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Um jornalista e 
um cartoonista 

esclarecem 
as expressões 

portuguesas 
mais 

invulgares..
PG.3

“O QUE É QUE FAZES PERANTE 
A POSSIBILIDADE DE SER FELIZ? 
ARRANJAS MANEIRA DE SER 
INFELIZ”. PATRÍCIA PORTELA 
EM ENTREVISTA SOBRE O SEU 
NOVO ROMANCE, HÍFEN.
PG. 4/5



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 25 DE JUNHO, 2021 • parágrafo  • SEXTA-FEIRA 25 DE JUNHO, 2021

2 3

ADMINISTRADOR /DIRECTOR: Ricardo Pinto  EDITORA: Sara Figueiredo Costa COLABORADORES: Hélder Beja, José Luís Peixoto, Roberto Soares Sobrinho, Stacey Qiao, 
Yao Feng  ILUSTRAÇÃO: Rui Rasquinho DESIGN /PAGINAÇÃO: Catarina Lopes Alves

Propriedade, administração e distribuição: PraiaGrande Edições, Lda    IMPRESSÃO: Tipografia Welfare Ltd.
• O Parágrafo é um suplemento do jornal Ponto Final e não pode ser vendido separadamente.

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

«Ora, uma história linear é 
apenas um tabefe muito eficaz 
num mar de possibilidades 
que cada segundo de uma vida 
orgânica pode oferecer. Os seres 

humanos davam tabefes na sua sorte para 
não enlouquecerem perante uma realidade 
não linear. Um flan não suportava a ideia de 
que não há certezas de nada.» Um flan é um 
habitante da Flândia, essa terra inventada por 
Patrícia Portela para dar conta de uma parte 
do nosso mundo, ou de certos modos de viver 
em todas as partes do nosso mundo. Em Hífen, 
o seu novo romance, a autora coloca-nos em 
confronto com aquilo que nos parece conforto, 
questionando tudo sem se colocar de fora, 
o que é raro num romance onde sociedade 
e política são tão essenciais. Não há aqui 
doutrinação, nem olhar de cima para os leitores 
que precisariam de alguma orientação, mas 
antes um desespero que, sendo registado por 
quem escreve, rapidamente se afirma como 
colectivo, exigindo alguma coisa que lhe arruíne 
o mecanismo. Se desse desespero nascerá um ou 
vários gestos capazes de mudar caminho, isso 
já será outra história, para lá da literatura e do 
que nela continuamos a descobrir de poderoso, 
mesmo quando a olhamos como mera mancha 
na página. A propósito de Hífen, conversámos 
com Patrícia Portela e descobrimos que um livro 
que também é sobre uma pandemia (de sono, 
neste caso) pode ter sido escrito muito antes da 
pandemia que agora vivemos. Afinal, a literatura 
também antecipa realidades.
Se no livro de Patrícia Portela o território se 
divide entre a Flândia, centro de tudo, e o Olival, 
contendo todas as periferias, geográficas e 
não só, no livro de Liang Hong recentemente 
traduzido para inglês, China in One Village: The 
Story of One Town and the Changing World, essa 
oposição ganha corpo explícito nas mudanças 
que a China tem vindo a registar, acentuando-se 
cada vez mais as diferenças entre o mundo rural, 
uma espécie de quimera à beira da desaparição, 
e o espaço urbano. Numa leitura atenta das 
palavras de Liang Hong, procuramos perceber os 
impactos dessas mudanças no quotidiano, mas 
também nos elementos comuns que estruturam 
um país, do emprego à respirabilidade do ar.
Nesta edição, ainda há espaço para conhecer 
Sem Rei Nem Roque, o livro onde o jornalista 
João Palma e o cartoonista Rodrigo de Matos 
se juntam para descobrir as origens e as 
particularidades de várias expressões populares 
portuguesas, do «não entender patavina» até 
ao lugar «onde a porca torce o rabo», para ler 
atentamente a imensa biografia de José Cardoso 
Pires, assinada por Bruno Vieira Amaral, e o 
último livro de Dulce Maria Cardoso, que reúne 
as crónicas que a autora tem publicado na 
revista Visão, e para as habituais crónicas de 
Yao Feng e José Luís Peixoto. Se a Flândia não 
sofrer alterações de maior, para o mês que vem 
estaremos de regresso com mais leituras.
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Um jornalista 
e um cartoonista 
a bater bola

João Palma 
e Rodrigo de Matos 
juntaram-se para criar 
um livro e provar 
que Deus dá nozes a 
quem não tem dentes. 
Chama-se Sem Rei Nem 
Roque e mergulha nas 
origens das expressões 
populares da língua 
portuguesa.

João Palma
 e Rodrigo de Matos

Sem Rei Nem Roque 
Oficina do Livro

Escrever Macau 
A primeira 

edição do 

Prémio A-Má, 

instituído pela 

Fundação Casa 

de Macau, 

está a aceitar 

trabalhos para 

o concurso que 

decorrerá até 

ao próximo 

dia 31 de 

Julho. Com o 

objectivo de 

«incentivar 

e premiar a 

criatividade 

no âmbito da divulgação e valorização da identidade 

macaense, em particular na sua expressão literária», como 

se lê no regulamento, o Prémio Á-Ma distinguirá dois 

textos, atribuindo um primeiro prémio no valor de 500 

euros e um segundo no valor de 200. Podem concorrer 

autores de todas as nacionalidades, escrevendo em 

português.

A Guerra na China
A iRead Foundation incluiu a edição chinesa de A Guerra, obra 

multi-premiada de José Jorge Letria e André Letria, na lista 

dos 100 livros do ano. A instituição chinesa ligada ao IBBY 

(International Board on Books for Young People) selecciona 

anualmente uma centena de livros de referência para pais 

e professores de entre um leque de dezenas de milhares de 

candidatos. Depois da edição original, em português (com 

edição da Pato Lógico), e de edições em vários outros países 

e idiomas, A Guerra foi publicado na China pela editora 

Trustbridge Publishing, que já tinha sido responsável pela 

publicação de Se Eu Fosse Um Livro, dos mesmos autores.

Grande 
Prémio 
de romance 
e novela
Com o livro Contra Mim 

(Porto Editora), Valter 

Hugo Mãe foi o vencedor 

do Grande Prémio de 

Romance e Novela da 

Associação Portuguesa 

de Escritores, galardão 

no valor de 15 mil euros 

atribuído em parceria 

com a Direcção Geral 

do Livro, dos Arquivos 

e das Bibliotecas.

DGLAB).

O júri, coordenado 

por José Manuel 

de Vasconcelos e 

integrando António 

Pedro Pita, Carlos Mendes 

de Sousa, Manuel Frias 

Martins, Maria de Lurdes 

Sampaio e Rita Patrício, 

justificou a escolha da 

obra “pela qualidade de 

construção narrativa, na 

cuidada arquitectura do 

texto, e pela expressividade 

poética da linguagem, na 

poderosa evocação de 

tempos e de lugares da 

infância”.

palavras e pelo trocadilho visual. 
Não há aqui a acutilância crítica, 
mas antes o humor pelo humor, 
aquilo a que se costuma chamar 
de “humor branco”.»

 Haverá sempre quem prefira 
uns cartoons a outros, até porque 
«alguns dos cartoons são o 
Rodrigo de hoje, e outros, o de há 
10 anos». «Podia ter uniformizado 
tudo e aplicado a todos o meu 
traço actual, mas a maioria 
estava tão gira como estava, que 
resolvemos deixar». Seja como 
for, não haverá por aqui ovelhas 
negras e ronhosas, nem cartoons 
de meia-tigela.

 Há muitos anos radicado em 
Macau, terra que para o português 
de Portugal é algo semelhante ao 
lugar onde Judas perdeu as botas, 
Rodrigo continua a publicar 
semanalmente no Expresso e com 
certeza que não o faz por dá cá 
aquela palha. Admite que reunir 
em livro uma selecção dos seus 
melhores trabalhos no Expresso 
seria ouro sobre azul.

 O presente livro, já à venda, 
não é de borla, mas também não 
custa os olhos da cara. As carteiras 
mais apertadas podem sempre 
fazer uma vaquinha e oferecê-
lo àquele amigo de Peniche que 
todos temos: o verdadeiro chato 
de galochas.

 Antes de dar às de Vila Diogo, 
importa dizer que, lida a obra 
de fio a pavio e de cabo a rabo, 
não saímos de mãos a abanar. O 
presente texto até pode parecer 
uma confusão dos diabos ou o 
conto do vigário, mas demite-se 
de tentar dourar a pílula. Afinal, 
para quem é, bacalhau basta.

J
oão Palma começa 
por pedir paciência 
ao leitor. Paciência 
para o que descreve 
como «despretensio-

sos textos que explicam a origem, 
muitas vezes surpreendente, de 
ditados e frases populares que 
todos usamos, mas que muitos 
desconhecem». O livro traz Elvis 
na capa e chama-se Sem Rei Nem 
Roque, obra em que Palma assina 
os textos e onde, para além disso, 
encontramos cartoons a dar com 
o pau pela mão de Rodrigo de 
Matos.

 A ideia, conta Matos – 
residente de Macau e colaborador 
do PONTO FINAL – nasceu há 
muitos anos e quase que acabava 
por dar com os burros na água. 
João Palma, antigo copy desk e 
jornalista do Público, escrevera 
boa parte dos textos agora 
reunidos em livro para uma coluna 
do extinto jornal Sexta, chamada 
«Subsídio de Informação». 
Depois, veio Rodrigo. O nome do 
multi-premiado cartoonista foi 
sugerido a Palma pelo jornalista 
Luís Francisco, o que leva a crer 
ter sido este o testa de ferro 
ou mesmo o bode expiatório 

dúvida a mais-valia de um livro 
que finalmente viu a luz do dia».

