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B R E V E SE D I T O R I A L

Numa altura em que 
as discussões geo-
políticas marcam as 
notícias do mundo, é 
impossível não olhar 

para a China e o seu papel nas grandes linhas 
que estruturam as relações internacionais nas 
últimas décadas. Para isso, importa começar por 
dentro, olhando atentamente para a política e 
a sociedade chinesas, estendendo o olhar com 
a ajuda de quem se dedica a estudar o país 
e a sua forma de organização, dentro e fora 
das fronteiras físicas da China. Professor no 
Departamento de História e Escola de Política 
Pública e Assuntos Globais da Universidade 
de British Columbia, Canadá, Timothy Cheek 
estuda a história do Partido Comunista Chinês 
e dos seus intelectuais desde os anos 1980. Co-
editor do livro The Chinese Communist Party: 
A Century in Ten Lives (Cambridge University 
Press), que reúne ensaios de vários autores, falou 
ao Parágrafo sobre o modo como se vê a China a 
partir daquilo a que chamamos Ocidente, sobre o 
desconhecimento que é preciso combater e sobre 
o momento actual, em que a liderança do país 
se mostra inabalável, mesmo que o tempo e a 
história confirmem que as mudanças são sempre 
inevitáveis.
Nem sempre os escritores revelam as suas 
estratégias de bom grado, mas Mario Vargas Llosa 
foi suficientemente generoso para as partilhar 
com quem quisesse lê-las. Prosseguindo uma 
tradição onde pontua Reiner Maria Rilke, com as 
suas Cartas a um Jovem Poeta, também o Nobel 
peruano reuniu um conjunto de epístolas onde 
discorre sobre a origem do impulso literário, os 
seus modos de desenvolvimento e os muitos 
aspectos que separam uma história de um 
romance. Em Cartas a Um Jovem Romancista, 
agora reeditado pela Dom Quixote, Vargas Llosa 
cumpre o propósito de elucidar hipotéticos 
escritores sobre os meandros do ofício, mas 
acaba por assinar um importante tratado 
autobiográfico sobre a sua própria abordagem à 
escrita, aos seus demónios e às estratégias que foi 
encontrando para os fixar em letra de forma.
A notícia da morte de Hi Xudong chegou em 
cima do fecho desta edição. Era um dos grandes 
poetas da contemporânea literatura chinesa e 
a sua presença em Macau, na edição de 2014 
do festival literário Rota das Letras, deixou 
memórias fortes naqueles que puderam escutá-
lo e conhecer alguma da sua poesia. Depois dessa 
visita ao território, Hu Xudong escreveu um texto 
sobre Macau, sobre as expectativas que trazia 
antes de conhecer a cidade e o impacto que 
as diferentes áreas e ambientes tiveram sobre 
si. Originalmente publicado no livro Regra de 
Três (Praia Grande Edições), esse texto pode ser 
novamente lido nas páginas 6 e 7 desta edição. 
Uma homenagem ao escritor e uma dádiva aos 
leitores.
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A arte literária 
como biografia
Regressa às livrarias o ensaio em forma de cartas que Mario Vargas Llosa dedicou 
a quem queira aventurar-se nos meandros do ofício literário. Cartas a um Jovem 
Romancista (Dom Quixote) é um manual de boa escrita, mas sobretudo um manual 
de boa leitura e uma intensa reflexão sobre o modo como nascem os romances, 
sempre a partir da experiência do escritor peruano. 

Rainer Maria Rilke
Cartas a um jovem 
poeta 
Antígona

Tradução: José Miranda Justo

Mario Vargas Llosa
Cartas a um jovem 
romancista 
Dom Quixote

 Nas divagações sobre a pos-
sibilidade de identificar a origem 
do impulso da escrita, que mar-
cam o início destas cartas, Var-
gas Llosa isola a rebeldia como 
hipotética explicação. É uma 
rebeldia existencial, aquela de 
que fala o Nobel peruano, e não 
mero incómodo juvenil. Para o 
autor, é bem possível que quem 
escreve o faça porque não aceita 
a vida que vive e aquela que vê 
viver ao seu redor, mais perto ou 
mais longe: «Porque dedicaria o 
seu tempo a algo tão evanescen-
te e quimérico – a criação de 
realidades fictícias – quem está 
intimamente satisfeito com a 
realidade efectiva, com a vida tal 
como a vive?» Assumida a ori-
gem, esclarece-se que nada há 
de cabal nesta assunção, já que 
tudo é sempre mais complexo do 
que as explicações que podem 
caber numa tentativa de simpli-
ficação de um acto que decorre 
tão intensamente dos territórios 
do nosso cérebro que máquina 
nenhuma tem como mapear. 
Daí para a frente, discute-se a 
questão da matéria-prima – que, 
para o autor, é sempre parte da 

O regresso de Frankfurt

Depois de uma edição totalmente virtual, em 2020, 
com encontros, debates e exposições a acontecerem 
apenas na internet, a Feira do Livro de Frankfurt 
anunciou o seu regresso à normalidade possível. 
Entre os dias 20 e 24 de Outubro, Frankfurt voltará a 
acolher editores de todo o mundo, agentes literários e 

escritores, definindo alguns dos negócios editoriais que 
hão-de marcar o próximo ano. A organização da feira 
já divulgou o plano de contingência que permitirá aos 
seus visitantes circularem em segurança, sempre com 
o distanciamento físico e a protecção garantidos, e os 
bilhetes de entrada – limitados –  podem ser adquiridos 
desde já por quem queira assegurar um lugar naquela 
que é uma das mais antigas feira do livro do mundo 
ainda em funcionamento.

«De maneira que, quem 
vê no êxito o estímulo 
essencial da sua vo-
cação, é provável que 
veja frustrado o sonho 

e confunda a vocação literária 
com a vocação pelo ouropel e pe-
los benefícios económicos que a 
certos escritores (muito poucos) 
proporciona a literatura. São cois-
as distintas.» É Mario Vargas Llosa 
quem assim separa as águas, af-
astando do ofício literário o im-
pulso da fama e relegando-o para 
o patamar das eventuais e mui-
to improváveis consequências 
práticas desse ofício. Cartas a Um 
Jovem Romancista foi original-
mente publicado em 1997, com-
pondo um ensaio de tom marca-
damente pessoal sobre o modo 
de contar histórias, dando-lhes a 
forma daquilo a que chamamos 
romance e catalogamos indisc-
utivelmente no âmbito da liter-
atura. A Dom Quixote reedita-o 
agora, colocando à disposição 
dos leitores um texto epistolar 
com destinatário aberto que é, 
sobretudo, uma aturada reflex-
ão sobre os meandros da escrita 
literária.

experiência própria, o que em 
momento algum significa que 
aquilo que se escreve é uma au-
tobiografia – e avança-se para as 
categorias de espaço e tempo, 
forma e estilo, modos narrati-
vos e artifícios literários, numa 
sucessão de reflexões recheadas 
de exemplos da literatura univer-
sal que acabam por compor algo 
próximo de um manual, senão 
de escrita, pelo menos de boas e 
conscientes práticas.
 No entanto, no prefácio a 
uma das edições espanholas 
deste livro, Vargas Llosa explica 
que o conjunto destas cartas não 
constituem um manual que en-
sine a escrever, mas antes um en-
saio sobre como nascem os ro-
mances a partir da sua experiên-
cia pessoal. E acrescenta que o 
livro acaba por ser «uma discre-
ta auto-biografia», o que talvez 
seja a melhor definição do que 
se reúne nestas páginas. É certo 
que quem procure ensinamen-
tos que ajudem a definir certas 
práticas no momento de colocar 
as mãos e o cérebro na feitura de 
um romance, tem aqui matéria 
de sobra para dar uso às menin-

De Berlim 
para o mundo
O Festival Internacional de 
Literatura de Berlim regressa 
em Setembro, entre os dias 8 e 
18, e algumas das suas muitas 
sessões serão transmitidas on-
line, permitindo a leitores de 

todo o mundo o contacto com 
os autores. Do programa deste 
ano fazem parte centenas de 
convidados, entre eles Ana Luísa 
Amaral, Bernardo P. Carvalho, 
Lídia Jorge e Patrícia Melo.

Traduzir 
Hong Kong
A edição deste ano do 
simpósio Backreading Hong 
Kong está agendada para os 
dias 10 e 11 de Dezembro e 
tem como ponto de partida a 
ideia de “traduzir Hong Kong”. 
Organizado pelo departamento 
de Inglês e Literatura da Hong 
Kong Baptist University, o 
departamento de estudos 
linguísticos da University of 
Toronto Scarborough e pela 
revista Cha: An asian literary 
journal, o encontro já abriu 
inscrições e aceita propostas 
de comunicações até ao 
próximo dia 15 de Outubro. 
As comunicações não devem 
exceder os 20 minutos e os 
resumos podem ser enviados 
para os emails 
tammyh@hkbu.edu.hk 
e chriszj.song@utoronto.ca.

ges, mas o que Cartas a um Jo-
vem Romancista traz a qualquer 
leitor, com ou sem ambições 
literárias, é uma profunda au-
to-observação de si próprio feita 
por um dos grandes romancistas 
contemporâneos, partilhando 
a experiência de uma vida ded-
icada à leitura e à escrita, bem 
como dúvidas e inquietações 
inevitáveis nesse processo algo 
misterioso que faz com que al-
guém se abeire de uma página 
em branco, em papel ou no ecrã, 
e comece a escrever, a partir de 
matéria-prima de difícil local-
ização, aquilo que poderá vir a 
ser um romance. Com sorte, um 
romance que outros lerão.

