o horizonte. Não contra o medo, 
mas rumo à folia.

Ergues o choro do teu filho pequeno num gesto mestre 
que mil mulheres síncronas praticam desde os tempos 
que precedem a palavra, e encaixa-lo no colo. 

— Bom dia, meu amor, dormiste bem?
Cessa o choro. É a Teoria do Sofrimento, mesmo que 

te agrade muito mais a da Natureza. 
Ele enrola os braços pequenos em volta do teu pes-

coço, ensonado e birrento. Sentes o seu calor. Balbucia 
algo que não traduzes. Faz-te feliz que os primeiros sons 
a rasgar-te as entranhas possam ser o seu nome e sejam 
tão plenos de bom, bem, amor, meu bem, tão bom, bem 
bom, amor meu... Fazes-lhe perguntas para que ele te 
conte mais. Cobres a sua pele e os teus lábios de termos 
ternurentos para te preparar para a selva de rispidez 
que te espera no teu dia de frases feitas. Falas-lhe com 
carinho, um imenso carinho que não vais poder voltar 
a empregar ao longo do dia. És uma “Mulher-Eco”, a 
tua profissão consiste em repetir o que os outros dizem. 
Trata-se de uma técnica de consultadoria que outrora te 
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entusiasmou mas que hoje te tem saturada. Nunca nada 
carinhoso para poderes repetir. E assim ingeres com o 
Vicente, a cada manhã, a dose diária de ternura de que 
necessitas para te manteres sã. 

Jogam o jogo da repetição. Ele aponta, tu nomeias, ele 
balbucia e tu moldas. Todas os dias o vês testar e desviar, 
abocanhar e derrubar, fazer distinções e com isso fechar 
a amplitude com que chegou à conversa. Um ser com 
qualquer idioma em potência. Invejas-lhe essa abertura, 
invejas tudo aquilo que ele ainda pode escolher dizer, e 
ser. Invejas-lhe a liberdade. De repente, ao olhar para 
ele, sentes-te velha e sem vocabulário para a frescura 
destas manhãs. 

Antes de saírem, revistas a casa em busca de algo 
importante que possas ter esquecido. Todos os dias esta 
sensação de que há algo importante de que te esqueces; 
qual terá sido a primeira frase? Bom, bem bom, bem, tão 
amor, meu bem, tão bom, amor meu: repetes este amuleto. 
Para que te proteja do que aí vem. 

O último espaço que percorres é o escritório e — já 
cá ficava! — agarras a papelada que imprimiste ontem à 
noite, uma série de entradas da Wikipédia e alguns arti-
gos sobre as pessoas e a empresa à qual hoje vais pedir 
trabalho. Darla Walsh e o polvo corporativo. Como foi 
que vieste aqui parar? 

Pronta para sair, ainda duvidas da roupa que a imagem 
no espelho te devolve mas não tens tempo para escolher 
outra. Não tens nenhuma melhor.

Ao descer, o Vicente pronuncia os números do ele-
vador enquanto estes voam numa linha perpendicular 
ao chão e são sugados pelo teto. O seu dedo pequenino 
segue o movimento, “sete... sei... cinco... cato”, ele aponta, 
tu nomeias, ele balbucia e tu moldas. No café, ainda 
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sonâmbula perante a vitrine do balcão, nem precisas de 
“um café, se faz favor”. Já te conhecem, já reconhecem 
em ti essa frase. 

— Um bolinho? 
Acenas que não. Sorris. O café queima-te ligeiramente 

a língua. Deixas um “obrigada” e um “bom dia” de aroma 
tostado. Tu e o teu filho pequeno caminham devagar e lado 
a lado até à porta da escola. Agachas-te para te despedires 
dele com um beijo, vários beijos, deixas que as suas mãos 
pequenas cubram o teu rosto e pescoço. Gostarias que o 
seu linguajar pudesse ficar marcado em ti como ficam os 
beijos melados. Gostarias de poder barrar a pele com o som 
da sua voz. Sabes que nas próximas horas a tua boca não 
voltará a provar tanto amor nem a tua voz tanta doçura. 