 DOS ANIMAIS ÀS CORES

 Quisemos que o cartoonista no 
contasse tintim por tintim o seu 
processo criativo, que é como 
quem diz, fomos tirar nabos 
da púcara. Os cartoons mais 
desafiantes, confessa, foram 
os que metem expressões que 
tenham a ver com cores, como 
“ouro sobre azul” ou “dourar a 
pílula”, isto porque se optou que, 
para este livro, as ilustrações 
fossem a preto-e-branco. «Mas 
penso que consegui resolver bem 
e as cores, mesmo não estando lá, 
é como se estivessem.»

 O primeiro milho, já se sabe, 
é dos pardais e por isso o cartoon 
inicial desta colecção é nada mais 
que um pássaro que traz água (e 
uma torneira) no bico. Rodrigo 
aponta outros, que classifica de 
«bem divertidos», como o que fez 
para a expressão “a porca torce 
o rabo”, um dos seus favoritos. 
«Normalmente, tudo o que mete 
animais é sempre hilariante. 
Adoro desenhar bichos, acho tão 
divertido antropomorfizá-los, 
dar-lhes expressões divertidas», 
refere.

 A diferença entre este 
trabalho e o de cartoon editorial 
que faz regularmente para os 
jornais, aponta o cartoonista, 
«é a temática, que aqui não tem 
nada a ver com a actualidade». 
«Os elementos com que eu 
tenho de jogar, neste trabalho, 
são conceitos mais abstractos, 
e a via passa mais pelo jogo de 

da operação. «Isto há mais de 
dez anos, ainda estava eu em 
Lisboa. Fartámo-nos de rir com 
o resultado e isso entusiasmou-
me para seguir fazendo», diz 
Matos. «Tínhamos para aí já uns 
50 conjuntos texto/ilustração 
quando eu vim para Macau e a 
coisa ficou mais ou menos “na 
gaveta”, esquecida…» Até que, 
há uns meses, a limpar a caixa 
de email, o cartoonista tropeçou 
neste trabalho. «Mandei uma 
mensagem: “Oh, Palma, e aquilo 
do Subsídio de Informação, foi 
publicado, não foi? Nunca cheguei 
a receber nenhum exemplar…”. E 
ele para mim: “Epá, não. Ainda 
bem que falas nisso. Vou propor 
a umas editoras”. Como aquilo 
é uma coisa intemporal, nunca 
desactualiza…”, a coisa avançou», 
remata o artista.

 Sem Rei Nem Roque 
acabou por concretizar-se 
agora com selo da Oficina do 
Livro. «Os responsáveis do 
grupo Leya adoraram a ideia, 
mas desbastaram aqueles 50 
que tínhamos – houve dez que 
caíram, por não jogarem tão bem 
com o todo, ou estarem de certa 
forma redundantes com alguns 
dos outros textos – e pediram-nos 
para fazermos outros 30», explica 
Rodrigo. 

 A origem improvável de 
expressões que ouvimos todos os 
dias, como «andar de candeias às 
avessas», «ficar a ver navios» ou 
«não entender patavina» é visitada 
e explicada em textos curtos e 
informativos, aos quais se juntam 
os desenhos de Rodrigo, que, 
nas palavras de Palma, «são sem 
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tância às coisas, porque uns par-
tem de um lado, outros do outro, 
mas somos todos a borboleta que 
espirra em Nova Iorque e provo-
ca um tsunami no Japão. E daí o 
Hífen, porque o que me interessa 
é procurar o encontro, até porque 
o desencontro foi muito romanti-
zado, nomeadamente nas artes, 
onde andámos muito tempo a 
elogiar os mal-entendidos, mas 
se calhar o que devemos procurar 
não forçar um fascínio nos de-
sencontros e, sim, outras formas 
de criar encontros e de nos enten-
dermos. 

Os agradecimentos de um livro, 
quando existem, costumam ser 
um extra-texto, mas aqui deci-
diste incluí-lo no corpo do texto, 
sendo que o epílogo da narrativa 
surge depois. Porquê?
Primeiro, porque esta ideia da 
distinção entre os romances bio-
gráficos e os outros me parece um 
disparate, porque tudo é biográfi-
co, pessoal. Eu não escrevo com 
outra coisa, não escrevo com a 
minha parte cachalote...é sempre 
comigo. Depois, porque as coisas 
têm um tempo, e eu gosto dessa 
ideia de os livros terem um tem-
po. E quis colocar-me no centro, 
mas não sou eu como narrado-
ra, ou eu como Patrícia, mas sou 
eu este Flã, porque no fundo eu 
sou a mãe, Ofélia, mas também a 
Maria do Carmo, a máquina. De 
certo modo, não são os agradeci-
mentos que fazem parte do livro, 
é o epílogo que vem depois dos 
agradecimentos, porque já acon-
tece na vida e eu queria que não 
houvesse distinção e que o livro 
não acabasse na última página. 
E aí há um hífen possível entre o 
leitor e o livro, já depois da leitura. 
Fascina-me essa possibilidade de 
voltar a ligar o autor, o leitor e a 
obra, fazê-los depender uns dos 
outros, e, por outro lado, assumir 
que eu não sou a autora, porque o 
livro é escrito por aquela mãe que 
percebe estar a perder uma filha 
e pela enfermeira-máquina que 
cuida dela. Mas eu também estou 
lá, a ver, ou a estar, ou a ser Flã.

Começaste a escrever este livro 
antes da pandemia ou houve 
aqui alguma influência de tudo 
isto que andamos a viver há mais 
de um ano?
Já tinha escrito o livro antes, em 
2019. Andava a revê-lo há quase 
um ano e houve um momento 
em que estava a fazer esse traba-
lho nos transportes públicos, du-
rante o primeiro confinamento, e 
li aquela parte em que alguém diz 
que a cidade é tão automática que 
poderia funcionar sem seres hu-
manos. Quando li aquilo, percebi 

Muitas destas referências serão 
reconhecidas pelos leitores que 
vivam em Portugal actualmente, 
mas ao mesmo tempo há uma 
intemporalidade que não se vê 
comprometida. Isso foi um equi-
líbrio que procuraste consciente-
mente?
Não é intemporal, é desta épo-
ca, mas é a-geográfico, ou seja, 
muitos dos meus amigos belgas 
leram o livro e acharam que era 
sobre a Flandres, porque as refe-
rências estão próximas. As coisas 
são deste momento, mas são so-
bretudo de muitos espaços, prin-
cipalmente da Europa. A Europa 
funciona assim e a Flândia é uma 
enorme Europa. E o livro faz-se 
com as coisas que eu conheço 
do meu dia a dia e com aquelas 
que percebi, depois de 18 anos 
na Bélgica, que são coisas que 
acontecem em Portugal, na Bél-
gica, em muitos sítios. O Olival, 
para a Flândia, depende de onde 
está a Flândia. Se fores a directora 
do teatro, o Olival é num sítio, se 
fores directora do serviço públi-
co de qualquer coisa em Lisboa, 
o Olival muda de sítio. E a ideia 
partiu daí, dessas coisas que to-
dos nós reconhecemos quando 
lemos as notícias, independente-
mente de onde estamos.

Os autómatos têm uma longa 
tradição em textos distópicos e 
de ficção científica, mas aqui te-
mos um autómato, a enfermeira 
Maria do Carmo, que ganha von-
tade e começa a procurar formas 
de ser como os humanos. O que 
é que te interessou nesta troca de 
categorias?
Interessa-me este movimento 
de os humanos, para serem ex-
traordinários e felizes, quererem 
mecanizar-se, ser máquinas cada 
vez mais eficazes, enquanto esta 
máquina quer cada vez mais ser 
humana. E se calhar estamos nes-
te percurso, mecanizando-nos e 
perdendo os sentimentos quando 
nos ligamos através de ecrãs e es-
colhemos através de algoritmos. 
Por outro lado, esta máquina, fun-
cionando como máquina, procura 
perceber como é que se pode exis-
tir de outra maneira, decidir, es-
colher, e nessa procura descobre 
que a resposta é extremamente 
complexa e que talvez os próprios 
humanos também não a saibam. 
Esta Maria do Carmo quer o que 
Ofélia, a mãe daquela criança, 
tem, mas aquela mãe também 
não tem aquilo que quer. Logo, a 
pesquisa está distorcida à partida. 
Se tentarmos ser lógicos em rela-
ção a coisas que exigem um pen-
samento complexo que não parte 
só do raciocínio e da razão, temos 
um problema, vamos ter sempre 

conclusões distorcidas que vão ter 
um impacto enorme sobre essas 
mesmas formas de existir, que são 
o cuidado, o sentimento, a paixão, 
o instinto, a intuição. No fundo, é 
dessas coisas que a Maria do Car-
mo fala, sem saber muito bem o 
que são, enquanto que o ser hu-
mano parece tentar eliminar essas 
qualidades, porque acha que será 
muito melhor se for objectivo, as-
sertivo, técnico, factual. São esses 
dois mundos que estão no centro 
do Hífen, e que são os dois mun-
dos que temos, mas que talvez não 
se estejam a ligar da maneira mais 
inteligente.