Outras cartas

Vargas Llosa não foi o primeiro 
autor a estruturar a sua visão 
da literatura em conselhos epis-
tolares. No início da década de 
1930, Virginia Woolf dirige a 
John Lehmann, jovem aprendiz 
que trabalhava na editora Hog-
arth Press, de Virginia e Leonard 
Woolf, um conjunto de consel-
hos que são também uma reflex-
ão de carácter ensaístico sobre a 
escrita e a literatura. A Letter to a 
Young Poet foi inicialmente pub-
licado na revista The Yale Review 
e, mais tarde, incluído numa das 
colecções da Hogarth Press, já 
em formato de livro. No Brasil, 
Mário de Andrade fez o mesmo 
com o então jovem escritor Fer-
nando Sabino, a partir da leitura 
de um pequeno volume de con-
tos desse escritor ainda por con-
sagrar, que despertou no mod-
ernista um ímpeto de comuni-
cação cujo resultado pode ler-se 
em Cartas a Um Jovem Escritor e 
Suas Respostas (Record).
 Foi Reiner Maria Rilke o 
autor das mais conhecidas car-
tas destinadas a lançar alguma 
luz sobre os labores da escrita 
literária e, simultaneamente, 
a aplacar o ego de aspirantes a 
escritores. Cartas a Um Jovem 
Poeta (Antígona), escrito entre 
1902 e 1908, reúne as epístolas 
que Rilke enviou ao jovem mil-
itar Franz Xaver Kappus, que se 
dirigiu ao conceituado escritor 
em busca de conselhos sobre 
como iniciar um percurso poéti-
co. O resultado revela o cuidado 
de Rilke no modo como afasta 
certas ilusões sobre o que é a 
vida de um escritor, mas revela 
sobretudo uma ética associada à 
poesia, a mundividência de Rilke 
a partir da impossibilidade por 
si sentida – e vivida – de separar 
o ofício poético daquilo a que 
chamamos vida.
 Franz Kappus acabou por 
conciliar a sua carreira mili-
tar, tendo cumprido 15 anos de 
serviço no exército do Império 
Austro-Húngaro, com um per-

curso literário que, ainda que 
prolífico, não lhe trouxe grande 
reconhecimento. Curiosamente, 
para além de poemas dispersos 
que publicou em jornais e re-
vistas, a sua obra em formato de 
livro compôs-se unicamente de 
prosa, com oito romances pub-
licados entre 1918 e 1949. Da 
poesia que alimentava os sonhos 
juvenis do soldado e que o levou 
a procurar as advertências de um 
consagrado escritor, não reza a 
história bibliográfica deste autor, 
o que talvez seja uma prova de 
que os conselhos de Rilke foram, 
apesar de tudo, atentamente es-
cutados.

O poeta Hu Xudong morreu no 
passado Domingo, aos 47 anos. 
Nascido em Chongqing, em 1974, 
juntava ao ofício poético o trabalho 
da tradução e da crítica, tendo-se 
especializado em Literaturas 

Hu Xudong 
(1974-2021)

Comparadas, com destaque para a 
literatura chinesa contemporânea. 
Professor e investigador na 
Universidade de Pequim, Xudong 
era igualmente professor associado 
no Instituto de Literatura Mundial e 
vice-director do Núcleo de Cultura 
Brasileira, tendo vivido alguns 
anos no Brasil, onde aprendeu 
português. Nome reconhecido 
na vasta constelação da poesia 
chinesa contemporânea, com uma 
bibliografia que inclui nove livros 
de poemas, para além de ensaios, 
crítica e várias traduções, o autor foi 
uma das presenças da III edição do 
Festival Literário de Macau, Rota 
das Letras, em 2014, depois do qual 
escreveu o texto que publicamos 
nesta edição do Parágrafo.



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 27 DE AGOSTO, 2021 • parágrafo  • SEXTA-FEIRA 27 DE AGOSTO, 2021

4 5

A 
qualidade da 
i n v e s t i g a ç ã o 
levada a cabo 
nas universida-
des chinesas e 
o modo como, 

ao longo das últimas décadas, 
investigadores de todo o mundo 
têm vindo a trabalhar com aca-
démicos do Continente são, para 
Timothy Cheek, as duas princi-
pais mudanças vividas durante a 
sua geração de sinólogos. Nasci-
do na Austrália e actualmente a 
leccionar no Departamento de 
História e Escola de Política Pú-
blica e Assuntos Globais da Uni-
versidade de British Columbia, 
Canadá, Cheek é um dos editores 
da obra The Chinese Communist 
Party: A Century in Ten Lives, que 
reúne ensaios assinados por au-
tores de várias proveniências. O 
investigador acredita que o ac-
tual momento, quer para os es-
tudos chineses quer para a China 
e o PCC, é desafiante. Mas deixa 
uma garantia: «Goste-se ou não, 
o Partido Comunista provavel-
mente ficará connosco por mui-
to tempo».

Além de ser um dos seus edito-
res, participa no livro The Chine-
se Communist Party: A Century 
in Ten Lives com um ensaio so-
bre Wang Shiwei, um intelectual, 
escritor, tradutor e voz crítica de 
Mao Zedong. O que o levou a 
pesquisar e escrever sobre a vida 
deste homem?
T.C. - Wang Shiwei foi a primeira 
investigação que fiz no final dos 
anos 1970. Escrevi algumas coi-
sas sobre ele ao longo dos anos, 
mas nas últimas duas décadas 
houve alguns desenvolvimentos 
no que sabemos, então quis revi-
sitar o caso. Wang Shiwei era um 
comunista, na verdade era um 
teórico e tradutor marxista, mas 
também seguia a tradição dos 
escritores cosmopolitas do 4 de 
Maio. Devo dizer que ele prova-
velmente não é um bom roman-
cista, mas entendeu o marxismo 
e o leninismo e dedicou-se à 
modernização da China. Envol-

H É L D E R  B E J A

E N T R E V I S T A

É uma tolice desejar 
o fim do PCC

Timothy Cheek estuda 
a história do Partido 
Comunista Chinês 
e dos seus intelectuais 
desde os anos 1980. 
Lamenta as actuais 
dificuldades 
na investigação conjunta 
com académicos 
chineses, mas bendiz a 
qualidade 
do trabalho feito nas 
universidades do 
Continente. É crítico 
do regime chinês, ao 
mesmo tempo que lhe 
reconhece conquistas 
merecedoras de reflexão, 
bem como uma grande 
fraqueza: a ausência 
de um mecanismo de 
transição 
de poder que garanta 
uma sucessão estável.
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veu-se com os intelectuais que 
foram para Yan’an no final dos 
anos 1930 e tornou-se o exem-
plo do que não se deve fazer. 
Criticou o partido em 1942 e irri-
tou Mao, e não foi o único. Ding 
Ling, uma mulher, era a líder; 
Xiao Jun, um excelente e muito 
famoso romancista, também, e 
nunca se arrependeu. Ai Qing, o 
pai de Ai Weiwei, foi crítico. To-
dos, excepto Wang Shiwei e Xiao 
Jun, se arrependeram. Por isso 
Wang Shiwei é uma janela para 
as tensões entre os intelectuais e 
o partido. Não que Wang Shiwei 
fosse um democrata que se opu-
nha a Mao, ele era comunista. 
Este é um debate intrapartidário 
e é o que me interessa. Durante 
toda a minha carreira estudei os 
intelectuais do sistema. É como 
olhar para os críticos católicos 
da igreja. O que é interessante 
para mim é esse conflito, o pa-
pel de Wang Shiwei: ele não es-
tava do lado de fora, ele era um 
intelectual dentro do sistema. 
Isso significa que os intelectuais 
eram necessários para o partido, 
mas ao mesmo tempo eram um 
problema. Este é um dilema que 
perpassa todos os 100 anos do 
PCC.

Os intelectuais ainda são neces-
sários e ainda são um problema 
para o partido hoje em dia? De 
que forma?
Sim e sim. Xi Jinping foi compa-
rado a Mao, mas acho que ele se 
parece mais com Liu Shaoqi. As 
pessoas que não passaram a vida 
a estudar o Partido Comunista 
podem não estar familiarizadas 
com o nome de Liu Shaoqi. Ele 
era o número 2 do partido e era 
muito organizacional. Escreveu 
um ensaio muito famoso, que 
foi usado no movimento de rec-
tificação de Yan’an, chamado 
Como Ser Um Bom Comunista. 
Mao deu a visão, mas Liu Shao-
qi estabeleceu as bases de como 
fazê-lo, e isso passava por ser um 
burocrata transformador num 
governo ideológico que salvará o 
mundo desde que haja obediên-

cia. Muitos académicos usam a 
Igreja Católica como metáfora 
para ajudar os ocidentais a en-
tender o PCC: uma organização 
salvadora que fez coisas ter-
ríveis, além de ter feito coisas 
maravilhosas. O que é difícil aos 
ocidentais contemporâneos en-
tenderem é se o PCC é simples-
mente terrível, um império do 
mal, ou se é maravilhoso, como 
se reivindica. E de facto é ambos 
e nenhum ao mesmo tempo. Xi 
Jinping lembra-nos Mao, mas 
ele é muito diferente, não tem o 
carisma de Mao. E o mundo e o 
partido também não são iguais. 
A China dos anos 2000 não é a 
China dos anos 1960 ou 40. A Or-
ganização Mundial de Comércio 
e o comércio internacional não 
tornaram a China democrática, 
mas tornaram-na global e isso 
mudou as pessoas. Hoje toda a 
gente pode aceder à internet e 
ter informações de todo o mun-
do. Deste ponto de vista, os inte-
lectuais são necessários para Xi 
Jinping porque ele está a vender 
ideologia novamente e precisa 
de sacerdotes que dirijam as ce-
rimónias e dêem a comunhão. 
Jiang Shigong é um bom exem-
plo. Trata-se de um teórico cons-
titucional de Pequim, um muito 
bom académico e seguidor ab-
soluto de Xi Jinping. Foi um dos 
principais autores do Livro Bran-
co sobre Hong Kong. Ao mesmo 
tempo, vemos nos jornais alguém 
como Cai Xia, que leccionava na 
escola do partido e agora é muito 
crítica; houve outros, como Liu 
Xiaobo, Ai Weiwei... O Partido 
Comunista fica realmente inco-
modado com essas pessoas. Eles 
não põem na prisão pessoas que 
não os assustam. Quando falo 
com intelectuais chineses, eles 
dizem “Ah, a liberdade que vocês 
tem no Ocidente”, e eu digo “Sim, 
tu também podes ter. Só precisas 
ser tão irrelevante quanto eu”.
 
