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Todos os nomes é o único romance de José Saramago que começa com a 
apresentação pública da arquitetura, o único que no parágrafo inicial e no primeiro 
plano mostra a fotografia em branco e preto de um edifício idealizado para 
protagonizar a história da dissidência de um homem celibatário que, contra todo 
prognóstico, decide pôr-se de pé e entrar em ação1. Ao mesmo tempo em que se abre 
a cortina do primeiro ato se diz o nome próprio e os sobrenomes de uma arquitetura 
convencional que desse modo se particulariza, apresentando-a como se se tratasse 
não de um objeto, mas sim de um personagem, anunciando-a em voz alta e logo 
detalhando-a de uma forma minuciosa, acariciando-a delicada e lentamente para 
depois adentrar-se em seu interior sem forçá-la. Não é estranho que assim suceda 
em um romance sobre os nomes, de sua omissão e de sua carência: não é insólito 
que Saramago dê nome a sua arquitetura, que batize os edifícios que projeta e 
constrói com palavras e que estão destinados a cumprir com um papel protagonista 
na história que vão cobiçar, nos fatos que vão acontecer em seu interior e nos que o 
edifício vai intervir ativamente2. O nome completo do edifício que inaugura Todos os 

nomes é Conservatória Geral do Registo Civil. Ali, neste território urbanizado ou 
nesta cidade que é Todos os nomes, há muitas outras arquiteturas significativas: há 
um edifício gêmeo a este que serve de entrada ao Cemitério Geral e há no lugar dos 
enterros deste cemitério vegetal arquiteturas sepulcrais inspiradas na tumba cúbica 
que Adolf Loos projetou para si mesmo3; há várias versões do labirinto e há ruas 
ameaçantes e praças desabitadas e desertas; há uma escola na que estudou "a 
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mulher desconhecida" e houve antes uma habitação vazia na qual residiu essa 
mulher sem nome que desencadeará a ação, e ambas, o colégio adolescente e a casa 
vazia, serão invadidas por um homem que a busca sem descanso; e nessa busca sem 
trégua visitará até o final a casa sombria dos pais dela e achará a casa traiçoeira de 
"a mulher do rés-do-chão", casas que não são casas porque seu solo não toca a terra, 
um e outros andares de paredes escuras em edifícios indiferentes, porque a única 
casa verdadeira que há nesta história é o esconderijo, a toca na que se protege da 
intempérie o Sr. José, a pequena protuberância da Conservatória que a 
administração lhe cedeu como cela: casa mas não lar; casa, ainda que mínima, 
porque é uma habitação com duas portas que está em contato direto com a 
superfície terrestre que a sustente, mas não lar porque não é confortável e porque 
carece dos atributos dos lugares nos quais as pessoas se sentem seguras e que 
sentem como seus.  

Chama-se Conservatória Geral do Registo Civil porque esse é o nome que 
aparece em sua fachada, escrito numa placa esmaltada com letras negras, talvez só 
com maiúsculas as iniciais. Com a chave mestra do nome, que será repetido como a 
cadência de um salmo a partir de sua primeira e genética pronunciação, às vezes 
suprimindo o designativo "do Registro Civil" que lhe serve de sobrenome, abrirá 
Saramago a primeira porta da singular arquitetura de Todos os nomes. Manual de 

pintura e caligrafia começa com um retrato que nunca se acabará; Levantado do chão 
voltando-se para a abundância de paisagem no Alentejo; Memorial do convento 
espreitando um dormitório palaciano; O ano da morte de Ricardo Reis com um 
desembarque numa cidade entristecida e funeral; A jangada de pedra desenhando 
um traço indelével no chão; História do cerco de Lisboa sobrepondo um «deleátur» a 
signos e a palavras desnecessárias; O Evangelho segundo Jesus Cristo narrando a 
morte que sucede a imagem gravada; Ensaio sobre a cegueira iluminando um 
semáforo que logo deixa de se ver. Só em Todos os nomes a arquitetura se levantará 
soberana já na primeira página, prognosticando qual vai ser a relevância do papel 
que desempenhará no relato daqui em diante. Ela será o lugar e a desencadeante da 
ação; a um tempo servirá de palco e será atriz, participará silenciosa oferecendo-se 
como campo de batalha e intervirá verbalmente na rebelião. Assim, a Conservatória 
se dirá que é um “mundo e centro do mundo” (p.30), dizendo com isso que o edifício 
a si mesmo se basta para completar a realidade e abastecê-la de todo o necessário, 
que ele é o germe de tudo o possível, como acontecia com o Centro, 
incomensuravelmente nuclear, que palpitava em A caverna. Uma arquitetura que se 
propõe autônoma e autossuficiente para realizar as funções encomendadas, para 
cumprir sem auxílio alheio seu destino: que reitera a velha ideia, da estrutura 
ensimesmada perfeita, do edifício no qual poder nascer e morrer sem necessidade 
de sair fora de seus muros. 
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1. Pensadas, ditas por um narrador onisciente, o mais arquitetônico dos 
romances de José Saramago começa com as seguintes palavras: 

 
Encima del marco de la puerta hay una chapa metálica y 
estrecha, revestida de esmalte. Sobre un fondo blanco, las 
letras negras dicen Conservaduría General del Registro Civil. 
El esmalte está agrietado y desportillado en algunos puntos. 
La puerta es antigua, la última capa de pintura marrón está 
descascarillada, las venas de la madera, a la vista, recuerdan 
una piel estriada. Hay cinco ventanas en la fachada (p.11). 
 

A arquitetura se apresenta, portanto, desde o exterior, através de uma 
panorâmica que descreve o que mais chama a atenção de um espectador 
presumidamente atento (talvez seja impreciso falar neste caso de écfrasis), que se 
fixa primeiro na palavra e logo na matéria (ainda que se refiram antes as 
características do rótulo que as letras que contém antes a substância do verbo) e 
que não omite aquilo que para outros é frequentemente insignificante: o estado 
construtivo, a fenda, a rachadura, o descascado, a estria. Se a porta, como a chapa 
metálica esmaltada, é antiga, antigo deve de ser o edifício que a contem, ainda que 
sua idade seja difícil de precisar: talvez não tenha mais de um século respeitando o 
incerto presente no qual se desenvolve o relato4. Os revestimentos, as pinturas, as 
cascas ou as crostas que o cobrem sem mascará-lo estão todos deteriorados, 
esfoladas, como feridas pelo tempo. O nome próprio está colocado encima do dintel 
de uma porta; a fachada não é por agora mais que o suporte de uma inscrição e de 
uns quantos orifícios, de uma porta única e de cinco janelas que o leitor não sabe 
ainda nem como são nem como estão dispostas. Por hora, se trata de esboçar uma 
imagem, de mostrar as primeiras linhas mestras de um rascunho, de traçar um 
esquema da composição que ao ritmo dos acontecimentos irá ganhando mais 
elementos e atributos. Logo se confirmará a suspeita inicial sobre a presumível 
simetria facial do edifício, da presença de um eixo que fixa, um sobre outro, a 
inscrição e a porta, e talvez, como a imaginação propõe ainda que em nenhum lugar 
se esclareça, também uma das janelas esteja a eixo com a porta e com o rótulo. 
Segundo a informação que depois se dará sobre como são as paredes laterais, parece 
que estas janelas são orifícios retangulares situados na borda mais alto dos muros, 
paralelos à beirada ou ao parapeito da mureta, e aos que na tradução de Pilar do Rio 
se chama “tragaluces” (p.193), que ímpares discorrem alinhados próximos ao teto, 
talvez equidistantes, situando-se o central exatamente ao eixo sobre à porta, a uma 
altura que permita que entre ela e a janela discorra um dintel de grossura suficiente 
para parafusar nele a chapa esmaltada. Como é um edifício distante, sem nenhuma 
edificação vizinha a ele a exceção do que serve de abrigo para o Sr. José, o rodapé 
que visualmente o separa do chão e o destaca o envolve por completo. Além desses, 
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poucos dados mais se apresentam nesta história do levante do Sr. José, da rebelião 
contra si mesmo e suas circunstâncias, sobre o levante principal deste edifício 
canônico e grave que não tem mérito algum para figurar num catálogo de 
arquitetura patrimonial, mas que desde que Saramago se fixou nele o transformou 
num símbolo que merece ser incluído no inventário universal das arquiteturas 
verbais5. 