Este livro fala muito de política 
na verdadeira acepção da pala-
vra, o governo da pólis, o modo 
de organizar a nossa vida colec-
tivamente. Falar sobre isso uma 
intenção prévia e consciente da 
tua parte?
Sim, é um tema absolutamente 
fundamental, porque a política 
não é um chavão, não é separável 
de muitas outras coisas. O que é 
esta Flândia enquanto pólis? Já 
não somos nada disso, não somos 
nação, nem cidade... que Europa 
é esta que, quando temos a Co-
vid, manda fechar as portas, não 
vá o vírus vir lá da China? Assisti 
a isso entre a Bélgica e a Holanda: 
a Holanda fechou as fronteiras e 
não disponibilizou camas quan-
do a Bélgica chegou ao seu limite, 
como quem diz, “estas camas são 
para os nossos”. Isto não é pólis. 
Este Estado, mesmo que esteja a 
defender os seus cidadãos, não 
está a comportar-se nem a orga-
nizar-se como um Estado. Quan-
do fechamos as portas aos refu-
giados, que Estado ou Estados 
estamos a ser? Aliás, foi assim que 
começou este livro.

Com a Europa a impedir a entra-
da de refugiados?
Sim, tudo começou com uma no-
tícia sobre a qual circulou muito 
pouca informação que dava con-
ta de adolescentes refugiados 
com origem na Síria que, no iní-
cio do conflito, ficaram dois ou 
três anos à espera de asilo político 
na Suécia, esse grande país que é 
o centro da social-democracia, e 
ao fim desse tempo foi-lhes re-
cusado. Já tinham a vida mais ou 
menos organizada, estavam na 
escola aprenderam a língua, ti-
nham famílias adoptivas... o que 
aconteceu foi que esses adoles-
centes adormeceram durante 
seis ou sete meses e gerou-se um 
debate entre médicos e políticos, 
mas o debate era para decidir se 
colocavam os miúdos em macas 
e os reenviavam para a Síria, onde 
já não tinham ninguém, ou se os 

mantinham ali. Isto pareceu-me 
assustador. Mas já antes disso, 
estava eu na Birmânia, portanto, 
do outro lado do mundo, quando 
vi as imagens das filas de pessoas 
que tentavam entrar na Hungria 
e eram expulsas, lembro-me de 
pensar que se depois de vermos 
aquilo no telejornal ainda éramos 
capazes de sair para ir jantar a um 
sítio giro, e não pensar mais no 
assunto, então nós éramos os bár-
baros. E lembrei-me do À Espera 
dos Bárbaros, do [J.M.] Coetzee, e 
daquela coisa de estarmos sem-
pre com medo à espera daqueles 
que vêm, mas aqui é ao contrá-
rio: são os bárbaros à espera que 
venham os outros, não interessa 
quem, são sempre “os outros”. É 
como se quiséssemos manter a 
barbárie só para nós, manten-
do a desigualdade, a exploração, 
as portas fechadas, mais tectos, 
mais piscinas, mas também mais 
camas de hospital do que os ou-
tros. Há aqui qualquer coisa que 
não está a funcionar e isso é a po-
lítica e a nossa motivação pessoal 
e social para nos envolvermos 
com os outros.

A tua escrita é muitas vezes frag-
mentada, parte de várias vozes, 
de diferentes registos e informa-
ções e estrutura-se a partir de 
elementos aparentemente soltos 
e aos quais dás um sentido nar-
rativo, como acontece neste Hí-
fen. Essa forma de escrever resul-
ta da tua forma de ver o mundo?
Estou a lembrar-me de uma per-
gunta que fizeram ao [Alberto] 
Giacometti, sobre porque é que 
ele fazia as esculturas assim tão 
fininhas, tão tristes, e ele disse 
que era assim que via o mundo, 
o que me parece uma resposta 
muito bonita. O mundo é com-
plexo e nós podemos optar por 
simplificá-lo, para o agarrar e ex-
plicar, mas acho que é uma ma-
neira menos interessante, e talvez 
menos curiosa, de nos relacionar-
mos com ele. As coisas estão to-
das ligadas, saber o que se passa 
na Síria, perceber que as pessoas 
quando têm condições não preci-
sam de lutar pelo seu lugar, pela 
sua geografia, mas muitas vezes, 
depois, também não se sentem 
felizes e acham que a casa não é 
suficientemente grande, e as pes-
soas que têm um trabalho incrível 
e se queixam da sua solidão, tudo 
está ligado. Vivemos com essas 
coisas todas e a narrativa é o que 
nos une. Tudo está ligado e não 
funcionamos só num canal, mas 
acho que nos tentámos especiali-
zar de tal maneira que passámos 
a acreditar que temos um só ca-
nal. As múltiplas narrativas é uma 
tentativa de dar a mesma impor-

destino a que nos podem levar. Ao 
telefone, a autora  que é actual-
mente directora do Teatro Viriato, 
em Viseu, conversou conversou 
com o Parágrafo sobre este livro e 
sobre as muitas perguntas que lhe 
preenchem os dias.

Há uma ideia de utopia e de dis-
topia que se vão entrelaçando 
neste livro, impulsionando-se e 
aniquilando-se uma à outra. O 
que fez nascer esta ideia como 
ponto de partida?
Nada, só o mundo, mesmo. Não 
pensei num plano de denúncia, 
foi o meu desconforto perante o 
facto de viver num sítio que me 
parecia um sonho, a promessa 
de um sonho, e perceber que nós, 
perante as melhores condições – 
quando somos emigrantes e an-

damos de um lado para o outro, 
vamos atrás de um sonho, ou de 
uma coisa melhor, seja financei-
ra, seja amorosa, que foi o meu 
caso, seja o que for – e consta-
tar que o sítio até é melhor, mas 
mesmo assim não resulta. E per-
cebes que o teu sítio também é 
bom, mas não resulta. Aquilo que 
me interessava era falar disso, do 
porquê de não estarmos à altura 
de viver. Estamos preocupados 
com grandes temas, com o bo-
tão vermelho da guerra nuclear, 
e queremos todos ser presidentes 
da América e a última Coca-Co-
la, celebridades incríveis, que-
remos ser o melhor de tudo e as 
notícias também vendem isso... 
tudo tem de ser sempre a maior 
coisa, mesmo que seja da nossa 
pequena chafarica. Mas depois 
não conseguimos viver o dia a 
dia à altura, quando nos acontece 
uma coisa, se alguém cai no chão 
ao nosso lado, não apanhamos, 
ou temos casa, comida, roupa 
lavada, tudo corre bem e mesmo 

U
ma estranha 
doença que 
faz as crianças 
adormecerem 
perpetuamente 

e sem motivo aparente, perante 
o desespero dos pais, a incom-
preensão dos médicos e a mani-
pulação do governo. Um territó-
rio chamado Flândia e um outro 
a que chamam Olival, marcando 
centro e periferia de muitos mo-
dos, não apenas geográficos. Uma 
mãe, Ofélia, que acompanha o 
sono doente da filha sob os cui-
dados de Maria do Carmo, uma 
enfermeira-robot que estuda os 
humanos na ânsia de se aproxi-
mar da sua essência. Em Hífen, o 
seu décimo terceiro livro, Patrícia 
Portela cruza todas estas linhas 
numa reflexão ávida e sempre 
questionadora sobre o mundo, o 
modo como nele nos organiza-
mos e os caminhos que vamos 
escolhendo sem grande noção do 

que era horrível, quase que senti 
que era eu a responsável por tudo 
o que estava a acontecer e rejeitei 
o livro. E depois percebi que o li-
vro tinha encontrado o presente, 
não estava a escrever sobre uma 
coisa futurista, utópica ou distó-
pica, estava em sintonia com o 
presente. E acho que é o primeiro 
livro que acontece assim, como 
se o livro estivesse a perceber o 
que se estava a passar. Porque o 
livro que entreguei em Março de 
2019 tinha lá tudo, as peças todas, 
mas organizadas de outra manei-
ra, e talvez tenha precisado deste 
momento da pandemia para che-
gar ao presente e percebê-lo.

Como se o livro tivesse encontra-
do o seu hífen?
Exacto, um hífen com o presente. 
O livro andava desligado e encon-
trou a sua ligação ao mundo.

Uma pergunta final sobre Ma-
cau, onde viveste. Que papel tem 
isso na tua vida?
Vivi em Macau entre 1980 e 1982 
e marcou-me a vida. A imagem 
da minha infância é Macau, os 
cheiros, os sabores. E acho que a 
ideia de reflectir sobre algumas 
coisas vem muito daí, do facto de 
se perceber o que é ser de outro 
sítio, o que é viver fora, o que é 
ser de dentro e o que é nunca ser 
de dentro. Quando se vive fora, é 
possível que nunca se seja de um 
sítio só. Por outro lado, sinto que 
sou dali e sinto que é ali, em Ma-
cau, que vou acabar os meus dias.