Como é a sua cooperação e de 
outros colegas não chineses 
com os académicos da RPC? A 
atmosfera política influência de 

alguma forma essa cooperação?
Aí está identificado o desenvol-
vimento mais importante da 
minha geração nos últimos 20 
anos: trabalhamos muito mais 
com os nossos colegas na China. 
Quando comecei a ir à China, na 
década de 1980, mal conseguia 
encontrar-me com alguém, pre-
cisava de ser muito cauteloso e 
as conversas eram muito limita-
das. Agora, metade dos alunos 
de pós-graduação que supervi-
siono na Universidade de Bri-
tish Columbia nasceram e foram 
criados na China, têm bachare-
latos na China e estão a fazer 
pós-graduações no Ocidente. 
Fui treinado como historiador 
e fiz o meu doutoramento sobre 
a China em meados dos anos 
1980. Achava que meu trabalho 
enquanto ocidental era apren-
der chinês, ler imenso chinês, 
contar a muita gente o que tinha 
descoberto e, em seguida, trei-
nar jovens anglófonos para faze-
rem o mesmo. Mas nos últimos 
20 anos tenho recebido cada vez 
mais alunos de pós-graduação 
chineses. Então, na segunda 
metade da minha carreira per-
cebi que estou a ajudar os aca-
démicos da RPC a tornarem-se 
mais internacionais. A partir de 
meados de 1990 e por 20 anos 
tenho trabalhado muito com o 
académico Xu Jilin, de Xangai, 
em questões intelectuais e sobre 
o partido. Tivemos conferências 
juntos, partilhámos alunos de 
pós-graduação, e isso não é es-
pecial, é o que a minha geração 
está a fazer. Nos últimos 20 anos 
assistimos à integração da co-
municação e produção acadé-
mica, conectando académicos 
dentro e fora da China. Tem sido 
maravilhoso e melhorou o nos-
so trabalho nos dois lados. Hoje 
isso está a ser desafiado, está a 
piorar cada vez mais nos últimos 
dois anos. Há oito ou nove anos, 
Xi Jinping disse “É preciso tomar 
cuidado com a poluição espiri-
tual das influências ocidentais”, 
etc., e nós pensámos que era 
mais conversa fiada do partido, 

teresse diminui porque o acesso, 
a disponibilidade e a ideia de que 
é possível conseguir um bom 
emprego na área de negócios 
têm diminuído. A última parte é 
a académica: dois problemas são 
as disciplinas e os empregos. Na 
década de 1980, a maioria das 
universidades tinha um cientista 
político da China, um sociólo-
go da China, um economista da 
China. Isso já não acontece. En-
fraquecemos realmente a nossa 
base de conhecimento sobre a 
China e recebemos todo o tipo 
de ideias estúpidas pela impren-
sa, que chegam ao governo. As 
poucas pessoas que lêem chinês 
e que passaram algum tempo na 
China olham para aquilo e dizem 
“Mas isto é loucura”. Há empre-
gos académicos limitados. Eu 
preocupo-me com a quantidade 
de alunos de doutoramento que 
aceito porque temo que não haja 
empregos para todos eles. Esta-
mos a atravessar um momento 
desafiante.

Como vê o actual momento da 
China e do PCC, que agora cum-
pre 100 anos?
O Partido Comunista Chinês 
sempre surpreendeu e confun-
diu observadores externos. O 
partido recusa-se a morrer. Re-
latos da sua morte foram clara-
mente exagerados. Desde Tia-
nanmen, em 1989, todos nós 
ficámos muito irritados, eu in-
clusive, e alguns investigadores 
têm previsto a morte iminente 
do partido: “Vai entrar em co-
lapso, este ano ou no próximo”, 
prevêem eles há uns 30 anos. E, 
como disse o académico Joseph 
Fewsmith, um dia estarão certos, 
mas não nas últimas três déca-
das. Isto significa que, goste-se 
ou não, o Partido Comunista 
provavelmente ficará connosco 
por muito tempo. Quer isto di-
zer que tem de ser a versão do 
partido de Xi Jinping? Não. No-
vamente, se usarmos a imagem 
da Igreja Católica, as pessoas 
de fora da igreja vêem-na como 
algo monolítico, mas é claro que 
é muito diversa – há partidos 
dentro do partido. Creio que a 
China demonstrou poder haver 
desenvolvimento económico e 
uma terceira onda de industria-
lização sem democracia e sem 
o Estado de Direito da maneira 
que você e eu o conhecemos e 
entendemos, que é pela protec-
ção dos direitos individuais. Mas 
isso não significa que o PCC seja 
exactamente o oposto disso. Não 
me interprete mal, não estou a 
recomendar o sistema chinês, 
mas há desafios e, em termos da 
nossa compreensão da história 

Weber, Foucault, etc., e a sua apli-
cação. Eles ignoravam os estudos 
em língua inglesa e outras línguas 
europeias sobre a China. Agora 
debruçam-se sobre isso e são crí-
ticos, o que é óptimo. Estamos a 
encontrar um terreno comum 
no nosso compromisso partilha-
do para com o nosso trabalho 
profissional, no meu caso a His-
tória.  Os bons académicos com 
quem trabalho na China têm a 
mesma abordagem fundamental 
da História que eu, no sentido de 
ler textos em contexto, de aplicar 
uma ponderação racional, de fa-
zer uma crítica cuidadosa das 
fontes, todas essas coisas. Mas 
as perguntas que eles fazem e 
as conclusões a que chegam são 
interessantemente diferentes, e 
isso é enriquecedor. É por isso 
que adoro o meu trabalho.

Mencionou que cada vez mais 
estudantes chineses vêm para 
o Ocidente continuar os seus 
estudos. E os alunos ocidentais, 
estão mais ou menos interessa-
dos em estudar a China do que 
estavam, digamos, há uma dé-
cada?
Vivi o momento áureo dos Es-
tudos Chineses no Ocidente, 
durante a Guerra Fria. É o que 
chamamos de momento Sput-
nik: o financiamento de todos os 
principais centros sobre a China 
na América do Norte e na Europa 
através de governos que percebe-
ram “A União Soviética é assusta-
dora, não a entendemos, por isso 
temos que aprender as ‘línguas 
do inimigo comunista’”. Com a 
queda dos sistemas socialistas, 
na década de 1990, essa fonte de 
financiamento secou e também 
se desvaneceu o interesse. As 
pessoas simplesmente pararam 
de estudar a União Soviética. A 
China, porém, tornou-se popu-
lar, não por razões geopolíticas, 
mas devido aos negócios. Agora 
o interesse empresarial esmore-
ceu, pois ninguém pode ir à Chi-
na a não ser uns poucos líderes 
empresariais, e não poderemos 
ir no próximo ano, devido a esta 
realidade que é a Covid e tam-
bém à desculpa que é a Covid. 
Tenho dito ao governo canadiano 
e a outros governos que estamos 
num novo momento do Sputnik 
e que eles precisam de financiar 
centros de estudo nesta área no-
vamente. Vamos ver o que acon-
tece. Como sabe, em geral a co-
bertura mediática sobre a China 
é muito negativa e, francamen-
te, Xi Jinping e a sua diplomacia 
agressiva não têm ajudado. O que 
estão a fazer em Xinjiang é horrí-
vel; o que estão a fazer em Hong 
Kong é de partir o coração. O in-

mundial, o PCC e o desenvolvi-
mento económico da China con-
fundem-nos. Precisamos olhar 
novamente para tudo.