Desces a rua e cruzas-te com duas senhoras de meia-
-idade que a sobem a passo lento. Ao passar por elas, um  
fragmento da sua conversa salta para o teu ombro e requi-
sita a tua atenção, “eu nem percebi se a mensagem era 
para mim ou se era para a Daniela”, e tu tentas sacudi-lo. 
Não o queres levar contigo porque é apenas um entre as 
centenas de fragmentos das centenas de conversas que 
darão trama ao teu dia. Um colossal puzzle cujas peças, 
quando arrumadas, não resultam necessariamente numa 
imagem reconhecível: “pode deixar aí que eles depois 
recolhem”; “vai querer contribuinte?”; “esses gajos já nas-
ceram deprimidos”; “para o senhor Mário, o costume?”; 
“sabes, sim! O tipo do ano novo!”; “comigo, ninguém 
pode marcar ao meio-dia”; “depois daquela que comi no 
Algarve, nunca mais”; “aquelas pessoas com tatuagens 
que parecem doenças de pele”; “no ferry ainda apanhas 
na cara”; “isto aplica-se a tudo”; “há fraldas próprias para 
a piscina”; “Marcela, foste comer?”; “men say obrigado 
and women say obrigada”; “repara que há quatro anos 
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e meio, cinco, o desporto desta gente era ver televisão”; 
“a minha avó tinha um destes”; “é um gajo mê’mo giro e 
sem merdas”; “pai, posso ir fazer flexões?”, e tu segues e 
escudas-te das conversas que insistem em entrar-te corpo 
adentro — som, ar, brisa, sopro, vibração, estremecimento. 
Demoras a perceber que o carro não está no lugar onde 
julgavas que o tinhas deixado. Percorres toda a rua e depois 
as ruas paralelas e depois as perpendiculares. Um pouco 
aflita, entre o choque do carro roubado e a inquietação mais 
imediata de não te atrasares para a entrevista de emprego, 
sacas o telemóvel da bolsa: descarregaste no outro dia 
uma aplicação que rastreia o paradeiro de carros. Olhas 
para o pequeno ícone na lista de aplicações e percebes 
que é em vão: terias de a ter acionado antes de perder o 
veículo, não depois. E só então cai em ti um pensamento 
bastardo — tens o carro na oficina. Encostas-te a outro 
carro para recuperar da confusão. Pois, o pai do Vicente 
levou o carro à revisão. É típico teu, estragares assim tudo 
o que de bom te podia acontecer. 

Em três pensamentos lógicos, mas deturpados, estás 
de novo a provar que não serves para nada e que nunca 
nada te irá correr bem. Culpas a medicação, culpas a tele-
visão, culpas o capitalismo. Acabas sempre por culpar o 
capitalismo, ou o sistema, ou algo grande e abstrato. Mas 
não tens tempo de te reconciliar, tens de te pôr em marcha. 
Cruzas três paralelas rumo à avenida principal. Esperas. 
Nem um táxi. Esperas, enervada. Desces ao metro. Na 
carruagem cheia de gente, lamentas não vires munida de 
um livro, uma revista, de auriculares para ouvir música, 
nada. Sublinha a ansiedade. Tentas ocupar-te com a 
descrição do trabalho: continuarás a ser a Mulher-Eco. 
Farás o mesmo mas para uma cliente em exclusivo. Muito 
mais bem pago. Mais foco, menos stresse, mais dinheiro. 
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Soa perfeito, só falta convencer a parte de ti que resiste a 
este ambiente. O que é que tu tens contra as corporações? 

Não é que não gostes de Darla Walsh. Até te parece 
que ela é mais do que a típica magnata mimada ou a cele-
bridade que coleciona caprichos. Até a admiras. Sabes 
que uma mulher tão influente só pode ter um magote de 
inimigos, toda uma nação de antagonistas com capital 
para os invejosos. Achas que ela lida com tudo isso com 
força e dignidade. Afinal, reúne-se nela a trilogia da 
invídia: mulher rica e/ou poderosa e/ou inteligente. Em 
Darla Walsh vês algo diferente, mas isso também pode 
ser só brandwashing. (O uso massivo de inglesismos faz 
parte da cultura da tua profissão, e decides abusar deles 
na entrevista.) No fundo, ainda não decidiste se confias 
nela, e isso pode pesar sobre as tuas hipóteses de conse-
guir este emprego. 

