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Andersen, uma das mais conceituadas
escritoras portuguesas do século XX, é
composto por cinco histórias: A Gata
Borralheira, Silêncio, Casa do Mar, Saga e
Vila d` Arcos. Gostei de todas as narrativas,
mas

vou

concentrar-me

na

da

Gata

Borralheira, porque é um conto de fadas
realistas que possui um final infeliz.
Este texto fala-nos do primeiro baile
de uma jovem rapariga chamada Lúcia. Na
primeira noite de junho, esta jovem foi a um
baile, numa mansão cor-de-rosa, com a sua
tia-madrinha. Mas, como se apresentou com
um horroroso vestido lilás e uns sapatos
azuis rotos e velhos, foi colocada de parte
por todos, durante a festa, sentindo-se
ridicularizada.
Então, durante a noite, ela olhou-se no espelho e sentiu-se profundamente triste. Entretanto
encontrou uma outra rapariga misteriosa, que lhe fez ver que os espelhos são como as pessoas más, não
dizem a verdade. Mais tarde, um rapaz dançou com ela e, também um tanto misterioso, disse-lhe que
noites como aquelas escondiam uma angústia por entre os brilhos, cores e perfumes… Durante a dança,
um dos sapatos velhos caiu-lhe do pé!
Passados vinte anos, ela voltou à tal mansão, agora rica, bonita e poderosa. Tinha mesmo
mudado a sua vida! Para relembrar o seu passado, Lúcia dirigiu-se à sala de espelhos, onde, como que
por magia, a imagem refletida não era a do seu novo vestido, mas sim a do antigo, lilás. Neste momento
de pavor, entrou um homem na sala, dizendo ser o “outro caminho”. O caminho que ela não escolhera
há vinte anos atrás. E, como pagamento, queria o seu sapato do pé esquerdo que, agora, estava forrado

de diamantes e, em troca, ele entregava-lhe o antigo sapato roto. Como ela não se conseguiu mover, ele
trocou os sapatos.
Na manhã seguinte, Lúcia foi encontrada morta na mesma sala. Nunca houve explicação para o
facto de se encontrar um sapato roto no seu pé esquerdo.
A história tem, assim, um final misterioso e impossível de desvendar, ficando toda a gente sem
saber por que razão ela morreu, mas pensa-se ter morrido de ataque cardíaco.
Assim, recomendo a todos a leitura deste livro, pois tem várias histórias interessantes, cada uma
com um final sempre inesperado.
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