Este modelo criado pela China é 
algo que pode apelar a regimes 
mais autocráticos ou a demo-
cracias menos maduras em ou-
tros lugares?
Com certeza. Qual foi a atracção 
do estalinismo? Foi paz, amor e 
democracia? Não. Foi: “Como go-
vernante, posso controlar o meu 
país, montar um exército forte e 
assustar os meus vizinhos que já 
me estão a assustar a mim”. Mas 
acho que é uma tolice desejar o 
fim do PCC. Não amo o partido, 
gostaria que a China fosse de-
mocrática, mas livrámo-nos do 
partido comunista na União So-
viética e como foi que isso cor-
reu? O leninismo tem um efeito 
a jusante que todos devemos 
considerar: é como a penicilina, 
mata o vírus, mas também mata 
todas as outras bactérias. Por ou-
tras palavras, não há sociedade 
civil na China no sentido haber-
masiano. Se cortarmos a cabeça 
do partido, o resultado não será 
nada dócil, nem mesmo uma 
irritadiça Bélgica, o resultado 
será uma Rússia. Sou a favor da 
democratização, sigo Yu Keping, 
que tem um livro em inglês cha-
mado Democracy Is A Good Thing 
e vem falando sobre democra-
tizar o PCC. Lembre-se, são 90 
milhões de pessoas, três vezes a 
população do Canadá. Isto po-
deria fazer de alguém um líder 
de vanguarda na sua sociedade, 
demonstrando como se faz a de-
mocracia, com eleições plenas e 
livres, com a protecção dos di-
reitos individuais, etc. Começar 
com o PCC e trilhar o caminho 
a partir daí. Sugeri aqui alguns 
dos pontos fortes do sistema co-
munista. A sua fraqueza, porém, 
é a sucessão. Vimos no Ocidente 
que as democracias podem ser 
desafiadas, conhecemos as li-
mitações dos sistemas eleitorais. 
Mas a grande fraqueza dos sis-
temas comunistas é a transição. 
Seja Xi Jinping bom ou mau, um 
dia vai morrer e eles não estarão 
prontos, haverá instabilidade. Se 
o partido cair, será porque cau-
sou o seu próprio colapso.

VVAA
The Communist 
Party: A century 
in ten lives
Cambridge University Press

Quer dizer que o acesso à actual 
pesquisa académica que está 
a ser feita na China influencia 
muito a qualidade do que vai 
sendo publicado em inglês?
Com certeza. Eu diria que nenhu-
ma tese de doutoramento nos 
últimos cinco anos, escrita em in-
glês, é adequada se não envolver 
substancialmente investigação 
académica secundária em lín-
gua chinesa. Não se trata apenas 
de usar textos em chinês como 
recurso passivo para recolher 
dados, trata-se de envolver aca-
démicos da Universidade Fudan 
ou da Universidade Zhongshan, 
assim como envolvemos acadé-
micos de Heidelberg ou Harvard, 
e isso é maravilhoso. Devo dizer 
que esta comunicação teve um 
impacto semelhante na geração 
mais jovem na China. A primei-
ra onda de influência ocidental 
foi a leitura dos grandes teóricos, 

mas agora ele está realmente a 
implementar isso. Académicos 
com quem trabalhei durante 
anos deixaram de responder ou 
apenas conversam sobre ques-
tões pessoais. Então, o que fazer? 
O que fazemos é o que podemos. 
O objectivo fundamental deste 
livro e também do meu trabalho 
actual é manter os canais aber-
tos. Talvez não possamos fazer 
tanto – fizemos um trabalho real-
mente interessante entre 2001 e 
2015 e essa janela está fechada 
– mas estou actualmente a tra-
balhar com académicos dentro 
da China, via Zoom, abertamen-
te, sobre a história do partido. 
Como é que podemos fazer isto? 
Porque estamos a traduzir arti-
gos legalmente publicados na 
China, para apresentar aos lei-
tores ocidentais alguns dos exce-
lentes trabalhos que vêm sendo 
produzidos lá.
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HU XUDONG

M E M Ó R I A

Sun2, e conseguir mergulhar no 
mundo subterrâneo, sobretudo 
em frente às Ruínas de São Paulo.

Graças a um convite do Fes-
tival Literário de Macau, na Pri-
mavera de 2014, recebi outra hi-
pótese de explorar Macau. Para 
além de eu próprio participar no 
festival, e de assistir ao resto do 
interessante programa escolhi-
do pelos organizadores, passei o 
tempo que tinha para mim fre-
quentando as áreas da península 
de Macau e Taipa que não têm 
nada a ver com compras ou jogo. 
Por mais do que uma vez, dei por 
mim a passear pela Rua da Feli-
cidade, de tão má fama, descrita 
num dos diários de viagem do 
escritor espanhol Vicente Blasco 
Ibánez e recriada no filme 2046, 
de Wong Kar-wai. Visitei a Gru-
ta de Camões, onde Luís de Ca-
mões terá, supostamente, vivido, 
tantas vezes, que conseguia en-
contra-la de olhos vendados. Ti-
nha acabado por ficar sem ideias 
para matar o tempo, e conside-
rava mesmo a hipótese de ren-
der-me à vulgaridade dos canais 
de imitação e do céu artificial do 
Venetian Macau, quando fui sal-
vo por um amigo, que me levou 
para uma zona desconhecida: 
Coloane. 

O ponto mais a sul do ter-
ritório de Macau, Coloane, co-
meçou por ser uma ilha, mas foi 
anexado à ilha da Taipa, na se-
quência de um aterro marítimo. 
Para termos uma ideia de quão 
diminuta é a massa terrestre de 
Macau, basta pensar que todo 
o território da RAE corresponde 
a um mero 1/40 do tamanho de 
Hong Kong. Para quem está ha-
bituado ao espaço aberto de Pe-
quim, Hong Kong é um sufoco... 
imaginem Macau. Mas qualquer 
pessoa que tenha estado em Co-
loane sabe que, apesar da peque-
na dimensão, Macau já deu cor-
po aos versos “denso e abafado 
/ os cavalos andam à solta”. Co-
loane é onde os cavalos podem 
galopar; é o último “santuário” 
de Macau. 

Foi só entrar no autocarro a 
caminho de Coloane, com o meu 
companheiro, e os arranha-céus 
desapareceram num ápice. À 
minha frente estendia-se o verde 
refrescante e idílico das estradas 
sinuosas e desertas. Não se via 
um rastro de habitação humana. 
Sobretudo, sentia-se a ausência 
dos magotes de turistas do Conti-
nente. Os únicos edifícios que vis-
lumbrávamos eram as habitações 
sociais, de construção recente, 
que se diz serem o Tin Shui Wai 
de Macau, embora sejam mais 
luxuosos do que os arranha-céus 
da “cidade da tristeza” dos filmes 
de Ann Hui. Descemos na praia 
Hac-Sa, na costa leste de Coloa-
ne, e percorremos, a pé, o trilho 

grosseiramente) agrupados na 
China Continental sob a expres-
são “HK/MAC/TW”, em 2013, eu 
já fora sete vezes a Taiwan e cin-
co a Hong Kong, mas ainda não 
pusera os pés em Macau, apesar 
de cada vez ter mais desejos e 
motivos para fazê-lo. Entretanto, 
compensei esta situação: desde 
2013, já fiz várias visitas a este 
canal mágico que liga a China ao 
mundo lusófono.

Porém, esta imagem de lon-
ga data, de que Macau seria um 
reflexo do mundo português na 
Ásia Oriental, colidiu violenta-
mente com a realidade, tão avas-

saladora e caótica, que encon-
trei: uma barafunda de turistas. 
Como pessoa que não tem o mí-
nimo interesse pelo jogo, senti, 
muitas vezes, uma sensação in-
voluntária de teletransporte, ao 
passar pelas sinistras imediações 
dos casinos Grand Lisboa e Ve-
netian. Na minha cabeça, surgia 
um ecrã invisível: “Ocorreu um 
erro. Jogo Errado. Reiniciando”. 
Apesar de Macau ser minúsculo, 
não deixei de aproveitar os trans-
portes gratuitos, e apanhei, mais 
do que uma vez, os chamados 
autocarros da “boa sorte”, que 
fazem o percurso entre os hotéis 
e os casinos mais importantes. 
Mas viajar com aquelas pessoas 
de expressão feroz, cheias de am-
bição e euforia, ansiosas por lan-
çar os dados, só aumentou a mi-
nha reprovação. A verdade é que 
há imensos sítios para visitar que 
não se resumem a fazer dinheiro 
fácil: o Largo do Senado, o Teatro 
Dom Pedro V, o Jardim Camões, 
a Velha Taipa. A beleza arquitec-
tural que impera nestes locais é 
um eco daquela Macau que sem-
pre viveu na minha imaginação, 
embora não deixe, nunca, de ser 
“uma avalanche de gente”.1  Que 
bom teria sido ser como Tuxing 

local qualquer da Ásia oriental, 
soaria a um encontro de espiões. 
Antes de deixar o Brasil, tinha 
lido China Tropical, de Gilberto 
Freyre, o fundador das ciências 
sociais brasileiras. O livro abor-
da as influências históricas que 
viajaram de Macau até ao Brasil 
colonial, e, fascinado como es-
tava por este conceito da China 
Tropical, o meu desejo de visitar 
Macau mais não era do que a 
consequência natural das sau-
dades que tinha do Brasil. No 
entanto, a viagem tão desejada 
seria adiada uma e outra vez. 
Dos locais frequentemente (e 

F
oi mera coinci-
dência. Aprendi 
português quan-
do estive no Bra-
sil, há uma dé-

cada, tinha eu 30 anos; e, desde 
que regressei à China, o nome 
de Macau ganhou todo um novo 
significado para mim. Tinha bem 
ciente que era possível ter a mes-
ma vivência da língua portugue-
sa, apesar da variação notória 
entre os dialectos europeu e bra-
sileiro, e que um encontro entre 
dois falantes de português seria 
considerado normal — ao passo 
que, se tal acontecesse noutro 

pastéis de nata de Macau. Em 
1989, o ex-farmacêutico britâ-
nico Andrew Stow abriu a pada-
ria e, em 1990, conseguiu, com 
sucesso, transformar a receita 
portuguesa do pastel de nata 
em algo novo, com um paladar 
e aspecto tão fantásticos que 
superaram a versão original. A 
reputação destes bolos, ven-
didos como pastéis de nata do 
Lord Stow’s, atrai numerosos 
comilões a esta parte, outrora 
deserta, de Coloane. Mais tarde, 
quando Andrew Stow se separou 
de Margaret, a ex-mulher abriu 
o Margaret’ s Café e Nata, na 
península de Macau. Com uma 
estratégia comercial mais agres-
siva e um contracto com a KFC, 
os pastéis de nata de Margaret 
acabaram por suplantar os do 
Andrew, mas, ao olhos de um 
apreciador sofisticado de con-
feitaria, os originais Lord Stow’s 
continuam a ser os únicos. De-
pois de esperar, numa longa fila, 
pelos lendários pastéis de nata, 
sentei-me num banco de pedra 
debaixo de uma velha figueira, 
sentindo-me muito satisfeito 
comigo mesmo, e dediquei-me 
a devorar a caixa inteira. 