Tentas motivar-te imaginando-te ao lado de uma mulher 
tão poderosa... Tu! Little you! Tiny mini worthless little 
you! Tu-zinha, lado a lado com Darla Walsh. Dizes “Darla” 
e “Walsh” como um apresentador de um programa mati-
nal de televisão, com suspense fajuto. Se calhar até irias 
deixar de te sentir esta nulidade o tempo todo, se calhar 
o teu trabalho seria mesmo um contributo qualquer, sei 
lá, podias influenciar uma decisão dela ou. Enfim. Mas 
afinal o que é que tu tens contra as corporações? 

Deslizas o olhar pela extensa entrada de Darla Walsh 
na Wikipédia:

Contents [hide]
Early Life
Education and Family life
The Voynich Manuscript
Business Career
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Media Career
Public Image
Philanthropy 
The Human Genome controversy
Political Campaigns 
Private Life
Wealth and Legacy
Honors and Awards
Other ventures
Authored books and publications
See also
Notes
References
Further reading
External links

Ela é sobejamente conhecida, nada do que lês é novi-
dade. O que querias ler algures é o que podes tu, tu‑zinha, 
fazer por ela? O teu trabalho consiste em repetir o que os 
outros dizem, uma técnica inventada por um life coach 
perspicaz que entendeu o valor desta forma de atenção, 
pela qual os grandes empresários já pagam pequenas 
fortunas. Descobriste — para tua surpresa — que tens 
vocação para ser eco, porque te agrada ouvir, manter-te 
escondida no volume da voz do outro. 

“Há muito que tu podes fazer por ela”, repetes, e a 
mínima possibilidade de essa ideia ser verídica dá-te 
uma vertigem. 

Mais tarde, sais do gabinete onde teve lugar a entre-
vista convencida de que ela precisa de ti, de que ela 
gostou de ti, e essa convicção é a droga mais poderosa 
que já provaste. Queres mais! Pairas pelas plataformas 
do metro, de repente tudo é bonito e entusiasmante. 
Ligas a um amigo a contar o sucedido, que na realidade 
é um ex-terapeuta que tentaste seduzir e a coisa correu 
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bastante mal, mas mantiveram contato. Ele atende por 
culpa, ouve-te passivo. Hoje não:

— Vai trabalhar para a Darla Walsh... a Ana?! 
Quando entras na carruagem estás mais atenta ao 

que dizes, deixas de mencionar o nome “Darla” e o nome 
“Walsh” porque todos a conhecem. Ao mesmo tempo 
sentes uma soberba, queres que todos naquela carruagem 
saibam que aquela mulher tão poderosa, hoje, te disse 
que poderias vir a ter “muito valor para ela”. Valor. Tu. 
Ela. Valor-ela. Valor-tu. Desligas a chamada e olhas em 
redor. Ninguém imagina. Será que não veem? 

A carruagem abranda junto a uma estação concorrida e 
muitas pessoas saem. Ocupas um lugar vago junto à janela 
e encostas a cabeça. Pousas as mãos em cima das coxas e 
pesam-te todos os galanteios que tiveste de fazer brilhar 
em redor de ti própria, e pesam-te os nós dos dedos car-
regados de promessas, sentenças, afirmações, veredictos, 
adágios, os tornozelos tensos de correr atrás de gracejos, 
o ventre cansado de planos, doem-te os joelhos de tanta 
maledicência, o corpo tão cheio de opiniões. Fechas os 
olhos, descansar uns minutos. Tocam-te no joelho inad-
vertidamente. Um rapaz novo senta-se à tua frente para 
ficar junto da rapariga, até àquele momento tão apagada, 
e de súbito iluminada. Ele dá-lhe um beijo periquito na 
bochecha e diz-lhe num dulcíssimo português do Brasil: 