P O R  S A R A 
F I G U E I R E D O 

C O S T A

E N T R E V I S T A

Procurar 
ligações 
improváveis, 
desmontar 
verdades 
absolutas

O novo romance 

de Patrícia Portela 

não é um retrato do 

mundo em tempos 

pandémicos, e até já 

estava escrito antes, 

mas faz-nos olhar para 

o presente de um modo 

atento, questionador e 

inquietante. Hífen tem 

edição da Caminho 

e chegou há pouco 

às livrarias.

assim achamos que o mundo não 
nos dá aquilo que merecíamos. 
Isso fascina-me tanto quanto me 
incomoda. Passamos a vida a lu-
tar para termos um mundo me-
lhor, mas ocorreu-me pensar que 
se tivermos um mundo melhor, 
podemos até querer estragá-lo 
e isso não faz sentido nenhum. 
Acho que o livro é sobre isso. O 
que é que fazes perante a possi-
bilidade de seres feliz? Arranjas 
maneira de ser infeliz. É aí que se 
entrelaçam as utopias e as disto-
pias, porque umas estão sempre 
a alimentar as outras de alguma 
forma. E eu gostava de desenlaçar 
isso, de resolver esse problema 
em tempo de vida [risos].

Parece um projecto simples...
Sim, muito, e humilde, também...

Incluis-te na resolução do pro-
blema, mas também não te ex-
cluis das suas razões.
Não, de todo. É exactamente o 
contrário. Fomos todos muito 
educados na luta de classes, com 
os oprimidos e os opressores, e 
estamos a viver um momento em 
que são os opressores que têm de 
ser genuinamente humildes, e isso 
é uma grande confusão. Percebe-
res que és uma porcaria e que, por 
isso mesmo, tens de ser excelente. 
Não é fácil, nem evidente. Tens 
de continuar a ser positiva, espe-
rançosa e a ter projectos, sabendo 
que, ao mesmo tempo, és tu a res-
ponsável por fazer do mundo um 
lugar melhor, ou pior. É uma afli-
ção que tenho no dia a dia.

Essa ideia de felicidade pode par-
tir de coisas relativamente sim-
ples? Estou a lembrar-me de uma 
passagem do livro em que a nar-
radora descreve o facto de neste 
território imaginário, a Flândia, 
as pessoas já não distinguirem o 
sabor de um pudim de pacote de 
um pudim a sério, caseiro. 
Sim, essa é uma questão central 
no livro. O tomate biológico cha-
ma-se “tomate biológico”, mas o 
tomate que leva químicos cha-
ma-se só “tomate”. E devia ser ao 
contrário, esse tomate devia cha-
mar-se “tomate químico”. Inver-
temos as coisas, com a comida, 
mas também com a felicidade. 
Às vezes imaginamos a felicidade 
como aquela coisa de casarmos, 
termos filhos, termos uma casa, 
mas depois podemos casar-nos 
e se calhar não queríamos mes-
mo aquilo, ou temos filhos, mas 
estamos sempre a pensar que os 
filhos dos outros são melhores. No 
trabalho, estamos sempre à espe-
ra de ter uma posição muito rele-
vante no mundo, para podermos 
decidir, quando nós decidimos 

todos os dias, quando atendemos 
bem uma pessoa num serviço, ou 
quando tomamos bem conta de 
um jardim público. O Hífen nasceu 
muito como uma resposta a O Ho-
mem Sem Qualidades [de Robert 
Musil], que é um livro que eu ado-
ro e ao qual queria mesmo respon-
der. A história do Musil é a de um 
homem que ao fim do dia, quando 
se deita, sabe que não tem quali-
dades e isso, apesar de tudo, ainda 
faz diferença. O problema é que 
agora parece não fazer diferença. 
Um homem sem qualidades, que 
não sabe se tem ou não essas qua-
lidades, pensa sobre o quê? Como 
é que nos melhoramos se não te-
mos noção nenhuma de que não 
temos qualidades? Nem sequer te-
mos noção de que há qualidades. É 
aí que entra o pudim. Se não temos 
noção de que uma coisa verdadei-
ra e uma de plástico não são iguais, 
se olhamos para ambas e achamos 
que não há diferenças, o que é que 
fazemos? Neste aspecto, mais do 
que utopias e distopias, este é um 
livro sobre realismo, geografias, 
coisas palpáveis.

E será também, cumprindo o 
hífen do título, sobre esta vonta-
de de juntar partes separadas e 
perceber o que daí pode vir?
Exacto. Porque não nos com-
pletamos sozinhos, que é outra 
grande ilusão. Saímos de casa 
e já somos inter-dependentes. 
Somos seres dependentes, é por 
isso que a grande definição do 
ser humano é a de um ser social. 
Se não há ligações, a vida não é 
interessante. E temo que esteja-
mos muito perto de perder a no-
ção daquilo que nos falta. E aí é 
o fim, porque se não soubermos 
o que nos falta, não sabemos 
como sair daqui, não sabemos se 
somos felizes ou não, o que é ain-
da mais triste do que não sermos 
felizes.

Há uma série de referências 
neste livro que remetem para a 
nossa actualidade, algumas até 
em modo auto-irónico, como a 
personagem do director do tea-
tro...
Sim, lá está o senhor director, ou a 
senhora directora...
 

Patrícia Portela
Hífen
Caminho
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A China numa aldeia

E M  F O C O

STACEY QIAO

Chega à tradução inglesa o primeiro livro da trilogia que Liang Hong dedicou 

à sua aldeia, reflectindo a realidade rural e familiar nas grandes mudanças 

que a China tem atravessado nos últimos anos.

Liang Hong

China 
in One Village
Verso Books

and the Changing World, foi pu-
blicada pela Verso Books. Pouco 
antes do seu lançamento, a 22 de 
Junho, foi organizado um webi-
nar durante o qual Liang Hong, a 
tradutora inglesa Emily Goedde 
e vários tradutores e académicos 
literários discutiram o impacto 
que o livro continua a ter. 

 «Não comecei a escrever so-
bre a aldeia de Liang como um 
grande projecto, mas como uma 
tentativa de encontrar um sen-
tido de realidade», disse Liang 
Hong nessa conversa virtual. 
Tendo vivido em Liang duran-
te cerca de 20 anos, partiu para 
estudar e trabalhar em Pequim, 
onde permaneceu durante mui-
to tempo, tornando-se escrito-
ra e professora de literatura na 
Universidade Renmin da China. 
«Em 2007 e 2008, sentia-me par-
ticularmente perturbada. Tinha 
estudado e escrito trabalhos aca-
démicos, mas no fundo sempre 
senti uma espécie de privação, 
como se me faltasse algum tipo 
de ligação com a realidade. Foi 
talvez uma tradição de intelec-
tuais que me levou de alguma 
forma à minha cidade natal, um 
movimento totalmente natural e 
espontâneo.»

 Com a esperança de encon-
trar essa espécie de elo perdido, 
Liang Hong começou a visi-
tar regularmente a sua aldeia. 

«Quando regressei à aldeia como 
observadora, senti-me comple-
tamente diferente. Percebi que, 
embora a maioria das pessoas 
fossem meus parentes, eu não 
deixava de ser uma estranha, 
mesmo que familiar, para todos 
eles. O meu entendimento das 
suas vidas e emoções era tão 
vago e insuficiente», recordou 
Liang. Durante cinco meses, ca-
minhou pelas estradas e campos 
de Liang, registando as histórias 
dos seus familiares com a ajuda 
do seu irascível pai – uma figu-
ra inesquecível –  e falando com 
todos, desde altos funcionários 
do governo até ao mais baixo dos 
marginalizados da aldeia. 

O PREÇO DA REVOLUÇÃO 
URBANA

 O que Liang Hong descobriu nes-
se processo foi uma família alar-
gada dilacerada pelas profundas 
mudanças na sociedade chinesa 
e uma aldeia virada do avesso 
pela emigração, pela negligência 
e pela poluição ambiental. Ape-
sar do rápido crescimento eco-
nómico do país, surgiram novos 
e graves problemas na aldeia: 
os jovens partiram em busca de 
melhor vida nas cidades, dei-
xando as crianças e os idosos em 
casa; as crenças cristãs penetra-
ram no campo e criaram confli-
tos com as práticas tradicionais; 
a política era pouco clara e as 
reformas defendidas pelos líde-
res locais estavam sempre a mu-
dar; as lagoas e lagos, outrora o 
paraíso das crianças no Verão, 
tornaram-se poças de água suja 
e em algumas áreas os solos des-
ceram vários metros, em resulta-
do da escavação excessiva para o 
fabrico de tijolos. A autora quis 
apresentar uma visão completa 
e não romanceada da aldeia a 
partir do seu âmago, detalhando 
o forte contraste entre o passa-
do e o presente. O livro combina 
memórias de família, observação 
literária e comentários sociais. A 
investigação, umas vezes lírica 
e outras comovente e crua, de 
Liang sobre o destino da aldeia 
conquistou os corações dos lei-
tores. 

 Num dos capítulos, «Chun-
mei», a autora testemunha o sui-
cídio doloroso da jovem esposa 
do seu primo, Ge’r. Chunmei 
sentia muito a falta do marido, 
trabalhador numa mina de car-
vão situada longe da aldeia, e 
não tinha contacto com ele há 
mais de um ano. A sua sogra não 
se mostrava agradada com a si-
tuação e insistia que Chunmei 
não podia viver sem um homem. 
Chunmei escreveu muitas cartas 
a Ge’r, mas nunca recebeu res-
posta. Desesperada, bebeu ve-
neno. «Abre os olhos e olha à sua 

volta, e de repente agarra a mão 
da sua sogra com força. Com 
uma voz rouca, diz “Não quero 
morrer, quero viver, não quero 
morrer, salva-me, vou ser boa”. 
Diz estas palavras repetidamen-
te e depois perde a consciência, 
a mão ainda a agarrar a sogra, 
como se fosse a linha da vida que 
a poderia salvar. No pouco tem-
po em que esteve acordada, ain-
da conseguiu dizer: “Se eu viver, 
faço-lhe um novo par de sapa-
tos”.» As tentativas de reanimar 
a mulher acabaram por falhar. 
Chunmei morreu. Ge’r voltou 
três dias depois, mas parecia não 
ter lágrimas, talvez porque esta-
va entorpecido ou em estado de 
choque. Não parecia compreen-
der porque é que a sua mulher se 
matou quando as suas vidas es-
tavam a melhorar cada vez mais. 
«Finalmente realizam o funeral 
de Chunmei, que foi enterrada 
no campo onde não tinha espa-
lhado fertilizante, o seu próprio 
corpo oferecido para enriquecer 
este solo. No sétimo dia, Ge’r vai 
à sepultura de Chunmei e acen-
de foguetes para ela. Depois par-
te e regressa ao trabalho».