Enquanto comia, veio-me à 
cabeça o macabro filme de 1993, 
The Untold Story, com a partici-
pação de Anthony Wong. Fã in-
condicional do cinema de Hong 
Kong, sabia que o filme se basea-
va num caso real: um assassínio 
atroz, com desmembramento do 
corpo, que aconteceu em Macau, 
em 1985. Embora os pormenores 
do caso tenham ido para a cova 
com Wong Chi Han, o culpado, 
que se suicidou na prisão, o filme, 
apesar de enveredar nitidamente 
pela ficção, ainda consegue acla-

rar alguma coisa sobre o que se 
passou. O restaurante The Eight 
Immortals ficava na península de 
Macau, mas foi na praia de Ha-
c-Sa que foram encontradas as 
partes do corpo descartadas. O 
meu comparsa, também aprecia-
dor de desenterrar os episódios 
por trás dos filmes de Hong Kong, 
bem tentou dar-me cabo do ape-
tite, convidando-me para visitar 
o local onde foram encontrados 
os restos mortais... mas, em vez 
de repulsa — longe disso! —, as 
minhas ondas cerebrais saltaram 
alegremente para o infame Mani-
festo Canibal, filho do movimen-
to modernista brasileiro.

Do outro lado do canal, qua-
se em frente à padaria, fica uma 
pequena aldeia piscatória, na 
ilha de Hengqing. As casas, colo-
ridas numa justaposição de ver-
melho e verde, amarelo e azul, 
num estilo alegre e lúcido, eram 
uma óbvia demarcação de liber-
dade. Na minha primeira visita 
ao Museu de Macau, comprei 
várias lembranças: umas placas 
toponímicas bilíngues sino-por-
tuguesas originais, brancas com 
letras azuis, exibindo moradas 
como Azinhaga dos Amores, 
Travessa das Lindas, Travessa do 
Penacho e Azinhaga dos Pira-
tas. A verdade é que, para mim, 
estas placas estavam imbuídas 
da quintessência da cultura ma-
caense. Com uma clara influên-
cia árabe, o estilo destes dísticos 
faz lembrar a tradição dos azule-
jos portugueses, e denominam 
ruas baptizadas pelos portugue-
ses nos idos tempos coloniais. Ao 
lado, a tradução para o cantonês 
local dos nomes das ruas faz urna 
“desconstrução” do “discurso co-
lonial” acima descrito, e a tensão 

ideográfica entre os dois é de 
uma combinação quase perfeita. 
Que eu saiba, todas estas placas 
vistosas pertencem às ruelas da 
aldeia de Coloane. Outra das coi-
sas que se pode visitar na aldeia é 
a Capela de São Francisco Xavier. 
É mais discreta e humilde do que 
as de São Domingos e São Lou-
renço na península de Macau, 
porque as cores suaves são mais 
consensuais, e fez-me recordar 
as pequenas igrejas litorais que vi 
na costa sul do Brasil, como uma 
espécie de versão kawai3 de uma 
aldeola barroca. É uma sensação 
estranha: o tipo de saudade que 
Macau suscita em mim não me 
causa nostalgia por Portugal, ou 
pelo Delta do Rio das Pérolas da 
China Imperial; é uma saudade 
que me lembra o Brasil, do outro 
lado do planeta. Talvez seja por-
que, embora tenha passado dez 
anos a falar português, nunca 
estive em Portugal — as pessoas 
daqui é que estiveram. 

A praça em frente à capela 
foi o local de filmagem de outro 
filme de Hong Kong: Look for a 
Star. Foi ali que Andy Lau pediu 
Shu Qi em casamento. Mas tam-
bém surge num drama popular 
sul-coreano, e ainda há uns des-
graçados de uns viciados em te-
lenovelas coreanas a deambular 
de um lado para o outro. No can-
to oposto da praça, está um obe-
lisco, um monumento a assinalar 
“A Derrota dos Piratas”, com uma 
inscrição tosca (“Batalha em Co-
loane, 12-13 de Julho de 1910”). 
Um devaneio, incluindo funcio-
nários do governo da dinastia 
Qing, piratas de capa e espada, 
a igreja católica e pescadores, 
vem-me à cabeça, por causa 
desta marca fascinante, o Rasho-
mon4 daqueles tempos. Mas, na 
realidade, Coloane é apenas uma 
pequena aldeia de pescadores, 
alheia a todos os dramas de faca 
e alguidar, um semblante calmo 
dissipando a sua desolação em 
território de luxo, o último “san-
tuário” desta cidade onde mora a 
“Utilidade da Futilidade”. 

Traduzido do Inglês 
por Mariana Avelãs

Caminhar assim, por trilhos incli-
nados adjacentes aos elementos 
naturais da água e da terra, fez-
-me esquecer completamente de 
que estava dentro das fronteiras 
de Macau. 

Lá chegámos à saída mais 
ocidental; desembocava numa 
estrada verdejante, que faz a 
ligação ao centro urbano de 
Coloane —que não é mais do 
que uma pequena intersecção 
de meia dúzia de ruelas, ladea-
das por casinhas térreas. E é ali 
que uma pequena loja faz cair 
em tentação todos os amantes 
da boa comida: a padaria de 
Lord Stow’s, mundialmente fa-
mosa, local de nascimento dos 

de Hac-Sa, em direcção ao Oeste. 
Encontrámos algumas formações 
rochosas peculiares, e uma tran-
quilidade que é preciosa em Ma-
cau. Os pontos ecológicos nesta 
costa rochosa estão bem preser-
vados, e por toda a parte rom-
pem flores silvestres e ouvem-se 
pássaros a chilrear. Dá a ideia de 
que o governo fez um esforço tre-
mendo para proteger esta “terra 
virgem”. A flora mais interessan-
te está assinalada com placas de 
metal, às quais não faltam ilus-
trações e descrições bilingues. Se 
tivesse tido paciência para lê-las 
todas, este passeio podia muito 
bem ter-se transformado numa 
aula de história natural ao ar livre. 

Texto originalmente publicado 
em Regra de Três, livro que 
reúne os textos escritos pelos 
autores convidados da III edição 
do Rota das Letras - Festival 
Literário de Macau (2015).

COLOANE: 
O último santuário 
de Macau

NOTAS
 
1 People Mountain People Sea no original. Referência 
ao filme do realizador de Hong Kong Cai Shangjun, 
vencedor do Leão de Prata na 68ª edição do Festival 
Internacional de Veneza, em 2011. A tradução manteve 
o significado da expressão idiomática, uma vez que o 
título do filme não foi traduzido para português. (Nota 
da Tradutora) 

2 Tuxing Sun, ou 
Tu Xingsun, é uma 
personagem da 
ópera de Pequim, 
que possui o poder 
de penetrar dentro 
da terra. (NT)

3 Adjectivo japonês, que pode 
traduzir-se por “fofo”, e define um 
estilo dentro da cultura popular 
nipónica marcado por representações 
infantilizadas e culto do “fofinho”, 
quer seja na produção cultural, nos 
maneirismos ou na forma de vestir. (NT) 

4 Referência 
a Rashomon, 
filme japonês 
de 1950, escrito 
e dirigido por 
Akira Kurosawa. 
(NT)
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C R Í T I C A