Os olhos através dos quais se vê a Conservatória Geral do Registo Civil 
[CGRC], talvez sejam os desse funcionário solitário e discreto que uma noite se 
atreve a olhar de outra maneira, a observar e a examinar, a analisar e a ser 
consistente com seus descobrimentos: o olhar principal do Sr. José, o de uma pessoa 
insubmissa, é a do personagem de Saramago mais atento à fenomenologia e à 
multiplicidade da arquitetura, com independência do qual seja seu tamanho ou sua 
função, atento tanto a um bloco de um depósito oficial de nomes como a um 
Cemitério crescente, também Geral, que servirá de reflexo à Conservatória na última 
parte de Todos os nomes; o olhar crítico de um homem que dialoga tanto com a cela 
monacal onde se protege com o andar de circunstância no qual residiu a mulher sem 
nome sobre quem investiga, sensível com a cidade inóspita e inimiga pela qual 
perambula e com o colégio que se vê forçado a profanar. Quem narra, seja ou não 
este Sr. José que fala com o teto de seu quarto e que uma noite transforma o tronco 
de uma oliveira em seu dormitório, quem contempla os três escalões de pedra e diz 
que os degraus são negros, quem elege a porta e as janelas para descrever só com 
estes três elementos de composição a fachada do edifício, informa também, talvez 
sem ter plena consciência de que está fazendo, sobre qual é sua posição a respeito 
do imóvel paralelepipédico: fixa seu ponto de vista num plano, na praça que se 
estende ante a fachada, situado sobre o eixo perpendicular à fachada que parte da 
porta e se adentra na cidade: “miró otra vez la plaza, la luz había mudado, la fachada 
de la Conservaduría General de pronto se volvió gris” (p.212). 

De pé, na praça, há um desenhista que começou traçar em seu caderno uma 
perspectiva cônica, ou talvez só a iniciar um projeto do edifício que tem em frente 
começando pelo abertura da porta, pela indicação de que algo vai ocorrer, pelo signo 
do fato que se aproxima. A porta é um aviso, uma advertência, a iminência de um 
perigo. Todos os nomes é uma sucessão de portas e de alguém se atrevendo a cruzá-
las em várias direções, a transgredir os limites por suas descontinuidades e suas 
aberturas. Não é novidade em Saramago o interesse pelas portas e seus significados, 
nem que as primeiras palavras da arquitetura se dediquem a elas: o que com elas 
(ou com a manivela ou maçaneta que, diz Saramago, lhes serve de mão) comece a se 
erguer um edifício6. Já era assim com o edifício administrativo da SPQR de Manual 

de pintura e caligrafia, onde se registram suas inquietudes pelas portas giratórias; 
como o hospício dos cegos e sua porta central, tão estreita e angustiante, também 
elevada sobre uma plataforma; e com o templo de Jerusalém e sua sucessão 
interminável de portas conduzindo de uma a outra até o vazio. Portas e janelas se 
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abrem e se fecham continuamente na História do cerco de Lisboa e no Memorial do 

convento; orifícios, hiatos e válvulas, pálpebra e lábios que se inauguram e se fecham 
no posterior Cain, similares a aqueles que se anunciavam na póstuma, e talvez 
editorialmente prescindível, Claraboia, para dar-lhe acesso aos interiores 
escondidos das casas e das almas aos que se referia a citação de Raul Brandão com 
a qual se abre o romance7. 
 

2. O desenhista, o espectador anônimo já convertido em escritor, se 
aproximará do edifício e subirá as três escadas, apenas sessenta centímetros de 
ascensão, e transpassará a abertura dessa porta inicial que abre espaço ao mistério, 
descobrindo depois dela um primeiro umbral. Não há surpresa: dentro haverá um 
interior. “Pasada la puerta, aparece una mampara alta y acristalada con dos 
batientes, por donde se accede a la enorme sala rectangular en la que trabajan los 
funcionarios” (p.12). Há um biombo, um limite translúcido armado com madeiras e 
vidros, um limite que se pode transgredir pelos batentes (acaso há uma porta de 
vaivém com duas folhas), que como por outras afinidades não só de índole 
arquitetônica, evocam as circunstâncias e a atmosfera do escritório de Bartleby, o 

escrevente, o conto de Herman Melville protagonizado por alguém que, ao contrário 
do Sr. José revolucionário de Todos os nomes, prefere não entrar em ação. Talvez 
Bartleby e Sr. José, também escrevente, não sejam demasiado diferentes: talvez 
representem versões de uma mesma ideia, de um mesmo sim ou um idêntico não, 
que cada um executa com uma estratégia diferente. O lugar dos acontecimentos de 
Bartleby, o escrevente é um escritório escuro em um edifício de Wall Street em Nova 
York de meados do séc. XIX que também dividido em dois espaços por uma divisória. 
O lugar público do Sr. José é uma “enorme sala retangular” que se descobre atrás de 
uma divisória que talvez delimite, como em alguns templos, o espaço de um biombo. 
No que se demora Bartleby e no que trabalha o Sr. José são recintos de trabalho, dois 
contentores de escrivaninhas, dois espaços funcionais governados pela disposição 
do mobiliário. No interior de ambos, acontecem surpreendentes coisas ordinárias.  

A Conservatória Geral é, atrás da porta, que parcialmente a separa da praça, 
uma sala, um quarto, que do acesso se apresenta como única e de gigantescas e 
desconhecidas dimensões. O tamanho da Conservatória, mais aparente que real, é 
um fator fundamental na aventura detetivesca do Sr. José, pois a impossibilidade de 
perceber em sua totalidade o recinto e a dificuldade para compreender o espaço vai 
desencadear alguns dos fatos mais inquietantes neste ventre de baleia8. Seu volume, 
sobre o que se colaborarão escassos dados métricos, vai ser adjetivado de modo que 
os epítetos evoquem a desmesura e suscitem um âmbito de limites difusos, de 
distantes e vagas fronteiras. Alto e enorme são os primeiros atributos que anunciam 
a magnitude do espetáculo que se assomam tanto os olhos dos cidadãos, 
acostumados as mais humanas e mais domésticas dimensões, como os olhos do Sr. 
José, que diariamente se desfocam ao passar da pequena toca que lhe serve de 
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refúgio à dilatada cavidade que é a Conservatória. O lugar é uma nave “donde los 
vivos y los muertos comparten un mismo espacio” (p.191): um grande vazio único 
destinado a armazenar, a proteger milhões de expedientes. É um hangar de papéis 
com “montañas de legajos, columnas de procesos, pilas de fichas, macizos de restos 
antiguos” (p.191), uma basílica profana habitada por escrivaninhas e estantes que 
traz à memória a atmosfera e a cenografia, não o móvel, que Antonello de Messina 
pintou por volta de 1474 para São Jerónimo em seu estúdio. Até a metade do romance 
dirá uma única medida desse espaço saturado, ainda que ao demarcar com precisão 
métrica o recinto em algo se contradiga a ideia do gigante, a invocação do colossal. 
A esse respeito, o escritor cita a distância da corda que tem que usar o Sr. José para 
não se perder no labirinto “de paredes de papel sucio que se tocan allá en lo alto” 
informará sobre cuántos metros mide de largo el interior: “la extensión de la 
Conservaduría General, a pesar de las sucesivas ampliaciones, todavía no pasa de los 
ochenta” (p.191). 