— Vim só dar um like em você. 
Ela resplandece. Tentas esconder um sorriso inevitável, 

o nervo esquecido que aquilo toca, e vês como ela cora 
e repensas tudo o que já ouviste hoje, esta densa teia de 
frases e palavras, esta manta de retalhos que compomos 
com tudo o que dizemos. Pensas em toda a gente que, 
neste momento, em vários lugares, diz uma frase meiga. 
Pensas no Vicente com antecipação, “olá meu amor 



22

tiveste um dia bom meu amor dia bom meu bem bom 
amor bom bem bom” — e olhas para os dedos das mãos 
dos dois adolescentes entrelaçados e a forma como não 
dizem mais nada, absolutamente obscenos de carinho e 
tesão naquela carruagem resignada e estéril. 

Com furor e fervor, ainda queres vir a ser atravessada 
por muitas frases felizes.

com furor e fervor 
Reunião na sede da CCM — Cirrocumulus Inc., em São 

Francisco: um espaço amplo, iluminado pelo demorado 
Verão californiano. Um escritório onde é difícil discernir 
uma hierarquia ou distinguir funcionários de patrões. 
Variações sobre o tema: calções largos — mesmo acima 
ou mesmo abaixo do joelho — uma t‑shirt e uma camisa. 
Sandálias ou calçado desportivo de cores muito garridas. 
Roupa de fins de tarde despreocupados. As camisas desa-
botoadas e desbragadas. Um dos diretores-executivos 
está de chinelos de enfiar o dedo. Ainda traz ao pescoço 
pequenos remoinhos desenhados pelo sal que sobreviveu 
ao duche rápido que tomou depois do surf da manhã, uma 
horinha no mar antes de vir para o trabalho. 

Tudo está pensado para comunicar espontaneidade 
e ligeireza. Tudo está feito de maneira a que sintamos ao 
entrar: “Eis um lugar onde até dá gosto vir trabalhar!”, 
ou “Aqui, trabalhar deve ser divertido!” — um logro. 
Construído. 

Um dos principais ardis para alcançar esta sensação são 
as evocações do espaço doméstico, apontando a um mundo 
onde o trabalho e o ócio não se distinguem. Volumosos 
pufes coloridos, um sofá comprido cheio de almofadas 
e de revistas de arte e cultura pop, vários ecrãs, espaços 
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dedicados ao lazer, jogos, consolas, um televisor, aparelhos 
de ginástica, uma carpete felpuda para caminhar descalço. 
A cozinha está equipada com tudo o que se tem em casa. 
No mesmo ecrã onde se responde a um email de trabalho, 
joga-se um jogo, ou publica-se uma imagem numa rede 
social. Parte da equipa está, justamente, presente de forma 
virtual, a partir de Barcelona, Moscovo, Joanesburgo, 
quiçá de Lisboa. Uma série de relógios legendados com 
nomes de capitais internacionais auxiliam a coordenação 
das constantes chamadas de videoconferência, ligações 
estabelecidas com espaços em tudo semelhantes a este, 
construídos em antigos barracões industriais, armazéns, 
unidades fabris desmanteladas, onde tudo se prefixa 
com “co”. Cowork, cocreation, cogeneration, communi‑
cation, connected, coauthoring, codecision, cooperation, 
coordination, corporation, codeveloper, cosmopolitanism, 
codependence. Co‑mpetition, co‑nsumption, co‑nsumerism, 
co‑ntradiction... Uso basto de post‑its e organigramas 
pendurados nas paredes. Duas dezenas de funcionários, 
em número equilibrado de homens e mulheres, mas todos 
na mesma faixa etária. Todos bastante jovens. São em 
maioria Designers, Técnicos Informáticos, Programadores, 
Tech‑Geeks, Relações Públicas, Copy‑Writers, ou outra 
designação que encaixe na categoria geral — criativos. 
Empreendedores. Agentes das “indústrias criativas”. 
Com títulos de emprego que nem sempre permitem per-
ceber o que é que realmente fazem. Executivo de Fusão, 
Gestor de Identidade Virtual, Consultor de Processos de 
Margem, Consultor de Ressonâncias de Mercado, Admi-
nistrador de Disseminações, Gerente de Corporativismo 
Viral, Fiscal de Suspensões Digitais, Analista de Tendên-
cias Offshore, Especialista Transcultural, Assistente de 
Soluções Estratégicas, Brand-Trender, Brand Manager, 
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Manager de Sinergias, Produtor de Conteúdos, Assistente 
à Programação Relacional. As duas camisas abotoadas, 
nenhuma gravata, pertencem aos Economistas. 