STACEY QIAO

Um recipiente 
onde guardar 
a memória
 
N

ascido em 
1982 numa 
pequena ci-
dade costeira 

na província chinesa de Fujian, 
Cai Chongda 蔡崇達 é um escri-
tor reconhecido do grande públi-
co, não apenas pelos seus textos, 
mas igualmente pela actividade 
mediática e empresarial que tem 
vindo a desenvolver. Ainda na 
escola secundária, Cai ganhou 
o primeiro prémio no Concurso 
de Escrita New Concept, a con-
tenda literária mais prestigiada 
para jovens escritores do país. 
Aos 27 anos, foi contratado pela 
GQ China como Director de Re-
portagem, tornando-se a pessoa 
mais jovem a ocupar esta posição 
nas dezassete filiais internacio-
nais da revista. Pouco depois, 
avançou para o mundo da moda, 
fundando a marca de roupa mas-
culina Magmode.
 Tudo isto trouxe fama e 
reconhecimento a Cai Chong-
da, mas o seu livro de estreia, 
um livro de memórias, não fala 
de nenhuma das suas aventuras 
empreendedoras. Com o títu-
lo Vessel 《皮囊》, originalmente 
publicado pela Tianjin People’s 
Publishing House em 2014, a col-
ecção de ensaios é um relato sin-
cero das histórias da sua família 
e amigos próximos e, pouco de-

pois da publicação, tornou-se 
um bestseller nacional, com mais 
de 3 milhões de exemplares ven-
didos. No mês passado, a versão 
inglesa do livro, Vessel: A Memoir, 
foi publicada por HarperVia. 
 Traduzido por Dylan Levi 
King, o livro de memórias é 
composto por catorze ensaios, 
acrescentados de um posfácio e 
uma nota do tradutor inglês, que 
ajuda a contextualizar alguns 
detalhes. Apesar do subtítulo, 
este não é um livro de memórias 
que siga a estrutura clássica do 
género, atendo-se à cronologia. 
Pelo contrário, o texto vai saltan-
do no tempo sempre que tal é 
necessário e o seu avanço narra-
tivo gira em torno da evolução do 
autor em direcção à pessoa que 
é hoje. As observações profun-
das sobre as pessoas que o foram 
rodeando parecem dever muito 
ao olhar jornalístico do autor, 
que ocupa parte considerável da 
prosa com questões universais 
– a doença e a morte dos entes 
queridos (e a nossa), o abismo 
entre o que idealizamos e a reali-
dade, a escolha entre ficar e par-
tir.
 O primeiro ensaio, aquele 
que dá título ao livro, centra-se 
na bisavó de Cai, carinhosa-
mente chamada de Nana e figu-
ra estruturante da família. Nana 

tinha a reputação de ser uma 
velha mulher dura e Cai via-a 
como se tivesse sido esculpi-
da em pedra, tão resistente que 
nada a poderia magoar. Perante 
todos os problemas que a vida 
foi fazendo desfilar, permaneceu 
calma e composta, como se nada 
de muito grave estivesse a acon-
tecer, assumindo-se como pilar 
da família alargada. A cena que 
abre o texto é particularmente 
intensa: quando a filha de Nana, 
avó de Cai, morreu, com cerca 
de cinquenta anos, Nana não 
chorou uma lágrima no funeral: 
«Quando chegou o momento de 
ver a sua filha partir, ficou furio-
sa. Por razões que ela própria não 
conseguia processar, andou per-
dida pela casa, praguejando con-
sigo mesma. Abriu a tampa do 
caixão para olhar para a sua filha, 
depois foi à cozinha para inspec-
cionar as ofertas [de comida] 
para o funeral. Quando voltou 
para a sala, viu alguém a tentar 
matar uma galinha. Tinham cor-
tado o pescoço da ave, mas não 
tinham conseguido cortar a sua 
artéria carótida. A galinha corria 
por todo o lado, sujando tudo 
de sangue. Nana avançou, agar-
rou na galinha e atirou-a furio-
samente para o chão. Os pés da 
galinha estrebucharam, depois, 
finalmente, o animal parou de 

se mexer. “É preciso encerrar as 
coisas – não deixar que o corpo 
torture a alma”. Nana não era 
uma mulher educada, mas tinha 
a reputação de uma espécie de 
bruxa, com algo de médica. Oc-
asionalmente, saía-se com frases 
que pareciam ter sido tiradas de 
algum velho livro poeirento.» Foi 
esta mulher, já velha e com uma 
vida dura pelas costas, que deu a 
Cai a ideia de que as pessoas pre-
cisam de deixar que os seus cor-
pos as sirvam, e não o contrário: 
«O nosso corpo é um recipiente. 
Se esperarmos que ele faça algu-
ma coisa, não há esperança para 
nós. Se pusermos o corpo a tra-
balhar, podemos começar a viv-
er». 
 No entanto, há alturas em 
que o corpo pode ser um ver-
dadeiro fardo. Parte consid-
erável dos outros ensaios que 
compõem Vessel: A memoir 
centram-se no pai de Cai, um 
homem “encurralado” no seu 
recipiente. Antigo líder comuni-
sta, perdeu o emprego por violar 
a política do filho único e, mais 
tarde, ficou parcialmente paral-
isado por um acidente vascular 
cerebral. Privado de qualquer 
possibilidade de uma vida con-
fortável, lutou arduamente para 
manter intactos os últimos res-
tos da sua dignidade. Cai escreve 
sobre o seu pai sempre agarrado 
à ténue esperança de recuper-
ação, insistindo em sair de casa 
para se exercitar, mesmo no dia 
em que um intenso tufão atingiu 
a sua área de residência:  «A voz 
do meu pai fez-me lembrar um 
tractor inclinado, com o motor a 
rugir. Os vizinhos ouviram-no e 
começaram a as janelas para ver-
em o que se passava lá fora. Fui 
até à porta e escancarei-a. “Vai”, 
disse eu, “vai”. Ninguém te está a 
impedir”. O meu pai nem sequer 
me olhou de relance. Equilibran-
do o seu volume envergonhado 
na bengala, saiu pela porta fora. 
O vento e a chuva pareciam in-
tensificar-se naquele momento. 
Foi soprado para o outro lado 
da estrada, como se não pesasse 
mais do que uma folha.»
 A história arrebatadora 
de uma família marcada pela 
doença de um membro e tentan-
do sobreviver a esse episódio foi 
o primeiro ensaio que Cai escre-
veu, e foi ele que o levou a ano-
tar outras coisas sobre pessoas 
de quem gostava. Como o autor 
recorda no Posfácio, «terminar 
aquele ensaio criou em mim um 
sentimento de urgência: não 
queria parar com o meu pai. Se 
conseguia levar a cabo essa ten-
tativa de ver verdadeiramente 
o meu pai, pensei que deveria 

Abel lançaram a dúvida sobre o 
sangue e os seus laços suposta-
mente inquebráveis, mas é re-
confortante descobrir que a lit-
eratura continua a ser o melhor 
lugar para enfrentar essa dúvida 
sem necessidade de derramar 
sangue verdadeiro. Ainda assim, 
é possível que os tapetes não sa-
iam incólumes.  

Laços e desmandos 
no embalo 
do medronho

pocrisias e rancores, tudo aqui-
lo que desfila em segredo pelo 
cérebro (ou será pelo corpo?) 
de quem partilha mesa, tecto e 
memórias que só aparentemente 
coincidem. 
 A prática dramatúrgica do 
autor nota-se neste romance, 
como já se notara em livros an-
teriores. À semelhança de um 
palco onde cada personagem se 
sente protagonista, ignorando 
alegremente o pouco controlo 
que pode ter sobre o desenrolar 
dos acontecimentos, a trama vai 
mudando de comando capítulo 
após capítulo. A mudança é tão 
eficaz que a leitura acaba por 
ceder à cilada, assumindo, em 
cada fala, que a personagem que 
faz uso da voz é a que vai, verda-
deiramente, definir o rumo dos 
acontecimentos. E mesmo quan-
do a personagem que se segue 
volta a baralhar tudo e a chamar 
a si o dom da omnipotência, 
prosseguimos na ilusão, cientes 
da armadilha, mas incapazes de 
reagir. Que esta incapacidade 
replique reacções comuns, e 
nem sempre conscientes, peran-
te certas interacções familiares 
reais, não será uma coincidên-
cia, e nem é preciso citar Tolstoi 
e a sua definição retumbante da 
dissimulada infelicidade de tan-
tas famílias.

 O trabalho em torno da po-
lifonia de vozes narrativas, ora 
lembrando a tragédia grega, ora 
assinalando as contradições no 
modo como cada personagem vê 
de modo tão distinto a história 
que todas as personagens partil-
ham, conferem profunda vero-
similhança a uma narrativa que 
assumimos como efabulação, 
mas onde reconhecemos os 
vícios, os silêncios e os segredos 
que são, também, o suporte de 
uma família: «Se fossem ditas to-
das as palavras sem filtros e or-
ganizadas num livro de contabil-
idade todas as acções e vontades, 
a maioria das famílias não ficaria 
de pé.» Ao contrário das vel-
has fábulas, aqui não há moral 
nem lições, mas há uma família 
a mostrar as suas entranhas (a 
certa altura, literalmente, quan-
do uma faca entra em cena para 
cumprir o mito bíblico dos dois 
irmãos). E há, no coro desafina-
do que estas personagens com-
põem, um retrato doloroso das 
relações familiares onde, mes-
mo sem serra, fogo e medron-
ho, não é difícil reconhecer os 
contornos de tantos quotidianos 
e do modo como se estendem 
por décadas, alcançando as ger-
ações seguintes. É bem possível 
que não tenhamos inventado 
nada de novo desde que Caim e 

da bebida, e à boa maneira de 
Romeu e Julieta, um elemento 
de cada clã deixa-se cair em ten-
tação apaixonada, tentando que 
seja secreta. Sem sucesso, cla-
ro. Filomena Capote e Teodoro 
Monteiro são essas personagens 
que começam por aparecer no 
centro da narrativa, para logo 
depois se constatar o desvio do 
enredo para o tema de Caim e 
Abel, com Ezequiel Monteiro a 
disputar as conquistas do seu 
irmão Teodoro. E quando tudo 
parecia indicar que a narrativa 
caminharia sossegada por temas 
de tamanha tradição literária, 
começa a perceber-se que A San-
grada Família é tão desestrutura-
da como a unidade social que lhe 
dá título, que poucas coisas são 
o que começam por parecer nes-
ta complexa teia familiar e que 
este não é um romance que que-
ira apenas contar uma história. 
Seria missão suficientemente 
nobre, mas o que aqui se perfila 
são as múltiplas histórias, tantas 
vezes mal contadas (como tende 
a acontecer com as histórias ver-
dadeiras), que compõem a vida 
de uma família, mas também as 
declinações mentais que se acu-
mulam em cada personagem e 
lhe definem os passos, nem sem-
pre muito claros: ódios, desejos 
de vingança, indiferenças, hi-