 As histórias com grande den-
sidade dramática sobre mem-
bros da família e conhecidos de 
infância e as anotações sempre 
pertinentes e contextualizadas 
da autora fizeram com que mui-
tos leitores vissem o livro como 
um espelho das suas próprias 
vidas. As observações de Liang 
sobre a forma como a grande mi-
gração rural-urbana dos tempos 
modernos tem distorcido pro-
fundamente o país encontraram 
eco de modo muito significati-
vo. China in One Village conta a 
realidade chinesa mais chocan-
te e angustiante através de uma 
observadora literário de olhos 
bem abertos, uma família, e uma 
aldeia, e é o primeiro livro da 
muito aclamada Trilogia da Al-
deia Liang, sendo os outros dois 

《出梁莊記》 (Saindo da Aldeia 
Liang, 2013 ) e 《梁莊十年》 (Al-
deia Liang: Uma Década, 2021). 
Espera-se que a sua tradução in-
glesa possa chegar, também, às 
livrarias.

e no declínio drástico das aldeias 
em todo o país. A sociedade ru-
ral, outrora o bastião das virtudes 
cívicas e dos valores tradicionais, 
passou a ser vista como uma res-
ponsabilidade para a nação, o 
oposto dos esforços de reforma, 
desenvolvimento e moderniza-
ção do país. Em 2010, ocorreu 
uma mudança demográfica sig-
nificativa – o censo nacional de-
clarou que cerca de metade da 
população vivia agora em zonas 
urbanas, o que constituía um 
enorme progresso nos esforços 
de urbanização. 

 Foi neste contexto de mu-
dança que um livro sobre as 
zonas rurais capturou a aten-
ção de muitos leitores chineses. 
Em 2010, a obra de não-ficção 
de Liang Hong,《中國在梁莊》(li-
teralmente A China na Aldeia 
Liang), foi publicada pela Edito-
ra Popular Jiangsu, relatando as 
mudanças sísmicas na sua aldeia 
familiar ancestral, localizada na 
província de Henan, no interior, 
ao longo dos últimos 30 anos. O 
livro foi um sucesso imediato e 
ganhou o Prémio de Literatura 
Popular desse ano. 

 Este ano, num momento em 
que a população rural da China 
caiu descresceu ainda mais (para 
apenas 36%), a versão inglesa 
do livro, intitulada China in One 
Village: The Story of One Town 

A
o longo de boa 
parte da histó-
ria chinesa, a 
sociedade ru-
ral constituiu 

sempre uma maioria esmaga-
dora da população, afirmando-
-se como o pilar fundamental 
do país. Mas desde a Reforma 
e  a Abertura no final dos anos 
70 do século XX, a urbanização 
expandiu-se a uma velocidade 
sem precedentes, resultando na 
diminuição da população rural 

POR  ROBERTO 
SOARES SOBRINHO

I LUSTR AÇÃO 
RUI RASQUINHO

C O N T O

Isabel

frontão decorado, ao fim de uma 
extensa escadaria já valerá nossa 
visita. Sei que você é avessa a es-
sas comodidades, mas podemos 
subir pela rampa ao lado, caso as 
escadas e o calor atrapalhem sua 
subida. Que incêndio deve ter 
sido para restar apenas aquele 
portal. 

De lá seguiremos para a Igre-
ja de Santo Agostinho e a de San-
to Domingo. Quando estivermos 
na Catedral da Sé, nas suas ime-
diações encontraremos um bom 
lugar para comer. Posso escolher 
arroz chau chau e chetnim de ba-
calhau para compartilharmos? 
Bolo de durião na sobremesa?

No meio da tarde a grande 
surpresa. Nem acredito que eu 
tenha me esquecido. Iremos à 
capela de São Miguel, cercada de 
túmulos. Essa é outra coisa que 
sempre me intrigou em você. 
Que curiosidade é essa pelos ce-
mitérios? Quantos já visitamos? 
Deixa pra lá esse assunto. 

É melhor caminharmos pelo 
Largo do Senado, comparando 
os mosaicos do calçamento com 
os do Rio de Janeiro. Será exce-
lente para observarmos as pes-
soas trabalhando, correndo para 
dar conta dos compromissos. 
Você vai se deliciar tirando fotos 
de gente anônima, cada qual ab-
sorta em seus pensamentos. Se 
pudéssemos adivinhar seus se-
gredos, quanto de bom ou peri-
goso encontraríamos? 

Se eu pudesse, por alguns 
minutos, desvendar os seus, 
quanta coisa gostaria de me di-
zer? Imagino que me contaria 
das saudades dos nossos bons 
tempos, com a ideia e a dispo-
sição firmes de palmilhar cada 
canto do mundo. Reclamaria da 
arrumação e limpeza da casa, 
que não consigo dar conta. La-
mentaria a minha falta de jeito 
para cuidar de você. Me xinga-
ria  por insistir nessa arenga de 
tantos planos, se as esperanças 
de recuperação, dia-a-dia, es-
corre feito a baba renitente da 
sua boca? Acalentaria meu des-
consolo revelando que o melhor 
seria visitarmos um único lugar 
de Macau? O cemitério de São 
Miguel. 

E
scuta Isabel, está 
resolvido, nos 
quedamos ali por 
três dias. Vai ser 
uma oportuni-

dade para descansarmos. Você 
não vai querer andar esbaforida, 
tentando visitar muitos atrativos 
turísticos, por isso escolhi uma 
cidade pequena. Não se preocu-
pe, deixe tudo comigo. Quando 
chegarmos ao porto. Calma, não 
será uma viagem longa e depois 
o barco é fechado, muito rápido.

 Dali do terminal acho me-
lhor pegarmos um táxi. Não, es-
tava esquecendo, me desculpe. 
Do hotel mandarão alguém nos 
pegar. Um luxo, não é? Sempre 
saímos das rodoviárias andando 
com as mochilas nas costas. Vai 
ter até um cartaz com o nosso 
sobrenome em destaque. O seu 
é claro, você nunca quis se casar 
comigo de verdade pra herdar 
minha genealogia portuguesa. É 
brincadeira, sei dos seus moti-
vos, que acabaram sendo meus 
também. Havia coisas mais im-
portantes para nos preocupar. 

Agora é uma questão de 
tempo para desembarcarmos 
e lá estará um rapaz tentando 
nos adivinhar entre aquele ban-
do de gente no terminal. Não é 

por esse serviço que escolhi um 
hotel caro. Fique tranquila. Pes-
quisei muitos e esse me pareceu 
perfeito. Sabe qual foi a primeira 
coisa que reparei? Nas fotos dos 
banheiros. Você sempre teve ra-
zão: manchas perto dos vasos, 
no canto do box,  ao lado da pia 
denunciam logo a qualidade do 
hotel. Viu como nem demorou 
muito para que eu aceitasse suas 
conclusões. Minha teimosia nun-
ca foi páreo para sua observação 
minuciosa. Mas quero confessar 
que escolhi menos pelo banhei-
ro que pelo nome. O preço não é 
dos mais baratos. Também está 
longe de ser a exorbitância de um 
resort. Chegou um momento da 
nossa vida que podemos nos dar 
certos luxos, desde que não seja 
apenas pompa, aquilo que sem-
pre desprezamos. 

Não disse ainda o nome, não 
é? Nada disso, nunca fui de tanto 
suspense, apesar de que merecia. 
Besteira, foi só que continuei fa-
lando e nem me dei conta. Cha-
ma-se London. Tudo bem, com 
esse nome deve ter centenas. 
Jeito bobo de lembrar da viagem 
que lhe traz tão boas recorda-
ções. Se você quisesse voltaría-
mos lá, mas sei que não pretende 
desmanchar o encanto daque-

les dias com uma nova viagem 
quando não estamos nem de 
perto com aquele espírito. Per-
cebeu o quanto você, ainda que 
preze demais o pragmatismo das 
coisas, dá tanta importância à 
aura das circunstâncias? 

Talvez não tenha mesmo 
nada de extraordinário no nome 
do hotel. Garanto, porém, que é 
um lugar convidativo, aconche-
gante. Você vai adorar o restau-
rante. A não ser que nos enga-
nem com daquela vez no Méxi-
co. É um risco. Vai dar tudo certo, 
garanto. No hotel tomamos um 
banho e se você estiver disposta 
almoçamos na rua, caso goste de 
algum lugar perto das atrações 
turísticas. 