É a este espaço que chega a mulher com o cabelo 
louro preso no alto do cocuruto. Chama-se Darla Walsh e 
é a diretora-executiva de uma multinacional sediada em 
Dublin. “She is the lady with the cash.” Vem acompanhada 
da Mulher-Eco. Consta que a única coisa que a Mulher 
-Eco faz por Darla Walsh é repetir o que diz, e que ganha 
uma fortuna por o fazer. Consta que é uma técnica que 
agora os magnatas usam, que consiste em ouvir-se, com 
o objetivo de perceber se “sabe bem”... If it feels right. 

Darla Walsh, seguida pela Mulher-Eco, atravessa o 
espaço. Darla olha em volta e a Mulher-Eco olha para 
Darla a olhar em volta. Apesar de ser um espaço de 
trabalho impressionante, que já fez capa em revistas de 
gestão, negócios e empreendedorismo, Darla não se sente 
impressionada. Está acostumada a este fenómeno que 
agora tomou conta de um certo filão do mundo empre-
sarial, o local de trabalho como uma creche para adultos. 

Um dos catalizadores de tudo isto, milionário aos 
vinte e três anos, é o homem dos chinelos. Há risadas 
abafadas, a atmosfera é convivial e, no entanto, percebe-
-se que algo importante está prestes a acontecer. Darla, 
a Loura Investidora, é a única que não joga o jogo da 
informalidade. Apesar da blusa solta de linhas geomé-
tricas, não cintada, a afastar de uma ideia convencional 
de elegância corporativa, veste uma saia travada e traz 
saltos. Está bastante maquilhada. Tem as sobrancelhas 
extremamente bem desenhadas. Atravessa o espaço sem 
meandros, num trajeto seguro, direta à mesa. Todos se 
apressam em redor. Alguém aciona os estores com um 
comando remoto e, apesar da altura elevada das janelas, 
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estas são instantaneamente cobertas por uma fina pelí-
cula que escurece toda a sala, permitindo ver melhor os 
gráficos entretanto projetados. Alguns começam a tomar 
notas, uma cadência rítmica de dedos sobre teclados que 
vai servir de partitura musical a toda a reunião, tão banal 
que já ninguém ouve. 

Estão ali reunidos para debater o que poderá ser uma 
das transições mais importantes desde a substituição 
do vapor pela eletricidade: a vida coletiva não voltará a 
ser a mesma. Uma operação de proporções globais, com 
consequências inimagináveis, e que tornará algumas das 
pessoas nesta mesa várias vezes bilionárias — mais do que 
já são. Darla já vigora no ranking das cinquenta pessoas 
mais ricas da Europa, e Timothy, o CEO das sandálias, 
seguido de perto pela sua sócia Kate Tate, entrou recente-
mente para a cauda dos duzentos norte-americanos mais 
influentes. Dinheiro não lhes falta, mas não se compara 
ao que virão a acumular caso este projeto resulte. 

a vida coletiva não voltará a ser
— Maaaaãe? 
O arrastamento característico com que Candela chama 

pela mãe, Lucía, mas também pelo pai, Pablo.
— Estou aqui!
Candela atravessa o corredor até ao escritório.
— Posso fazer-te uma pergunta?
— Todas.
— O pai disse que “nos dias que correm o público 

privatiza-se e o privado publicita-se”... o que é que isso 
quer dizer?

— Quer dizer muitas coisas, Candela. Os adultos agora 
mostram mais das suas vidas, há o computador e 