Sandro William Junqueira
A Sangrada Família
Caminho

Cai Chongda
Veessel - A Memoir 
HarperVia

A
r r i s c a n d o 
um balanço 
da vaga de 
“novos es-

critores” que há cerca de uma 
década, década e meia, ocu-
param as páginas literárias dos 
jornais portugueses, dir-se-ia 
que Sandro William Junqueira 
parece não ter beneficiado do 
impacto que outros autores col-
heram nesse interesse colectivo 
da imprensa e do público. Não 
é que não tenham sido publi-
cados artigos e entrevistas com 
o autor, mas a sua presença foi 
sempre discreta quando com-
parada com a de outros colegas 
de ofício, aparições regulares (e, 
às vezes, demasiado repetitivas, 
criando a ilusão de que mais nin-
guém estaria a publicar em Por-
tugal nessa faixa etária dos 30-40 
anos). É muito provável que seja 
o marketing, com a sua curiosa 
mistura de investimento pro-
fundo com golpe de sorte, a ex-
plicar esta presença discreta de 
um autor que já conta com ooo 
romances na biografia, todos 
eles capazes de se sustentarem 
literariamente sem necessidade 
de promoções vãs, para além 
de outros trabalhos literários e 
de um intenso labor na área da 
dramaturgia. Com o seu novo 
romance, A Sangrada Família, 
seria de elementar injustiça se o 
autor permanecesse nesta espé-
cie de sombra mediática – ainda 
que seja óbvio que o reconheci-
mento público nada tem a dizer 
sobre a qualidade da escrita de 
quem dele beneficia.
 Este é o primeiro romance 
do autor cuja narrativa decorre 
num território identificável. Se-
ria um pormenor, se a geografia 
não fosse tão capaz de condicio-
nar as acções das personagens 
que por aqui desfilam. Na serra 
algarvia, não se sabe muito bem 
quem reina, mas sabe-se que o 
medronho é a raiz de muitos po-
deres e de outras tantas ilusões. E 
que os medronheiros, ainda que 
resistam a muito até produzirem 
os tão desejados frutos, dificil-
mente resistem ao fogo que reg-
ularmente assola as paisagens 
serranas. Seria esse o princípio, 
se esta história tivesse de ter um.
 Duas famílias destilam a ar-
tesanal aguardente e, com ela, o 
ódio que as envolve. O medron-
ho dos Capote guarda um segre-
do medicinal, enquanto o dos 
Monteiro se aproxima de uma 
experiência mística. Ambos 
queimam as entranhas na mes-
ma medida em que despertam 
fulgores no sangue e na mente 
de quem os consome. À volta 

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

tentar ver também outras pes-
soas na minha vida e honrá-las 
da mesma forma. Ia caminhar 
contra a correria do tempo para 
tentar preservar algo delas. Era 
também uma forma de me com-
preender a mim próprio. Afinal, 
são as pessoas nas nossas vidas 
que nos formam e fazem de nós 
a pessoa que vemos ao espelho”. 
 É com essa vontade de com-
preensão que Cai faz desfilar out-
ras personagens. A sua mãe, uma 
mulher resiliente que sempre re-
cusou a simpatia dos outros e que 
vivia obcecada com a construção 
de uma casa de quatro andares, a 
mais alta da aldeia; o ambicioso 
amigo universitário, Hope, que 
sonhou demasiado alto e aca-
bou por ser devorado pelos seus 
sonhos; Wenzhan, uma alma in-
quieta que Cai idolatrou quando 
criança e se apercebeu que era 
como ele próprio; Tiny, uma cri-
ança de esquerda que, no final, 
se juntou à sua família em Hong 
Kong, mas que sempre se sentiu 
como um forasteiro. Ao longo do 
livro, há inúmeras referências à 
cultura e às tradições locais da 
aldeia de Cai, em Fujian, mate-
rial que acaba por ser um modo 
de testemunhar as grandes mu-
danças ocorridas na China nas 
últimas décadas, bem como 
de perceber os vestígios ainda 
visíveis dessas tradições. Vessel: A 
memoir não romantiza nem con-
dena as pessoas e as circunstân-
cias que moldaram a sua vida. 
Em vez disso, oferece um camin-
ho em frente, revelando como a 
tradição pode enriquecer a vida 
moderna.
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bidas. Yannis sentou-se à mesa, à 
minha frente, e lançou-me meia 
dúzia de dúvidas. Procurando 
ser simpático, tentei iniciar uma 
resposta mas, enquanto respon-
dia, reparei no modo como me 
olhava, arregalado, não ouvindo. 
A meio de frases, interrompia-
-me para tecer considerações 
acerca da maneira como eu pis-
cava as pálpebras, ou de como 
pronunciava determinadas pala-
vras. Que engraçado, dizia. 
 Acreditei que poderia ter al-
gum descanso quando chegasse 
a comida. Ingenuidade minha. 
Pousou o tabuleiro com o gyros 
à minha frente e voltou a sentar-
-se. Sendo os ciclopes símbolos 
evidentes do falo masculino e a 
morte do ciclope uma metáfora 
óbvia da castração, disse Yannis, 
a figura de Ulisses é, na realida-
de, um retrato irónico dos valo-
res tradicionais da masculinida-
de, confirma? Eu estava a remoer 
uma dentada de gyros, a segun-
da, e vi-me aflito para conseguir 
engoli-la. Yannis fixava-me sem 
intervalos, esperando resposta. 
Engoli a massa mal mastigada, 
arranhou-me a garganta, caiu-
-me no estômago à bruta. Pousei 
o gyros no tabuleiro de plástico e 
pedi o livro de reclamações. 
 Yannis continuou a olhar 
como se não entendesse. Parecia 
não ter certeza de que o momen-
to anterior tivesse existido. O 
silêncio e a minha expressão fi-
zeram-lhe ver que esse momen-
to tinha sido bem real. Yannis 
tentou desculpar-se por algo que 
não sabia identificar, mas o meu 
rosto era irredutível. Saiu derro-
tado e regressou com este livro, 
onde quero escrever com toda a 
clareza, para que não restem dú-
vidas: este restaurante utiliza in-
devidamente o nome da bela ilha 
de Ítaca, a comida que serve é 
um equívoco intragável e a ban-
deira da Grécia nunca deveria 
ser hasteada num buraco como 
este. Quanto ao empregado Yan-
nis, a sua vocação é muito dis-
tante do ofício de servir à mesa e 
as suas competências sociais são 
nulas. Espero que, no futuro, não 
volte a admirar-se com clientes 
apenas por não se exprimirem 
em versos hexámetros dactílicos. 
Outros, mais exaltados do que 
eu, menos inclinados para a paz, 
poderão partir para o confronto 
físico. Se o fizerem, quem os po-
derá criticar?

Homero pede o livro 
de reclamações

como aquele, fariam com menos 
erros. Enganei-me nessa presun-
ção. Quando o gyros chegou, não 
consegui engolir mais do que 
duas dentadas. Mas, antes ain-
da, assim que fiz o meu pedido, 
começou o suplício: Yannis tinha 
questões de toda a ordem sobre a 
Ilíada e a Odisseia. Pior ainda, ti-
nha opiniões. As suas perguntas 
partiam quase sempre de opi-
niões abusivas, intrusivas, desca-

consolo saboroso e caseiro. 
 Se me alongo nesta introdu-
ção não é pelo prazer de gastar 
páginas deste livro gorduroso de 
reclamações. Não poupo frases 
porque me parecem necessárias 
para a correcta contextualização 
da minha revolta e porque, em 
simultâneo, sei que, à medida 
que for escrevendo, o meu fluxo 
sanguíneo vai abrandando, a mi-
nha respiração vai-se afinando 
com o horizonte e a minha men-
te ganha nitidez. Não existem 
momentos em que não se en-
contre préstimo na serenidade. 
 Para gregos sentimentais, 
que trazem sempre o pathos 
rente à pele, “Ítaca” é um nome 
que desperta vontades antigas, 
adormecidas às vezes, frequen-
temente cobertas por pudor. 
Desse modo, em Paris, numa 
viela de Saint-German-des-Prés, 
não consegui ler essa palavra no 
toldo de um restaurante, “Ítaca”, 
e ignorar o desfile interior de 
imagens do mar Jónico, imagens 
de um paraíso no início do Verão. 
Foi assim, que me achei a pedir 
um gyros. Em casa, não como 
sanduíches há anos, disparam-
-me o refluxo gástrico; mas, em 
Paris, a promessa de um minu-
to de Grécia entre crepes, entre 
o cheiro enjoativo dos gaufres, 
ajudou-me a decidir. 
 Pousei um pé no restauran-
te. O único empregado saltou 
de onde estava e, em três pulos, 
apresentou-se a uma proximi-
dade incómoda. Tive de afastar 
o pescoço para conseguir distin-
guir-lhe o rosto. Senti-lhe o ritmo 
da respiração, o sabor do hálito. 
Apresentou-se: Yannis. Não pre-
cisei de apresentar-me também, 
já sabia quem eu era. Sentou-me 
numa cadeira e, logo a seguir, 