Não terá nenhum trabalho, 
já decidi tudo. Vamos ver, se 
tudo correr bem, se o barco não 
chacoalhar muito e não atrasar 
– já pesquisei um horário para 
chegarmos pela manhã – subi-
remos logo na área mais alta da 
cidade. Nós portugueses apre-
ciamos muito as ladeiras. Sei 
que sou brasileiro, mas o sangue 
lusitano, ai, Isabel. Asseguro que 
fará calor e o sol estará perfeito 
para suas fotos. Às vezes, quan-
do você dorme no meio da tarde, 
por puro ócio, revejo algum dos 
nossos álbuns. A paciência que 
eu tinha para ler a histórias de 
um lugar, as informações de uma 
obra no museu, você tinha ape-
nas quando estava atrás das len-
tes da câmera. Sabia encontrar a 
melhor luz, o ângulo adequado, 
com uma calma exasperante 
para quem queria logo continuar 
andando. 

Dessa vez andaremos até o 
alto da rampa e me acomodarei 
à sombra de uma grande figuei-
ra para observá-la fotografando. 
Melhor: circundaremos toda a 
área e você poderá ver a cidade 
quase por inteira. Os prédios 
modernos, sobretudo o que abri-
ga um cassino, cuja arquitetura 
lembra uma árvore ou, pensan-
do bem, um troféu de campeo-
natos de futebol. Enxergará os 
lagos, o mar, a ponte que leva à 
ilha de Taipa e, bem de perto, o 
farol centenário. Vai querer dis-
parar sua câmera acomodada 
nos canhões. Eu sabia que não 
ia demorar pra descobrir de qual 
cidade se trata. Suas pupilas es-
tão até dilatadas. Após tantas 
andanças poucos lugares ainda 
lhe instigavam curiosidade, certa 
paixão. 

O roteiro que eu preparei 
para esses três dias é um resu-
mo da semana inteira que você 
sonhou e planejou ficarmos ali. 
Uma compilação medíocre do 
grande trabalho que teve para 
nossas próximas férias. Para o 
segundo dia reservei uma visita 
morosa pelas Igrejas. Estou acos-
tumado com sua parcimônia em 
ver os vitrais, o detalhe de cada 
rosácea, a delicadeza nas expres-
sões contemplativas ou sofridas 
das representações dos santos. 
Como essas imagens podem 
sensibilizar tanto uma pessoa 
que nunca se interessou por ne-
nhuma religião? 

Mas na primeira igreja visi-
tada, não conseguiremos entrar, 
você sabe muito bem. Pouco 
importa. Apenas a fachada, o 
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traduções – muito cá de casa na 
casa um do outro. 

 Finalmente, a oficina. 
Cardoso Pires foi durante muito 
tempo, e porventura até ao fim, 
um mestre do fôlego curto, da 
prosa concisa, de pequenos qua-
dros impregnados de vida que 
se sucedem uns aos outros mes-
mo naquilo a que sói chamar-se 
novela ou romance. O primeiro 
livro de ficção de Vieira Amaral, 
As Primeiras Coisas, é feito de 
pequenos quadros impregnados 
de vida que se sucedem uns aos 
outros. Para Cardoso Pires, os 
prémios, muitos e importantes, 
levaram tempo a chegar (havia 
menos, é certo). Para Vieira Ama-
ral, já pingaram uns quantos. E 
se o autor lisboeta chegou ao li-
vro, o livro, em O Delfim ou Ba-
lada, consoante os gostos, talvez 
seja justo dizer que Bruno Vieira 
Amaral, homem da margem sul 
do Tejo a quem sobram muitas 
milhas, está nessa senda. Ouvi-
dinho tem de sobra.

 José Cardoso Pires re-
cebeu medalhas e louvores, deu 
nome a umas quantas ruas e 
pode até vir a ter um bustozeco 
ou uma estátua. Mas, para lá da 
sua obra que importa ler, nada 
o imortalizará melhor que Inte-
grado Marginal, livro que se não 
é do tamanho do que ele viu, é 
pelo menos muito maior que o 
tamanho da sua altura.

A vida 
como ela foi

escritor brigão e valente; o casa-
mento-relâmpago com Edite, as 
filhas e o ausente “pai bissexto”; 
as aventuras nos jornais e a vida 
boémia e malandra da Almirante 
Reis; a causa anti-fascista e a mi-
litância comunista; a rejeição da 
escrita panfletária e a reinvenção 
do neo-realismo; a busca de um 
“léxico citadino” e a crítica da 
pequena burguesia de que for-
mava parte; a obsessão da escri-
ta e reescrita até chegar ao osso 
da frase, ao “ouvidinho” que lhe 
recomendou mestre Aquilino; 
a fuga para o estrangeiro quan-
do o cerco da PIDE apertou e as 
passagens por França e Brasil; 
a consagração com O Delfim e, 
depois, com Balada da Praia 
dos Cães; as amizades (umas aos 
solavancos, outras constantes) 
com Luiz Pacheco, Castro So-
romenho, Maria Lamas, Mário 
Dionísio, Alexandre O’Neill, Júlio 
Pomar, Alves Redol, Fernando 
Assis Pacheco, Fernando Lopes, 
Nelson de Matos e, mais tarde, 
a irmandade com a nova coque-
luche das letras lusas, um tal de 
António Lobo Antunes; a compe-
tição com José Saramago, a vida 
de professor no King’s College 
em Londres e as amizades com 
grandes autores internacionais; 
os muitos prémios e as frustra-
ções que um grande romance 
falhado, Alexandra Alpha, lhe 
causou; a experiência de qua-
se-morte cerebral e o comeback 
com uma pequena e magistral 
obra de não-ficção sobre essa 
experiência, De Pronfudis, Valsa 
Lenta; as corridas de gatas do 
avô babado; o fumador invete-
rado de tabaco americano que 
lhe trazia o amigo Covas, piloto 
da TAP; o escritor com refúgio 
na Caparica, nesse apartamen-
to com janela a desaguar no 
Atlântico; o José Cardoso Uísque 
(como lhe chamou um jornal 
do antigo regime), o “self-made 
Pires” (O’Neill), “a vírgula mais 
cara da imprensa” (Assis Pache-
co), o escritor que detestava cães 
mas que povoou os seus livros de 
animais diversos, com destaque 
para um certo Dinossauro Exce-
lentíssimo.

Feito o resumo da jornada 
– dessa incrível vida como ela 
foi, com licença de seu Nelson 
Rodrigues – vale a pena gastar o 
que resta deste texto para traçar 
certos paralelismos e falar do la-
bor de outro grande escritor por-
tuguês em construção: chama-se 
Bruno Viera Amaral.

Integrado Marginal é, para 
atalhar caminho, um monumen-
to literário a José Cardoso Pires. 
A matéria-prima, já se viu, é boa, 
mas o que Bruno Vieira Amaral 
faz com ela é, por assim dizer, 

outra loiça. Munido da mão se-
gura que já se lhe conhecia de 
livros de ficção e crónicas ante-
riores, Viera Amaral alcança nes-
ta obra um fôlego e umas alturas 
que – num jogo que porventura 
agradaria a outro amigo do Pires, 
o mitómano e bom garfo Luís St-
tau Monteiro – se assemelham às 
de um anjo ancorado à vida “do 
Zé”.

O livro arranca devagar, des-
velando a genealogia que trouxe 
a família de José Cardoso Pires 
das Beiras a Lisboa, e devagar 
vai gizando o retrato político e 
social, e depois literário e inte-
lectual, não de uma época, mas 
de muitas, de grande parte do 
século XX português. Integrado 
Marginal, sendo uma biografia 
exemplar, é ao mesmo tempo 
muito mais que uma biografia. 
Trabalho não ficcional de pes-
quisa e investigação exaustivas 
e bem documentadas nas notas 
do final do livro (Vieira Amaral 
treinou ao documentar-se para 
Hoje Estarás Comigo no Paraíso), 
por vezes atmosférico e sempre 
minucioso, ao ponto de oferecer 
as ementas de certos jantares de 
literatos, partido em capítulos 
curtos e estes em parcelas ainda 
mais breves, a obra desfia com 
satisfação e sem estardalhaço a 
história de um homem livre em 
luta contra o seu tempo e o seu 
país pantanoso e salazarento, 
um homem em luta contra si 
mesmo, um escritor em perma-
nente luta.

Quase sempre discreto, o 
narrador desaparece duran-
te longas passagens para logo 
emergir com acutilância: ora 
para interpelar factos da vida e da 
obra de Cardoso Pires com perti-
nência, ora para tanto coincidir 
como para aviar paulada naque-
les que o criticaram. Depois, é 
difícil (ainda que abusivo), não 
fazer o exercício do autor ao es-
pelho. Viera Amaral a olhar para 
a vida e obra de Cardoso Pires e 
para a sua vida e obra. Se dissen-
tem naturalmente em muito, há 
afinidades que merecem nota. 
Desde logo, de percurso. Os dois, 
Amaral e Pires, rejeitaram aco-
modar-se à casa de partida: não 
provêm de boas famílias intelec-
tualizadas, construíram a pulso a 
sua “aventura dos livros”, como 
lhe chama Viera Amaral nos 
Agradecimentos. E se é certo que 
Cardoso Pires teve obra publica-
da em idade mais jovem, tam-
bém é facto que os dois fizeram 
um pouco de tudo para pagar as 
contas até conseguirem começar 
a viver da escrita. Os trabalhos 
avulsos, a passagem por editoras 
e revistas, a crítica literária, as 
colaborações com a imprensa, as 

lizada pelo próprio Cardoso Pires 
para resumir o seu percurso nas 
letras lusitanas: integrado mar-
ginal. 