Oitenta metros linear de distância para o lado maior de um quarto é muito, 
se é que efetivamente se refere à distância e não, como propõe a tradução ao utilizar 
o substantivo extensão, à superfície da Conservatória, sendo neste último caso 
demasiado poucos os metros quadrados designados a um escritório público de 
âmbito estatal. Se são oitenta os metros de comprimento, trata-se, ao contrário, de 
uma distância catedralesca. De largura não se dirá nenhum dado. Será a geometria 
o instrumento que Saramago coloca nas mãos do leitor e ao que ele próprio recorre 
para desenhar a planta do edifício. Retângulos e triângulos, eixos e simetrias, 
bissetriz, espirais e paralelas serão as figuras e as linhas com frequência referidas 
tanto por sua capacidade gráfica na hora de evocar as formas como por seu conteúdo 
simbólico. O escritor proporá uma dupla leitura das referências geométricas tanto 
por sua capacidade de estabelecer ou de sugerir algumas características do espaço 
físico como pela de aludir a certos significados inerentes a ela, tanto por sua 
capacidade para organizar a vacuidade o espaço e como de forçar determinadas 
leituras culturais de seus símbolos. Assim, por exemplo, ao triângulo se lhe associará 
a ideia de hirearquia, pois um de seus vértices assumirá a representação do poder e 
será explicitamente fixado no plano ocupando uma posição dinâmica predominante 
com respeito à estabilidade da base submissa, ao mesmo tempo em que esse 
triângulo remete a uma certa ideia, não do fogo ou do ar elementar dos gregos, mas 
sim da divindade judeu-cristã. 

Haverá triângulos inscritos nesse contentor paralelepipédico quase neutro 
que se apresenta ao leitor, nesse vazio ventral que vai se despertando de fora para 
dentro. Expor a ideia de vazio na obra de Saramago supõe para a análise da 
arquitetura atender ao tema nuclear do labirinto e de suas ausências, ao assunto do 
deserto considerado geograficamente, como em O evangelho segundo Jesus Cristo, ou 
metaforicamente, como em Manual de pintura e caligrafia, e ao problema da solidão 
e de suas múltiplos denominações (Todos os nomes é um tratado sobre a solidão). O 
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narrador se ocupará de definir esse lugar esboçado nas duas primeiras páginas, de 
propor uma paisagem acobertada, de encher de conteúdos essa “enorme sala 
retangular” à que o leitor entrou desprovido depois de cruzar uma primeira porta 
que o distancia do exterior e uma segunda porta de batentes que o aproxima do 
interior. 
 

la enorme sala rectangular en la que trabajan los funcionarios 
separados del público por un mostrador largo que une las dos 
paredes laterales, con excepción, en una de las dos 
extremidades, del ala abatible que permite el paso al interior. 
La disposición de los lugares en la sala acata naturalmente las 
precedencias jerárquicas, pero siendo, como cabe esperar, 
armoniosa desde este punto de vista, también lo es desde el 
punto de vista geométrico, lo que sirve para comprobar que 
no existe ninguna irremediable contradicción entre estética y 
autoridad. La primera línea de mesas, paralela al mostrador, 
está ocupada por los ocho escribientes, a quienes compete 
atender al público. Detrás, igualmente centrada respecto al 
eje de simetría que, partiendo de la puerta, se pierde allá al 
fondo, en los confines oscuros del edificio, hay una línea de 
cuatro mesas. Éstas pertenecen a los oficiales. A continuación 
vienen los subdirectores, que son dos. Finalmente, aislado, 
solo, como tenía que ser, el conservador, a quien llaman jefe 
en el trato cotidiano (p.12). 

 

O escritor se serve da arquitetura dentro da arquitetura, que é o mobiliário, 
da estratégia de apontar a disposição dos móveis (uma barra de mostrador, quinze 
mesas de escritório), sem especificar quais são suas características, para dar-lhe 
forma e para completar o espaço inicialmente insinuado. Desenha a planta do 
recinto com o auxílio fundamental da geometria cartesiana, com linhas paralelas à 
fachada que são o mostrador de atenção ao público e as mesas, e com a linha 
perpendicular que é o eixo de simetria que se inicia na porta de entrada e que se 
funde na escuridão interior como antes, na praça, se adentrava na luz cega do 
exterior. Um lugar rígido, hierarquizado, ordenado e ocupado com uma 
determinante disposição de um mobiliário que aqui, por sua natureza, nunca sofrerá 
deslocamentos: um mobiliário que, como o escritório ou a escrivaninha de Bartleby 
no gabinete do advogado para o qual trabalha como copista, parece que está 
parafusado ao chão, imobilizado e que, portanto, foi expropriado de sua natureza 
mobiliária e forçado a assumir a imobiliária. É a arquitetura «geometrizada», 
convertida em estrutura cristalina contra a que logo se atentará. É a inclusão do 
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triângulo no seio do retângulo que, em planta, recorda a zona sepulcral do projeto 
de Aldo Rossi de 1971 para a ampliação do Cemitério de São Cataldo em Módena.  

Ante o leitor há um triângulo branco sobre um fundo negro desenhado pelas 
mesas. As mesas dos funcionários formam dois triângulos simétricos (quatro, dois, 
uma) e inscritos em outro maior que os envolve (oito, quatro, dois, uma), em cujo 
vértice se situa, presidindo e obturando o corredor central, o chefe: o Conservador. 
Uma fila, a base, de oito escreventes; outra paralela de quatro oficiais, outra dos 
subdiretores e um ponto de interseção dos catetos sobre o eixo que dimensiona a 
altura do triângulo e que é desde onde reina, desde seu sitiar, a autoridade vigilante. 
Ele está dentro, no coração ou no centro da máquina, dirigindo desde o centro de 
gravidade protegido pela muralha do mostrador e pela tripla trincheira do exército 
de empregados, aos que vigia como um deus omnipresente. O vértice é o posto de 
comando e o ponto de controle que obtém o poder de sua concreta situação 
geográfica. Cada funcionário trabalha, em quantidade e em atividade, de acordo a 
sua posição no triângulo. Quem descumpre sua obrigação está sujeito às medidas 
disciplinarias que lhe imponha seu superior imediato, aquele que em seu triângulo 
ocupe o vértice oposto à base. A Conservatória é, neste ambiente, o lugar da 
disciplina9. 