A 
carne do gyros estava 
seca como cabedal, o 
molho estava ranço-
so e o pão pita estava 

duro, quase deixei lá um dente. 
Mas não são essas as fontes da 
minha indignação.
 Todos os que me conhecem 
sabem o quanto gosto de concór-
dia, dou privilégio a tranquilida-
de. Até hoje, nunca me foi ouvido 
o mínimo lamento nos inúmeros 
restaurantes onde já me servi-
ram sopa avgolemono gelada ou 
insossa. Desaprovo o escândalo, 
evito-o com toda a capacidade 
que disponho de compreen-
são, que não é pouca. A prática 
do queixume, a queixa, sempre 
me pareceu reflectir o desleixo 
tíbio dos fracos, a procurarem 
razões no mundo para expiarem 
o desconforto que sentem por si 
próprios. Prefiro resguardar-me 
mas, como todos os que pisam 
esta terra, sou também um ser 
de músculos, tendões e matéria 
nervosa. Tenho dificuldade em 
suportar a absoluta falta de senso. 
 Vim a Paris para tirar algu-
mas dúvidas ao tradutor dos 
meus livros, um rapaz sorridente 
da Baixa-Provença, recluso num 
quarto, entre dicionários, a pou-
ca distância da Bastilha. Nestes 
casos, habitualmente, são os tra-
dutores que se deslocam, mas, 
já se sabe, há sempre tanto para 
fazer em Paris, todos os pretex-
tos são bons para espairecer à 
beira do Sena. Estou hospedado 
num pequeno hotel na área de 
Saint-Germain-des-Prés e, sozi-
nho, sem pressa, dei um passeio 
à procura de jantar. Quando vi 
este restaurante, as suas cores 
e o seu nome, pareceu-me que 
poderia ser uma forma de, a esta 
distância, por momentos, sentir 

pousou-me uma ementa plasti-
ficada à frente dos olhos. Fixou-
-me, à espera que escolhesse. 
Yannis segurava uma caneta, o 
bico assente sobre o bloco, podia 
anotar qualquer pedido a qual-
quer momento.
 Um gyros. Pedi um gyros 
para interromper o constrangi-
mento daquela situação e, tam-
bém, porque me pareceu que 
poderia ser o que, num lugar 

1,
Olhando para o horizonte
não vi ninguém, nem um grão de areia
só o deserto

2,
O deserto não é um fracasso
mas sim um livro aberto, cheio de ossos
sem ponto final

3,
Só o homem é o destino do homem
mas para atingi-lo 
deve passar por um Deus
para ser iluminado

4,
Nos meus olhos dos sessenta anos
ainda cabe a vastidão infinita

Por isso regozijo-me
embora amanhã tenha de regressar
para a cama pendurada no 43º andar

5,
O sol entrou nas sultanas
abrindo os seus lábios doces

Também abri os lábios, já secos
para pedir água 
ao velhote que vende sultanas

6,
Nenhuma pedra é igual a outra
o deserto não faz cópia

7,
Quem sou eu?
eis a minha dúvida à presença de Deus

O silêncio
deu-me uma resposta infinita e única

Por entre as pedras das pedras
apanhei uma delas

8,
Nunca se vê uma ovelha a pastar
mas todos os dias: uma tigela de pãezinhos 
com carne de borrego
como pequeno almoço

No menu um borrego inteiro assado: 1473 
yuans
você diz: caro, preço para turistas 

9,
O Buda do Futuro diz:
no mundo do prazer celestial 
todos podem viver até 8000 anos

Lembrei-me de repente
que hoje me esqueci de tomar o 
medicamento

10,
O Buda deita-se repetidamente
não para descansar
mas sim para ver bem
se o homem ainda está ao seu lado

11.
Não há água 
então beba lágrimas que não devem cair 
em vão

Aqui, a vida é pouca 
mas não falta razão para chorar  

12,
Há tanta luz por todo o lado
não me posso esconder nas minhas 
sombras

Se não anoitecer
o sol é um tirano

13,
Está a contar-me um segredo
o deserto abriu o ouvido
em cada grão de areia 

14,
Olhando para baixo a partir do avião
as montanhas ainda estão a correr
como jovens
cobertos de uma camada fresca de neve

15,
Nas profundezas do deserto
sinto-me preso em grilhões mais largos 
do mundo

O guarda da prisão não tem nada
senão um rosto infinito

16,
Aqui não há sepultura

Apenas nós
lápides de nós que ainda estão a 
caminhar

17,
O deserto é inútil?

Na cidade onde vivo
o preço da areia para a construção civil 
voltou a subir



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 27 DE AGOSTO, 2021

1 2

3.

https://africanyouthliterature.art.blog

«African stories matter.» É este o 
princípio que alimenta o Journal 
of African Youth Literature, uma 
revista on-line que divulga os 
novíssimos autores africanos e 
cria espaço para experiências 
de escrita que podem – ou não, 
o tempo o dirá – vir a ser novas 
vozes literárias no futuro. 
 Nas páginas virtuais desta 
publicação há poesia, conto, 
novela, dramaturgia, mas também 
banda desenhada e outras 
narrativas construídas a partir 
da imagem, nomeadamente os 
ensaios fotográficos. E tudo isto 
em idiomas que podem ser o 
francês e o inglês, mas igualmente 
o swahili, o amárico, o zulu ou 
qualquer outra língua falada em 
África, sem restrições geográficas. 
Ainda que a literatura e a narrativa 
sejam os eixos estruturantes, o 
Journal of  African Youth Literature 
publica também trabalhos visuais 
de diferentes artistas, ocupando 
várias páginas com pintura, 
desenho, fotografia, colagem e, 
por vezes, registos de trabalhos 
de moda. Por entre tamanha 
variedade de registos, linguagens e 
estilos, aquilo que é constante é o 
perfil dos autores: todos nascidos 
em África, independentemente da 
cor da pela, da herança cultural 
ou do idioma, e todos com idades 
compreendidas entre os 15 e os 
35 anos. Ainda assim, às vezes 
abrem-se excepções, se o tema do 
trabalho a publicar se relacionar 
profundamente com esta ideia de 
juventude africana.
 O primeiro número do 
Journal of  African Youth Literature 
foi publicado em Janeiro de 2020. 
A mais recente edição, de Janeiro 
deste ano, reúne mais de meia 
centena de trabalhos, assinados 
por autores e artistas de seis 
países africanos. Todas as edições 
estão disponíveis para leitura 
gratuita através da plataforma de 
publicação Isuu, bem como em 
PDF. Se há espaço virtual onde se 
pode medir o pulso à mais recente 
literatura africana, bem como 
aos tema que a vão atravessando 
e relacionando com questões de 
ordem mundial – como os direitos 
humanos, o ambiente ou os 
conflitos bélicos –, é este  Journal 
of  African Youth Literature.

M O N T R A 

D E  L I V R O S

N A V E G A R  É  P R E C I S O

5.
António José Forte
Só Me Calarei para Te Amar 
Mais - Cartas a Amélia Bento
Antígona

Este volume reúne as cartas que o 
poeta António José Forte escreveu, 
entre 1959 e 1967, para aquela que 
viria a ser a sua primeira mulher. Para 
além de um belo registo epistolar 
de uma história de amor, as cartas 
registam o contexto político e social de 
então, apontando igualmente algumas 
pistas sobre temas que viriam a ser 
recorrentes na poesia do autor de Uma 
Faca nos Dentes.

6.
José Tolentino Mendonça
A Noite Abre Meus Olhos
Assírio & Alvim

Toda a poesia de José Tolentino 
Mendonça reunida num mesmo 
volume, com um posfácio de Teresa 
Bartolomei que contextualiza o 
percurso poético do autor. Um 
excerto: «O silêncio é a partilha/ do 
furtivo/ lume» (do poema intitulado 
«Final»).

1.

4.

5.

6.

1.
Ana Margarida de Carvalho 
Cartografias de Lugares 
mal Situados
Relógio D’Água
O novo livro de Ana Margarida de 
Carvalho é um volume de contos 
ambientados em lugares por 
onde a guerra passou, umas vezes 
devastando-os, outras reiventando-
os. Nestas dez narrativas, há espaços 
cercados, bibliotecas transformadas 
em centros de operações, povoações 
que enfrentam a invasão de tropas 
estrangeiras. E há, sobretudo, um 
turbilhão emocional a acontecer.

2.
VVAA (coord. Joana Meirim)
«Diz-lhe Que Estás Ocupado» - 
Conversas com 
 Alexandre O’Neill
Tinta da China

Reunião de dezasseis entrevistas 
concedidas por Alexandre O’Neill a 
diferentes jornais, revistas e rádios, 
percorrendo um arco cronológico que 
vai de 1944 a 1985. Do surrealismo à 
publicidade, dos rumos políticos de 
Portugal à televisão, passando, claro, 
pela poesia, os temas de conversa são 
muitos. 

3.
VVAA
Querosene
Chili Com Carne

«Quando não há nada para fazer, 
acende-se um fósforo.» É este o mote 
da mais recente antologia de banda 
desenhada da Chili Com Carne. 
Onze autores portugueses assinam 
histórias que partem da piromania 
como metáfora de fuga de certos 
quotidianos juvenis, todos marcados 
pela distância em relação às grandes 
cidades

4.
Sarah Brennan e Charlie Cheung 
(ilustr.)
The Marvellous Adventures
of Maggie and Methuselah: 
a mistery in Hong Kong
Blacsmith Books

Narrativa pensada para os mais 
novos, o novo livro de Sarah Brennan 
coloca a jovem Maggie, o seu amigo 
Edmund e Methuselah, um papagaio 
de estimação, no centro do mistério 
que rodeia o desaparecimento da 
colecção Chater, do Museu de Hong 
Kong, escondida durante a invasão 
japonesa e nunca mais recuperada.
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