A imprensa portuguesa tem 
recebido o livro com raro inte-
resse: algumas publicações de-
ram-lhe a capa, entrevistaram o 
biógrafo e revisitaram a vida do 
biografado, as façanhas, as ri-
validades e as escaramuças do 
homem de origens rurais e mãe 
temente que abominava o cam-
po, a igreja e as polícias, não ne-
cessariamente por esta ordem; 
o escritor libertino-marialva 
que detestava o marialvismo; 
o defensor da emancipação da 
mulher que só como muito boa 
vontade se poderá dizer que ti-
vesse uma relação de igual para 
igual com a sua companheira de 
sempre, Edite.

A maior parte dos textos 
que vão saindo sobre Marginal 
Integrado propõe-se, talvez com 
naturalidade, passear pela vida 
efervescente de José Cardoso Pi-
res e dos infinitos episódios que 
esta biografia oferece – os tem-
pos de escola, a breve vida de em-
barcadiço e a recruta; o primeiro 
e precoce livro (Os Caminheiros e 
outros contos) e as influências da 
literatura norte-americana; os 
círculos de amizades e a fama de 

Bruno Vieira Amaral
Integrado Marginal
Contraponto

E
screver a biogra-
fia de alguém será 
sempre – usando 
uma expressão 
bem lisboeta e 

um lugar-comum de que todo o 
bom escritor foge a sete pés – um 
exercício ingrato de tentar meter 
o Rossio na Rua da Betesga. Tan-
to mais assim quando o homem 
em causa teve existência longa 
(para a esperança média de vida 
de um cavalheiro nascido no ca-
rente Portugal do primeiro quar-
tel do século XX) e repleta.

Integrado Marginal, suma 
biográfica do escritor José Car-
doso Pires assinada por Bruno 
Vieira Amaral, contorna o pro-
blema de escala desde logo pela 
sua extensão: mais de 500 pági-
nas de prosa, das origens beirãs 
da família de Cardoso Pires, em 
São João do Peso, até à morte 
do autor em 1998, na sua Lisboa 
engalanada para a Exposição 
Mundial e pouco depois de outro 
operário das letras portuguesas, 
José Saramago, se tornar no pri-
meiro (e, até ver, único) escritor 
versado neste idioma a receber o 
Prémio Nobel da Literatura.

Publicado há poucos dias em 
Portugal, numa nova colecção de 
biografias, o livro serve-se para 
título de uma expressão feliz uti-
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A crónica 
como literatura 
de primeira água

Dulce Maria Cardoso

Autobiografia 
não autorizada
Tinta da China

A 
palavra lati-
na de onde 
“c r ó n i c a” 
nos che-

gou remetia para a ideia de um 
registo cronológico dos acon-
tecimentos e foi essa acepção 
que se manteve durante séculos, 
chegando aos grandes cronistas 
portugueses como Fernão Lopes 
ou Gomes Eanes de Zurara. E in-
vocar os cronistas desse período 
não é apenas gastar caracteres: 
os seus relatos mantinham-se 
fiéis à ideia de registar os acon-
tecimentos que testemunhavam, 
pela ordem em que eles iam de-
correndo, mas sabemos que esse 
registo tinha as suas flutuações 
no que à veracidade diz respeito, 
com um ou outro exagero aqui 
e ali, uma ou outra omissão, al-
guma fantasia nas descrições de 
pessoas, lugares e experiências. 
São essas flutuações que fazem 
da crónica um género que, inte-
grando o jornalismo, não deixa 
de ter um pé bem fincado na li-
teratura, supondo-se que quem 
o pratica manterá uma deonto-
logia que obriga a um compro-
misso com os factos, no caso de 
ser jornalista, mas aceitando-se 
igualmente que as deslocações 
do que se escreve para longe do 
simples anotar factual são, ou 
podem ser, a parte ou o todo de 
uma crónica. 

 Vem tudo isto a propó-
sito das crónicas de Dulce Maria 
Cardoso publicadas na revista 
Visão e agora reunidas num vo-
lume intitulado Autobiografia 
Não Autorizada, à semelhança 
do espaço que a autora ocupa 
na revista. Não há intenção (nem 
obrigação, claro) jornalística nes-
tes textos, mas eles não deixam 
de referir vários acontecimentos 
factuais, muitos deles colectiva-
mente vividos, nomeadamente, 
nos textos mais recentes, a pan-
demia de que não conseguimos 
escapar. A sua linha central, no 
entanto, não é a dos factos ou 
do seu comentário, nem sequer 
uma linha temática que possa-
mos arrumar numa frase. Essa 
linha, se dela precisarmos para 
melhor definirmos o que se pu-
blica neste livro, será a do pensa-
mento vogando sem freios e a de 
uma relação assumida aconte-
cimentos e emoções, memórias 
e actualidade, pequenos gestos 
quotidianos e desejos maiores e 
nem sempre cumpridos. Que as 
crónicas de Dulce Maria Cardoso 
se intitulem Autobiografia Não 
Autorizada não será apenas um 
trocadilho mais ou menos me-
ta-literário, apoiado na contradi-
ção aparente de a autobiografia 
poder não ter o aval de quem 
escreveu sobre si própria. Talvez 
o aval não seja o da autora, e sim 

o de quem a lê e com ela se cru-
zou em algum momento da vida, 
ou talvez a autobiografia seja um 
género sempre condenado ao 
desequilíbrio funambulesco en-
tre a autoridade de quem escre-
ve sobre si e a inevitabilidade de 
essa autoridade se desmoronar 
perante a fantasia, a memória 
como coisa construída, o desejo 
ou o remorso que podem ofuscar 
aquilo a que chamamos verdade. 
Mais vale assumir esse equilíbrio 
instável e abraçar com convicção 
o funâmbulo que podemos ter 
em nós.
 No que têm de actua-
lidade, estas crónicas acompa-
nham a chegada da pandemia, 
com o registo das primeiras no-
tícias sobre o vírus, na China, e 
a sua progressão até Portugal, 
divagando em diferentes textos 
sobre o medo, o modo como a 
autora foi sentindo este instalar 
progressivo de um novo estado 
colectivo, as mudanças notórias 
no quotidiano, desde as idas ao 
supermercado às máscaras que 
dificultam a comunicação, e os 
sentimentos que não podem ser 
generalizados, como quase nada 
que se relacione com aquilo que 
sentimos pode ser generalizado: 
«Mesmo sabendo que o meu sa-
crifício de ficar em casa nada é 
comparado com o daqueles que 
não o podem fazer, a verdade é 

não, passei a dormir no sofá da 
sala.» (pg.96) 
 Num outro texto, «O de-
sespero e a fábrica de histórias», 
é a memória e as suas reverbera-
ções, umas vezes amargas, ou-
tras vezes marcadas pela ternura, 
que estruturam mais uma refle-
xão sobre a escrita e a relação da 
autora com esse ofício. Contan-
do sobre a sua saída de Luanda 
e a mudança para Carrazeda de 
Ansiães, onde ficou à guarda dos 
seus avós, Dulce Maria Cardoso 
conta também sobre o abalo que 
essa mudança implicou na sua 
vida, a sensação de que o mundo 
tal como o conhecia tinha aca-
bado, a dureza da vida no campo 
para quem dependia da terra e as 
histórias que inventava, primei-
ro sobre Angola, depois sobre 
tudo, para contar à avó. A rema-
tar, partilha como tudo isso foi o 
verdadeiro ponto de partida para 
a sua escrita: «A minha avó foi a 
primeira leitora que tive, muitos 
anos antes de ter começado a es-
crever. (…) As histórias não me 
libertavam da tristeza nem me 
amansavam o desespero, mas 
tornavam-nos outra coisa. E não 
precisavam de acabar. Foram as 
histórias que me salvaram. Por 
isso, sempre que me perguntam 
quando é que percebi que seria 
escritora, nunca hesito, Aos 11 
anos. Não foi bem uma escolha, 
tive de o ser.» (pg.66) Há impera-
tivos que talvez magoem quem 
os vive, mas que colectivamente 
devemos agradecer.

 
 

que sinto o meu sacrifício e ape-
nas sei do sacrifício dos outros.» 
(pg.118). Apesar desta presença 
dispersa da pandemia, há outras 
actualidades neste livro, como o 
homicídio do actor Bruno Candé 
em Julho do ano passado, um cri-
me com motivações claramente 
racistas, mas não é a actualida-
de a definir o tom, o tema ou as 
muitas derivações de pensamen-
to que aqui se registam. Na ver-
dade, quase todas estas crónicas 
têm a característica de uma in-
temporalidade potencial (nunca 
saberemos o que realmente ga-
rante a intemporalidade, e talvez 
nada o garanta), porque não são 
os temas abordados que as defi-
nem, e sim, como acontece com 
o trabalho de qualquer grande 
escritor, o modo como sobre eles 
se escreve. Assumindo uma voz 
que tanto questiona o mundo 
como a si própria e trabalhando 
cada frase com a justeza semân-
tica e o labor plástico que impri-
me aos seus romances e contos, 
Dulce Maria Cardoso assegura 
que cada um destes textos se lê 
com avidez curiosa e deleite lite-
rário. Ao cruzar pequenos episó-
dios da sua infância em Angola, 
as memórias da chegada a Por-
tugal e inúmeras reflexões dis-
persas sobre outros momentos 
da sua vida, mas também sobre 
um presente que partilha com 
os leitores muitos pontos de re-
conhecimento, a autora faz deste 
livro um outro tomo da sua obra, 
descartando qualquer menori-
dade que se poderia atribuir a 
um volume que “apenas” reúne 
textos publicados na imprensa 
periódica. 
 Numa das crónicas que 
melhor conjuga a banalidade do 
quotidiano com as dúvidas pro-
fundas que nos assaltam, o hu-
mor cruza-se com a auto-ironia 
para fingir arrumar uma questão 
que provavelmente ficará sem-
pre em aberto. É em «Mudar de 
Vida» e a autora descreve a sen-
sação de ridículo vivida numa 
loja de mobiliário, enquanto ex-
perimentava colchões debaixo 
das ordens irrecusáveis de uma 
funcionária dedicada. No fim, a 
funcionária elogia-lhe a precisão 
nos comentários sobre os dife-
rentes colchões que experimen-
tou e a dúvida instala-se: «(...) 
é improvável alguém ter dois 
talentos verdadeiros, e se afinal 
a minha vocação não for escre-
ver, mas experimentar colchões? 
Tentei tranquilizar-me pensando 
que uma coisa não difere muito 
da outra, que ambas se podem 
resumir à capacidade de estar 
atenta a mim, quer me deite 
num colchão ou me entregue a 
uma personagem. Pelo sim, pelo 
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acertar com a sede dos seus punhos. 