Este é o primeiro lugar geométrico, pois haverá outro depois dele, é o 
resultado de sobrepor num plano retangular alargado um triângulo simétrico (e, 
portanto, regular como o equilátero ou isósceles). É possível apresentar várias 
hipóteses sobre a posição que cada mesa ocupa nesse polígono. Está definido 
necessariamente pela linha envolvente que une as mesas dos escreventes e pelas 
que partindo dos extremos desta se cruzam na mesa do conservador. Para delimitar 
mais o triângulo, as mesas dos subdiretores e as de dois dos oficiais devem situar-se 
sobre os catetos. Haveria, portanto, uma base com oito elementos e dois catetos com 
quatro cada um, e o interior desta figura estaria ocupado só pelas duas mesas dos 
oficiais restantes. A base, para que fique o corredor central livre, há de conter 
inevitavelmente um número par de mesas. Cada fila contém a metade (ou o dobro, 
segundo seja a direção da leitura) de elementos que a anterior (8, 8/2, 8/4, 8/8): 
isto é, se regem por uma sucessão geométrica cuja razão é dois.  

A que distância relativa se poderia encontrar uma fila de escritórios com 
respeito à anterior? Se se parte da hipótese de que as mesas dos escreventes estão 
equidistantes, separados seus centros de geométricos uma distância «d» constante, 
e se traça uma malha regular de triângulos simétricos, resulta que, como o número 
de elementos de cada fila se ia dobrando, a distância entre cada fileira também vai 
duplicando a respeito à anterior, assim como a distância entre cada mesa em sua 
fileira respectiva a respeito da separação das mesas da anterior: a separação entre 
filas se duplica conforme se ascende no escalão (entre os escreventes e os oficiais é 

h = d Ö3 : 2; entre os oficiais e os subdiretores 2 h = d Ö3  e entre os subdiretores e o 

Conservador 4 h = 2 d Ö3) e a separação entre as escrivaninhas dos funcionários da 
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mesma classe também (entre os escreventes é d; entre os oficiais 2d e entre os 
subdiretores 4d). Se a malha é equilátera e, portanto equilátero o triângulo 
circundante, o chefe, segundo a lógica funcional, está a uma grane distância (à que 

poderíamos chamar altura) dos escreventes 7 h = 7 d Ö3:2).  
 

Hipótese sobre la disposición equilátera das mesas dos funcionários 

 

Os triângulos poderiam ser, em vez de equiláteros, isósceles, e seria outra 
disposição diferente das mesas e, se se reduzisse a altura, menor a superfície 
ocupada pelo triângulo envolvente. A suposição de que a distância entre filas fosse 
sempre idêntica, e de que em cada fila as mesas equidistassem, geraria triângulos 
assimétricos. Estas hipóteses sobre a disposição do mobiliário no espaço, e outras 
que poderiam aventurar-se, se elucidariam se José Saramago tivesse desenhado, 
acaso esquematicamente como em outras ocasiões, como ocorreu com o manicômio 
do Ensaio sobre a cegueira, a planta e a estrutura mobiliária da Conservatória, 
incluindo as oportunas anotações formais e dimensionais: se, como 
constumeiramente fazia Marcel Duchamp tivesse construído uma caixa para abrigar 
os rascunhos da obra e as instruções para construir uma maquete do edifício dual 
que projetou mesclando recordações e sonhos, dessa arquitetura na qual há uma 
estrita correspondência entre o frio interior e o gélido exterior. 
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Os números que por hora se manejam são o oito, o quatro, o dois, o um, o três 
dos triângulos e o dos escalões; também o cinco, repetido nas janelas e, como agora 
se verá, nas estantes do arquivo, e o seis dos corredores que permitirão aceder a 
eles. Quinze são o total dos funcionários contidos no triângulo, dos quais sete não 
são escreventes. Há como um jogo de equilíbrio entre o par e o ímpar, como uma 
busca natural de certa harmonia numérica. No entanto, na obra de Saramago não há 
interesse pela conjetura, nem pela magia dos números nem expressamente por suas 
referências simbólicas. O significado da cifra, se bem não se esgota na expressão da 
quantia, tampouco não se baseia nem na reivindicação do oculto nem na afeição 
matemática. A presença da teoria dos fractais, da série de Fibonacci ou da música 
dos números primos na obra de Saramago é casual e não consequência de uma 
intenção matemática: mais postulados dos analistas que pretensões do escritor10.  

 
3. Depois deste primeiro lugar duplo, composto funcionalmente pela área 

linear de atenção ao público e pela triangular de estância e trabalho dos funcionários 
públicos, separada uma de outra pelo mostrador, se desenvolverá outro lugar, 
igualmente composto por duas áreas que se diferenciam pela natureza de seu 
conteúdo, ainda que não dispusesse de um separador físico que evidencie a fronteira 
entre ambas. Este lugar, situado às costas, ocupa a parte detrás, o fundo da sala, as 
profundidades da caverna. Trata-se de um depósito cujo conteúdo justificará o nome 
do edifício. 

 
es conveniente comenzar sabiendo dónde se encuentran 
instalados y cómo funcionan los archivos y ficheros. Están 
divididos, estructural y básicamente, o, si queremos usar 
palabras más simples, obedeciendo a la ley de la naturaleza, 
en dos grandes áreas, la de los archivos y ficheros de los 
muertos y la de los archivos y ficheros de los vivos. Los 
papeles de aquellos que ya no viven se encuentran más o 
menos organizados en la parte trasera del edificio, cuya pared 
del fondo, de tiempo en tiempo, en virtud del aumento 
incesante de fallecidos, tiene que ser derribada y nuevamente 
levantada unos metros atrás (p.13). 

 

Como na primeira parte do edifício a posição que ocupava cada posto de 
trabalho obedecia a razões funcionais, compatíveis, segundo disse, com a estética e 
a hierarquia, agora também, nesta segunda parte, se justifica a divisão estrutural em 
duas áreas, a dos mortos e a dos vivos, aludindo também a razões funcionais, ainda 
que agora a justificativa da harmonia compositiva e da efetividade laboral são 
descartadas e se apela para a organização espacial deste lugar, pelo contrário, a uma 
certa “a lei da natureza”. O escritor, ao querer adequar uma estrutura funcional a 
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uma lei natural, está propondo certa leitura biológica do edifício, talvez em chave 
genética, como a que parece que é o próprio edifício quem por instinto ou por 
determinação genética assim mesmo, sem intervenção humana, se organizou. Esta 
insinuação de que a Conservatória é uma arquitetura viva, reprodutiva, capacitada 
para sentir e atuar autonomamente, será desenvolvida no romance mais adiante, 
onde haverá tetos dotados de fala e recintos arquitetônicos que respiram e um 
Cemitério Geral que se ramifica como um vegetal.  

Qual é o verdadeiro objetivo que há de cumprir a Conservatória, a função 
para cujo cumprimento eficaz foi instaurada? Além do mais, para a humilde missão 
que é servir como arquivo de papéis, foi engendrada, num tempo que aqui se 
desconhece e se deseja imemorial, para unir, juntar, atar, casar, evidenciar 
continuidades entre o vivo e o morto, demostrando pelo só fato de sua particular 
existência que todo esteve e estará eternamente ligado. 

 
relacionar las causas y los efectos, que en eso consiste, 

esencialmente, el sistema de fuerzas que rige desde el 
principio de los tiempos la Conservaduría General, allí donde 
todo estuvo, está y continuará estando para siempre ligado a 
todo, aquello que todavía está vivo con aquello que viene 
naciendo, todos los seres a todos los seres, todas las cosas a 
todas las cosas, incluso cuando no parece que las una, a ello y 
ellas, más que aquello que a la vista los separa (p.178). 

 

O edifício sede da Conservatória, arquitetonicamente, é um contento 
acessível no que estão fichados e arquivados os nomes dos mortos e dos vivos. É um 
dos edifícios-móvel para guardar, um armário desmedido de papéis, uma biblioteca 
de memórias, uma despensa de conservas nominais, um registro com Todos os 

nomes: uma cidade e um cemitério sobreposto, consolidados, ajuntados. Um lugar 
que necessita que se derrubem seus muros periodicamente para poder ser ampliado 
uma e outra vez porque o material de que se alimenta é inesgotável e sua 
variabilidade imprevisível. A CGRC é, no final das contas um saco sem fundo, uma 
caixa flexível, crescente.  

Uma vez esboçado o espaço e destilada uma pequena dose da atmosfera que 
ocupa Saramago procederá a expor qual é o conteúdo material desse cofre destinado 
à conservação dos nomes escritos, a completá-lo e defini-lo com maior precisão 
explicando qual é e como está disposto o mobiliário. 

 
A pesar del incómodo problema de la pared del fondo, al 

que ya se ha hecho referencia, merece todas las alabanzas el 
espíritu de previsión de los arquitectos históricos que 
proyectaron la Conservaduría General del Registro Civil, 
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proponiendo y defendiendo, contra las opiniones 
conservadoras de ciertas mentes tacañas ancladas en el 
pasado, la instalación de las cinco gigantescas armazones de 
estantes que se levantan hasta el techo a espaldas de los 
funcionarios, más atrasado el tope del estante central, que 
casi toca el sillón del conservador, más próximos al 
mostrador los topes de los estantes laterales extremos, 
quedándose los otros dos, por así decir, a medio camino. 
Consideradas ciclópeas y sobrehumanas por todos los 
observadores, estas construcciones se extienden por el 
interior del edificio más allá de lo que los ojos pueden 
alcanzar, también porque a cierta altura comienza a reinar la 
oscuridad (p.14). 

 

Cinco eram as janelas que se abriam na fachada, uma delas estava colocada 
no eixo central. Cinco janelas situadas no alto do muro e cinco são as linhas de 
estantes perpendiculares àquela linha que as une; e de novo há uma estante central 
que ocupa o eixo, que começa atrás das costas do chefe. A intuição e a lógica sugerem 
que as "cinco gigantescas armações" deveriam ser equidistantes e simétricas. Se a 
central nasce depois da mesa solitária do chefe e se faz surgir as demais atrás das 
duas mesas dos subdiretores, as duas estantes que faltam, para ser equidistantes, 
não poderiam começar atrás das mesas dos escreventes dos extremos. Segundo isto, 
a distância entre o eixo de cada estante seria o dobro da distância entre o centro de 
cada mesa dos escreventes: ou seja, 2d. 

Deve-se também supor que todas as estantes são registráveis pelas mesmas 
aparencias, e segundo isso, imaginar que as estantes extremas estarão separadas 
por um corredor de muros laterais. Pois bem, deve se supor que a largura do 
corredor perimetral, ao ser registrável uma única estante, tem a metade da largura 
que as centrais. Segundo este, a largura total da nave seria d + 4(2d) + d  =  10d. Sabe-
se que o extremo das estantes está separado três metros da parede do fundo 
(“separados todavía por unos tres metros y formando un corredor irregular” 
(p.193), e se se mantém constante a largura desse corredor perimetral e se supõe 
que é a metade da largura dos corredores centrais, se obterá uma largura total para 
o edifício de 30 metros (a separação entre os centros das mesas dos escreventes 
seria d = 3 metros). Se esta última hipótese fosse certa, o recinto mediria 80 metros 
de fundo e 30 metros de largura: 2400 metros quadrados de superfície. Mas 6 
metros de separação entre as estantes parecem excessivos inclusive para um lugar 
descomedido como este. Se d fosse 2 metros, a largura total se reduziria a 20 metros, 
a proporção do retângulo seria 1:4 (para ter uma superfície áurea a largura se 
aproximaria aos 50 metros) e a superfície total 1600 metros quadrados11. 
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Pouco se sabe da altura. O interior está elevado três degraus em relação à 
rasante do acesso exterior; essa altura livre entre o chão e o teto deve ser suficiente 
para que caiba a porta de dupla folha de um antigo edifício administrativo, um dintel 
no qual está pendurada uma placa esmaltada e na continuação uma janela larga que 
bem pudesse estar rasante com o teto. Agora se acrescente que o interior há “cinco 
gigantescas armazones de estantes que se levantan hasta el techo”; e as gigantescas 
devem aparecer tanto ao longo como no alto. Será necessária uma escada para 
aceder às alturas dessas armações onde já não chega a luz. Talvez a altura do interior 
se aproxime a 3d o a 4d, quer dizer, entre 6 metros e 8 metros, pois menos se deseja 
muito pouco para parecer gigante e mais se estima excessivo para garantir a 
estabilidade estrutural.  
 

 

Esquema sobre a área da CGRC para uma proporção 1:4. 20 x 80 metros 

 

4. O espaço ocupado pelas estantes se adapta geometricamente ao triângulo 
que formam as mesas; são duas figuras montadas que compõem um retângulo. Neste 
único quarto há três zonas diferenciadas pelo mobiliário e por sua função: a de 
atenção ao público, a das escrivaninhas dos funcionários e a do arquivo. Cada área é 
um espaço diferente e particularmente qualificado, inclusive quando cada uma, 
subdividido, contém outros subespaços. Ainda que o que corresponde aos arquivos 
vá ser definido com maior detalhe, reivindicado seu papel crucial na historia, há um 
lugar de confluência, um ponto de gravidade sobre o qual o escritor focaliza a cena: 
“la gran mesa del jefe con la luz encendida suspendida en lo alto, las enormes 
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estanterías subiendo hasta el techo, la oscuridad petrificada del lado de los muertos” 
(p.155).  

Há uma luz elétrica, uma lâmpada que sempre está acesa, marcando um 
vértice no eixo, suspensa sobre a mesa do Conservador, construindo o conjunto de 
triângulos verticais que determinam o tênue cone de luz. O interior é um lugar 
escuro, lúgubre em algumas áreas, muito pouco iluminado inclusive durante o dia 
pela precariedade, a estreiteza e a deficiente localização das janelas; um interior que 
recordará, também pela humidade e a presença de roedores, os sótãos e as galerias 
subterrâneas sem saída. Nele há uma fonte luminosa, permanente ainda que fraca, 
iluminando constantemente um lugar privilegiado da cena; uma luz que emana de 
cima, uma lâmpada solitária. Esta lâmpada órfã pendurada no teto lembra afinal os 
quadros de Francis Bacon, de seus abstratos dormitórios habitados por solitárias 
figuras desfeitas, ocupados por corpos encostados em leitos insulares, assim como 
de muitos dos retratos desfigurados que pintou de George Dyer. 

Como uma faca abrindo um canal, o ventre turvo da Conservatória há além 
dessa, outra luz, agora móvel e efêmera: uma lanterna conduzida pelo Sr. José 
durante suas explorações e suas pesquisas noturnas. A lanterna está guardada numa 
das gavetas da mesa do Conservador, e é ali onde, quando o Sr. José transformado 
em ladrão, necessita, vai pegar emprestada ou roubá-la. Porque é o amo e custódio 
da lanterna, o Conservador é o dono e o guardião da luz, e mediante seu controle 
também controlará o edifício e seus usuários. Quando o Sr. José vai buscar essa luz 
provisória com a que se adentrou nas entranhas das estantes para iluminar os 
nomes, se parece com outros portadores míticos da luz: ao Lúcifer etimológico e a 
Prometeu depois de roubar a Zeus o fogo. 

As armações que ligam o chão com o teto, que por efeito da perspectiva 
parecem confundir com o fundo imaginário do edifício, ciclopes e criaturas sobre-
humanas, simulam infinitos e, em consequência, o espaço que os envolve ou o que 
deles emana se parece ao espectador igualmente descomunal e ilimitado. São estas 
umas construções que estão “subindo hasta el techo”, não para apoiar-se nele, ou 
com a intenção de sustentá-lo, mas sim, na tentativa de superá-lo, empurrando-o até 
acima, mais Atlantes que Cariátides. O teto as comprime evitando que se despertem 
e se estirem para cima. Nelas se cobiçam ordenadas alfabeticamente as vidas dos 
vivos e, confundidos e aproximando-se do esquecimento, as recordações dos 
mortos: “Estas armazones de estantes son las que soportan el peso de los vivos. Los 
muertos, esto es, sus papeles, están metidos por allí dentro, en peores condiciones” 
(p.14). 

Os arquivos, em princípio, estão organizados em três áreas: uma primeira e 
próxima às mesas dos funcionários que contém as fichas dos vivos, a “área 
denominada activa” (p.14); depois vem a área com as fichas dos falecidos antigos e 
a continuação, por último, da área com as fichas dos mortos mais recentes. Esta 
distribuição causa graves disfunções. Os problemas funcionais derivam de que os 
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expedientes mais solicitados, os que são objeto cotidiano de consulta, são os dos 
mortos recentes, e que contra toda lógica arquivista se colocam nos lugares mais 
distantes do mostrador. Em vez de tê-los à mão, para ir buscá-los os escreventes tem 
que adentrar-se nas confusas vísceras do edifício. Esta ordem contrária à cronologia 
e à frequência de uso responde, segundo o Conservador, a uma razão arquitetônica: 
assim pode resolver-se com facilidade a cíclica necessidade de espaço, de realizar 
periódicas ampliações devido ao incessante incremento do número de fichas de 
mortos. As ampliações se realizam demolindo a parede do fundo e voltando-a a 
construir idêntica a uns metros mais longe, pois ao parecer há terrenos livres 
suficientes detrás do edifício12. 

A Conservatória, sólida e simples, mas rigorosamente construída, se bem 
parece não tem problemas de natureza estrutural, só os tem de tipo funcional; uns 
derivados da métrica e a dinâmica e outros, da massificação13.  

 
cuando la congestión causada por la acumulación 

continua e irresistible de los muertos comienza a impedir el 
paso de los funcionarios por los corredores y, en 
consecuencia, a dificultar cualquier investigación 
documental, no hay más remedio que echar abajo la pared del 
fondo y volver a levantarla unos metros más atrás... durante 
el tiempo que la pared está siendo construida, es inevitable 
que las fichas y los expedientes de los muertos recientes, por 
falta de espacio propio en el fondo del edificio, se vayan 
aproximando peligrosamente y rocen, del lado de acá, los 
expedientes de los vivos que se encuentran ordenados en la 
parte extrema inferior de las respectivas estanterías, dando 
origen a una franja de delicadas situaciones de confusión 
entre los que aún están vivos y los que ya están muertos... 
cuando la pared se encuentra levantada y el techo 
prolongado, y ya el archivo de los muertos puede volver a la 
normalidad, esa misma confusión, fronteriza, por decirlo así, 
tornará imposible, o por lo menos pernicioso en alto grado, el 
transporte, para la tiniebla del fondo, de la totalidad de los 
muertos intrusos (p.190). 

 

O escritor conhece a dificuldade das obras de reforma e ampliação e os 
problemas que acarreta manter em uso o edifício enquanto estas se realizam. Esta 
convivência, se assim se pode dizer, entre o vivo e o morto, esse lugar enfermo no 
qual confluam a destruição e a criação que é o lugar arquitetônico no que se fazem 
obras, tem suas consequências no lugar ilusório que é a memória. Saramago está 
assimilando os processos arquitetônicos aos vitais, a desordem inevitável que 
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confunde as fichas dos vivos e as dos mortos com a desordem transitória que é 
sempre qualquer processo de construção. Em vez das contínuas ampliações poderia 
se ter previsto uma única e definitiva que esgotaria a extensão do terreno disponível 
e que abastecesse de estantes suficientes ao edifício durante um maior período de 
tempo; mas esta alternativa iria contra a ideia biológica do crescimento rizomático, 
do desenvolvimento permanente e incontrolável. O edifício é projetado como uma 
criatura viva que envelhece e se regenera, como um animal antigo, pré-histórico, que 
de alguma maneira segue ativo: “con un aire de ruina inmovilizada en el tiempo, 
como si la hubiesen momificado en vez de restaurarla cuando la degradación de los 
materiales lo reclamaba” (p.211). 

 

Planta esquemática e situação do mobiliário na CGRC para a hipótese métrica 20 x 80 

 

5. A parede do fundo, a reiteradamente renovada, é cega: não tem janelas. É 
um muro contínuo, sem cavidades nem ocos na rua. A culpa, como em outras 
ocasiões, é atribuída aos arquitetos, incapazes de sacrificar seus critérios estéticos 
às razões funcionais, inclusive quando aqueles se justifiquem alegando que intervém 
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num edifício histórico cujo aspecto hão de preservar14. Saramago atribui a perene 
escuridão à teimosia da corporação de arquitetos: 

 

En cuanto a la pared del fondo, toda ella, es inexplicablemente 
ciega, es decir, no tiene siquiera un simple ojo de buey que 
ahora venga en ayuda de la escasa luz de la linterna. Nunca 
nadie pudo entender la tozudez de la corporación de 
arquitectos que, amparándose en una poco convincente 
justificación estética, se opuso a modificar el proyecto 
histórico y autorizar la apertura de ventanas cuando es 
necesario desplazarla, a pesar de que un lego en la materia 
sería capaz de percibir que simplemente se trata de satisfacer 
una necesidad funcional (p.196).  

 

A ordem e o rigor geométrico do arquivo são só aparentes; desde a 
perspectiva que se vê desde o mostrador parece um mundo ordenado e efetivo, mas 
quem se adentra nele descobre que não se trata mais que uma ilusão, que é um reino 
caótico e trapaceiro. A construção racional que simula ser vista de fora, de dentro 
revela sua essência de labirinto e sua natureza equívoca15. O lugar limpo que se 
intuía ao princípio será substituído pela realidade empoeirada e suas 
decomposições: 

los desmoronamientos de expedientes, que siempre están 
sucediendo por más que se empujen las masas de papeles, 
convertirán algo que estaba destinado a ser acceso directo y 
rápido en una red compleja de caminos y veredas, donde a 
cada momento surgen los obstáculos y los callejones sin 
salida (p.193). 
 

Saramago está contando a forma de um interior, criando um ambiente cuja 
atmosfera sufoca e contradiz a realidade geométrica pela que começou a revelar o 
interior do edifício. Aqui já não importa qual é a métrica do espaço, pois as 
dimensões são continuamente alteradas e postas em desconfiança, substituídas por 
outras magnitudes que tem mais a ver com a topologia que com a topografia, e que 
são capazes, em função da luz ou do som, da temperatura ou da higiene, da memória 
ou do tato, de dilatar ou de contrair os espaços sem ajustar-se a nenhum princípio 
científico. Esta situação e a certeza absoluta de que o espaço é instável, de que a 
aparência dos lugares é sempre mutável, é o que levará a dizer o Sr. José que a 
Conservatória é inimaginável, indescritível, que há que está dentro atendendo em 
estado de alerta, desconfiando da vista, para assim poder imaginá-la: “usted no se 
puede imaginar lo que es aquello, Por lo que me ha contado, lo imagino, No se lo 
puede imaginar, es imposible, sólo estando allí” (p.228). 
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Com quem dialoga o Sr. José é com a senhora do rés-do-chão, a única à que 
ele se atreveria a conta-lhe seu segredo16. O Sr. José, como Saramago, desconfia da 
capacidade das palavras para comunicar com precisão a essência do lugar17. A 
linguagem verbal é ineficaz na transmissão das formas complexas. Além do mais, o 
Sr. José, que é pessoa precavida e muito ciumenta de sua intimidade, parece dar-lhe 
medo confessar como é o espaço em que trabalha; não sua aparência asséptica, 
acessível a qualquer um, mas sim, seus descobrimentos misteriosos, como se ele 
tivesse sido o único com capacidade de enxergar aquilo que para os demais 
permanece oculto. 

Na Conservatória não é possível o esquecimento; ela é o lugar da memória, o 
cérebro artificial que se inventou para procurar a perenidade dos nomes. A 
Conservatória é o artifício arquitetônico, a máquina simbólica encarregada da 
função de velar e vigiar que os nomes não caiam e se extraviem na cratera do 
esquecimento, que não sejam de todo apagados da página do presente. A 
Conservatória é um dormitório de nomes, o lugar onde são impossíveis os sonhos: 
“La memoria, en esta casa de archivos, es tenaz, lenta en olvidar, tan lenta que nunca 
llega a borrar nada por completo” (p.91). A Conservatória é um edifício, como certas 
obras de Duchamp, para si mesmo, definitivamente inacabado e submetido a 
ampliações, sempre ameaçado pela poeira atmosférica e pela poeira incontida que 
geram as obras de reforma, espreitado pelas ratazanas devoradoras de memórias 
impressas. É um edifício linear porque é numa única direção na qual avança um fio 
que da porta de entrada se desenvolve. O convento de Mafra incrementava seu 
volume em todas as direções; em altura com os muros multiplicando seus silhares, 
em profundidade com a escavação dos cimentos e no plano com a permanente 
dilatação de seu perímetro. O convento era uma criatura da que se contou como foi 
formada, as circunstâncias do parto e algo de sua infância. Foi possível presenciar 
seu lento crescimento animal. Era uma fábrica em funcionamento, uma máquina 
deglutindo materiais, pedras e homens, transformando-os em signos de vontades 
reais que queriam perpetuar-se. A Conservatória, no entanto, se alimenta por uma 
única abertura sempre com a mesma substância pouco nutritiva que são os papéis 
manuscritos com nomes, lugares e datas, e tampouco fabrica nada, nada produz, é 
um depósito terminal, um recipiente estanco. Não é um mecanismo que transforma 
as coisas; é inflexível: só tem capacidade para dispô-las em seu interior de uma 
determinada maneira.  

O templo de Jerusalém em O Evangelho segundo Jesus Cristo era uma sucessão 
de caixas, uma caixa que continha uma caixa contendo outra caixa até que estas se 
esgotavam e se chegava ao vazio central, ao vazio superficial. Era algo que crescia de 
dentro para fora, como querendo abarcar o planeta, confiando na arquitetura como 
arma defensiva. A Conservatória é uma caixa única que contém palavras e números, 
nomes e datas dos fatos, rigores alfabéticos e calendários. Não é um lugar sagrado 
destinado ao sacrifício e a violência mas sim, um recinto pagão e pacífico onde estão 
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proibidas as desordens. A sede da SPQR em Manual de pintura e caligrafia era uma 
agrupação de escritórios apáticos coibidos atrás de uma fachada que, além de um 
letreiro com seu nome, suportava uma porta giratória e mágica. Um edifício público 
e administrativo com várias plantas, com escadas cerimoniais e perspectivas 
diagonais. A Conservatória é também algo disso, a carapaça de um organismo que 
atende o cidadão porque assim sugere a placa esmaltada que sustenta sua fachada, 
ainda que esta só tenha uma planta, e não tenha sótãos, tão propícios para usá-los 
de arquivo de mortos, e tampouco escadas interiores, salvo uma de mão, 
transportável e de madeira, instável e perigosa, que servirá para espantar as 
aranhas quando pegue algum dos expedientes próximos ao teto: um teto intangível 
que tudo cobre de negro e que até então havia sido marginalizado por Saramago em 
seus edifícios. Os tetos serão aqui uma novidade arquitetônica nas reflexões do 
escrcitor. Antes houve céus, alguma cúpula, algum guarda-chuva, alguma noite, mas 
nos tetos inacessíveis e ameaçadores, ou vigilantes como é o da morada do Sr. José. 
Tampouco a porta pública da Conservatória é giratória; é uma porta convencional 
de folha reclinável que abre para o interior, a um umbral de biombo que filtra o que 
provém do exterior.  

O mais significativo da Conservatória Geral do Registo Civil não é sua 
composição arquitetônica, nem a planta nem a seção; não é determinante nem sua 
forma nem sua pesada aparência administrativa, nem sequer a cidade a que fagocita 
ou a irrelevante história de sua gênesis e de sua agonia. Tampouco importa seus 
promotores nem seus construtores: acaso só sejam indispensáveis um ou dois de 
seus usuários. O relevante, como nos cárceres desenhados  por Giovanni Battista 
Piranesi e na mais excelsa arquitetura de qualquer tempo ou cultura, são as 
atmosferas, a incerteza do espaço geométrico, a densidade e as impurezas do ar e a 
natureza da luz que o faz perceptível: o principal aqui é, de novo, como em Levantado 

do chão, a paisagem. A CGRC, como depois  será o  Cemitério Geral, que sem ser 
simétrico lhe é réplica, é uma paisagem: um lugar arquitetônico idealizado por José 
Saramago para que o Sr. José submisso e o Sr. José dissidente pudessem atuar de 
acordo com as condições narrativas, aos sucessivos episódios do romance; é um 
contexto para que fluam livremente os fatos; um âmbito projetado e construído com 
as palavras imprescindíveis para que os personagens possam habitar sem 
contradições e estridências, que transcende seu destino de cena ao intervir 
ativamente nos fatos. A CGRC é um meio ambiente no qual parecem naturais as 
conversas que mantém o protagonista e a arquitetura, um território sustentado pela 
rede de correspondências conjugais que entre ambos estabelecem, um lugar 
necessário para que cumpram felizmente e satisfaçam suas relações carnais.  

 
Notas 

 

* Tradução de Regiane Santos Cabral de Paiva. 
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1 As citações referidas a Todos os nomes neste artigo indicam a página correspondente da 
primeira edição da editora Alfaguara en Madrid , 1997, segundo a tradução de Pilar del Río. 

2 Sobre os nomes da arquitetura trata a "Introducción" e o Capítulo I, "Acerca de la casa 
literaria", de PARRA, 2004, p.15-56. 

3 Adof Loos desenhou em 1931 um esboço da lápide que haveria de apontar o lugar de seu 
enterro no Cemitério Central de Viena. Foi construída por seu colaborador Heinrich Kulka: 
um prisma de 116 centímetros de lado e 90 de altura lavrado em granito, com o nome do 
arquiteto inscrito em maiúsculas vermelhas do lado frontal, sobre um pedestal de 190 x 190 
x 37 cm. (RUKSCHCIO, 1987, p.644).  
 
4 Mais adiante se afirma que a porta não é antiga, mas antiguíssima: “Allí estaba la 
Conservaduría General, con su puerta antiquísima, y los tres escalones de piedra negra que 
le daban acceso, las cinco ventanas alargadas de la delantera” (SARAMAGO, 1997, p.211), 
pelo que um século talvez sejam poucos anos para considerar antiguíssima a uma porta. 
 
5 Sobre as arquiteturas literárias de José Saramago trata PARRA, 1999, p.210-216.  
 
6 No Manual de pintura e caligrafia, a propósito das portas, segundo a tradução de Basilio 
Losada, se diz: “Extraño es que la literatura (si mucha pintura vi, también mucho libro he 
leído) no haya dado gran importancia a las puertas, a esas planchas amplias reunidas o 
placas móviles, tapaderas que la vertical ahorra a la gravedad. Me sorprende, sobre todo, 
que se tome por insignificante lo que digo que es espacio inestable entre las jambas. Y, sin 
embargo, es por ahí por donde los cuerpos pasan y se detiene la mirada.” (SARAMAGO. 1989, 
p.205). Em Ensaio sobre a cegueira, também na tradução de Basilio Losada, se afirma que: 
“El tirador de la puerta es la mano tendida de una casa, respondió la mujer del médico” 
(SARAMAGO, 1995, p.347). 
 
7 "En todas las almas, como en todas las casas, además de fachada, hay un interior 
escondido" escreveu Raul Brandão. 
 
8 Acontece ao Sr. José como a Lönnrot na quinta Triste-le-Roy que Jorge Luis Borges 
levantou para sua perdição no relato de Ficciones (1944) titulado “La muerte y la brújula”: 
"la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la 

penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad" (BORGES, 
1996, p.505). A escuridão, a réplica, o tempo, a ignorância, a solidão e o medo deslocam a 
percepção e distorcem as dimensões. 
 
9 Cf. FOUCAULT. 2009. 
 
10 Um possível organograma da Conservatória se propõe na página 79 de CARVALHO (2015, 
p.63-85) onde também se aborda o tema do jogo, a geometria factral, o número áureo e a 
teoria do caos a propósito do Cemitério Geral de Todos os nomes. 
11 A separação entre as estantes saramaguianas é similar a que tem, por exemplo, as estantes 
da sala de leitura da antiga biblioteca do Trinity College em Dublin, lugar que de algum modo 
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recorda tanto pela sensação de incomensurável que desprende como suas estantes em 
fileira de chão a teto. 
 
12 A pré-existência de terrenos sem construir em seu entorno, ao tempo que potencia a 
sensação de distanciamento que a Conservadoria projeta no observador, questiona sua 
posição central em uma «ciudad intermedia» como desejamos.   
 
13 Para poder demolir o muro posterior sem causar perigo à estabilidade estrutural se 
requer que o fundido da cobertura, que bem poderia ser plana, como o teto, não se apoie 
neste muro final submetido a periódica destruição e reconstrução. Em nenhum lugar do 
romance se dão dados sobre a estrutura do edifício. Em função das estimativas dimensionais 
antes projetadas, talvez o edifício deva contar com suportes intermediários, provavelmente 
coincidindo com algumas das fileiras das estantes, pois caso contrário o vão teria uma luz 
excessiva para salvá-la com uma viga continua apoiada só nos muros extremos. O edifício 
poderia ter-se construído com uma sucessão de pórticos paralelos a fachada, com travas 
longitudinais que poderiam ser muros de carga e com ferro de vigamento perpendicular aos 
lados menores do retângulo. Também poderia ter a cobertura inclinada, com dois ou vários 
espigões, e o edifício estar construído com muros de carga longitudinais e paralelos, 
atenuados ou não com arcos ou com dintéis, coincidentes sempre com a posição das 
estantes, que se apoiariam neles. Ainda que a Conservatória seja uma arquitetura solta e, 
em consequência, exonerada do cumprimento das leis de estabilidade estrutural, o escritor, 
frequentemente atento a estes pormenores e conhecedor de não poucos princípios 
construtivos, como bem evidenciou em Memorial do convento e em Caim, onde não faltam 
pedreiros e obras a média elevação, acostumada a ser consequente com eles em seus 
pressupostos arquitetônicos. 
 
14 Se bem, o maior conjunto de elogios de Saramago para a arquitetura e seus feitores, nem 
sempre professionais de arquitetura, se encontra em Viagem a Portugal (PARRA, 1998, 
p.167-174), o repertório de queixas sobre a incapacidade e a incompetência dos arquitetos, 
ou sobre os despropósitos e os desastres produzidos pela arquitetura contemporânea, se 
encontra entre as páginas dos Cadernos de Lanzarote.  
 
15 A CGRC é um labirinto geométrico: é porque o escritor o diz diretamente no início e 
metafóricamente depois: “en las laberínticas catacumbas del archivo” (SARAMAGO, 1995, 
p.16). Também pela sensação de que ali o espaço é interminável ou infinito e por seus 
constantes crescimentos, por suas repetições e por seus altos corredores sem luz, pela 
desmessura e porque nele se perde a memória do caminho. Ao ir  por uma das fichas dos 
mortos mais recentes se corre o perigo de extraviar-se, de perder-se e não encontrar o 
caminho de regresso. É tal o risco, e porque alguns se perderam, que o Conservador impôs 
o uso do, assim chamado, “hilo de Ariadna”: “la obligatoriedad del uso del hilo de Ariadna 
para quien tuviera que ir al archivo de los muertos” (SARAMAGO, 1995, p.16). Este fio é uma 
corda de cem metros que o chefe guarda em uma gaveta de sua mesa e que tem que levar 
atada qualquer que se adentre naqueles umbrais desorientados. O Sr. José para divergir, em 
suas violações, da Conservatória preferirá utilizar suas próprias armas, em vez do fio legal 
uma corda, provavelmente mais forte e confiável: “A falta del auténtico hilo de Ariadna, que 
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no se atreve a usar a pesar de que nunca se cierra con llave el cajón de la mesa del jefe donde, 
con una linterna potente, se encuentra guardado para las ocasiones, don José utilizará un 
rústico y vulgar rollo de cuerda comprado en la droguería que le hará las veces y que 
reconducirá al mundo de los vivos a aquel que, en este momento, se prepara para entrar en 
el reino de los muertos” (SARAMAGO, 1995, p.188). O labirinto é o reino dos mortos. Onde 
se morre e onde se reside uma vez morto: um matadouro e um cemitério. 
 
16 “si alguna vez se decidiese a contar a alguien cómo es la Conservaduría General por 
dentro, sería a la señora del estresuelo derecha” (SARAMAGO, 1995, p.379). 
 
17  Parafraseando Unamuno, quando no capítulo X  de Del sentimiento trágico de la vida se 
referia à religião, a respeito da arquitetura saramaguiana poderia se dizer que a arquitetura 
"más que se define se describe, y más que se describe, se siente" (UNAMUNO, 1997, p.228). 
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