Afinal, Proust é Proust. É possível es-

murrá-lo, o mais certo é não oferecer 

resistência, mas convém ter um ar-

gumento válido ou, então, inventá-

-lo. A história da literatura depende-

rá disso. 

 Então, como se largasse 

um tijolo num poço e o visse cair, 

afastar-se, afastar-se, libertou Proust 

para o seu interior. Abriu os olhos e 

não se assustou com o dia. Levan-

tou-se, os ossos desconjuntados uns 

nos outros. Sem medo que o tecto lhe 

caísse em cima, com o olhar fosco, 

voltou a entrar dentro de casa. Tinha 

quase a certeza de que deixara um 

resto de vodka na garrafa. 

 O realismo depois da sua ausência

legítimo e pudesse ser anexado às 

experiências que acumulava. Como 

o sol da Califórnia. Carver podia des-

crever o sol da Califórnia em qual-

quer momento. Não precisava de 

mais de cinco palavras por frase para 

fazê-lo. Da mesma maneira, sentia 

que podia descrever Proust com um 

grupo não muito extenso de frases do 

mesmo tamanho. 

 Se voltasse a sonhar com 

Proust, haveria de perguntar-lhe di-

rectamente o que pensava dele. No 

íntimo, sem palavras, desejava que o 

francês desse a resposta errada. Sen-

tia que precisava de uma razão forte, 

que pudesse receber a compreen-

são das outras pessoas, antes de lhe 

ver soprou-lhe fumo no rosto. De 

propósito, por duas vezes, soprou-

-lhe fumo no rosto. Proust riu-se 

como se fosse uma graça, tossicou. 

Não era uma graça, Carver procurava 

um pretexto para lhe acertar com um 

murro no centro da cara. 

 Lembrava-se de algumas 

coisas com melhor sequência e pre-

cisão do que outras. O bigode gor-

duroso, composto por pêlos grossos 

e negros ou, também, o instante em 

que Proust lhe falou da morte da 

mãe. Avançando pela memória des-

se sonho, Carver foi capaz de sus-

pender, de novo, o olhar de Proust a 

observá-lo com benevolência, calado 

por segundos, como se nunca tivesse 

falado e não voltasse a ter voz, como 

se fosse um silêncio de sempre para 

sempre. Eterno, não por ser solene, 

mas por ser tão absolutamente pa-

rado. Quando Carver lhe perguntou: 

quem é que pensas que és? Proust 

respondeu-lhe com esse exacto 

silêncio, camuflado num sorriso 

brando, quase imperceptível mas a 

romper a seriedade, a aligeirar o mo-

mento. Raramente Carver teve tanta 

vontade de bater em alguém a quem 

não tenha chegado a tocar. 

 Vodka, desejo e repulsa. 

Vodka, culpa. Raymond Carver co-

nhecia bem o sabor de uma ressaca 

de vodka. Talvez a responsabilidade 

daquele Proust, presunçoso e super-

ficial, pertencesse ao álcool. Sabia 

bem o ciclone que o álcool desor-

ganizava nas memórias, nas ideias. 

Tinha aprendido devagar. No sonho, 

houve um momento em que che-

gou a pensar em cuspir no rosto de 

Proust. Esse teria sido um gesto para 

castigar a antipatia (50%) mas, tam-

bém, para satisfazer a curiosidade 

histórica (50%). Chegou a imaginá-lo 

a retirar um lenço do bolso, impe-

cável, para limpar as faces. Mas não 

cuspiu e esse lenço não chegou a ser 

visto. 

 No fundo, Proust estava a 

tentar ser-lhe agradável. Em inglês, 

dizia todo o tipo de banalidades sem 

esforço. Era como se a paz fosse sua 

R
aymond Carver não 

estava a fazer nada 

de especial. O peso 

da cabeça era incer-

to e, por isso, segurava-o com as duas 

mãos, os dedos cobertos por cabelo, 

as palmas das mãos pousadas nas 

têmporas. Estava sentado nos de-

graus do alpendre, madeira fria. O 

ângulo dos cotovelos assente no ân-

gulo dos joelhos. 

 Também o dia não estava a 

fazer nada de especial. Os ramos das 

árvores, nus em Fevereiro, pareciam 

estenografados no céu. Era um céu 

prateado, opaco, que sugeria cinzen-

to em todas as cores. Ao longe, à vez, 

havia ruídos soltos, latas a bater sem 

explicação, um carro a passar, peda-

ços de uma voz ou de algo que pare-

cia uma voz. Carver não ouvia estes 

sons, para ele não existiam. Ao mes-

mo tempo, Carver não seria capaz 

de dizer a cor do céu se alguém lhe 

sussurrasse essa pergunta ao ouvido. 

Tinha os olhos fechados, como se 

ele próprio estivesse fechado. Aqui-

lo que via e que ouvia estava na sua 

memória como se estivesse dentro 

de si. Era lá que tentava reparar essa 

memória descosida, incerta, incom-

pleta.

 Raymond Carver tinha so-

nhado com Marcel Proust. Ao acor-

dar, nos primeiros instantes, todas as 

imagens e impressões estavam bem 

vivas, a voz de Proust era nítida, a 

sensação da sua presença era nítida. 

Mas, logo ao levantar-se do sofá, de 

pé, com o corpo mal arranjado den-

tro da roupa amarrotada e morna, 

sentiu essas lembranças a desapare-

cerem, umas como se desbotassem, 

outras como se escorressem para 

fora de si. Então, com hálito azedo, 

vinagre, tentou passos até ao alpen-

dre. Conseguiu. Quando se sentou 

nos degraus, a manhã era-lhe indife-

rente. O olhar de Marcel Proust não 

tinha a vivacidade da inteligência, 

parecia anestesiado, como se pade-

cesse de uma ligeira enxaqueca ou 

como se troçasse do mundo por se 

sentir superior a ele. No sonho, Car-

inimiga, como se não fosse permiti-

da. A revolta contra esta postura era o 

tipo de sentimento que o álcool cata-

lisava no espírito de Carver. Ele pró-

prio sabia isso. Normalmente, para 

combater esse problema sem bater 

em ninguém, a irritar-se o mínimo, 

bebia mais. Vodka ou qualquer outra 

bebida que lhe aquecesse a garganta. 

Mas, no interior daquele sonho, não 

tinha qualquer bebida à disposição, 

não tinha sonhado com ela. 

O que teria Proust pensado da-

quele americano semi-alcoolizado? 

Carver formulava esta questão com 

seriedade, como se Proust tivesse 

sonhado com ele ao mesmo tempo, 

como se o encontro do sonho fosse 
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                                              Ao estilo de Carlos Drummond de Andrade 

É preciso usar a máscara mesmo que a cara já seja máscara.
É preciso apreciar a beleza dos olhos em vez de beijar  
É preciso ser vacinado para salvar a pátria. 
É preciso dizer pelo silêncio para não gastar saliva.

É preciso ter um telemóvel para mostrar o código de saúde.
É preciso manter a distância um do outro mesmo na cama.
É preciso tolerar a prisão da quarentena.   
É preciso actuar sem actuar como o mestre Lao Zi dita.

É preciso rezar à Natureza tal como rezar a Deus. 
É preciso ter medo em vez de desafiar tudo.
É preciso viver com os animais em vez de os assassinar.
É preciso ler A Peste de Camus para saber que a pandemia é a vida.

É preciso regar as flores amanhã de manhã. 
É preciso peregrinar para o além pelo mapa.
É preciso continuar a sorrir embora de invisível forma. 
É preciso crer no Fim do Mundo se o Homem voltar a falhar.
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3.

https://revistagueto.com

A Gueto é uma revista de 
literatura em língua portuguesa 
com existência na internet e 
aparições esporádicas em versão 
impressa. Com redacção no Brasil, 
publica diariamente no seu site, 
apresentando ao longo do mês as 
escolhas que os editores fazem 
a partir dos muitos inéditos que 
recebem, mas também a partir do 
que se vai publicando nos vários 
países onde o português é língua 
oficial. Trimestralmente, a Gueto 
reúne parte do material que foi 
disponibilizando ao longo do mês 
e coloca-o on-line numa revista 
digital e de leitura gratuita que vai 
sendo um dos muitos lugares para 
conhecer e descobrir novas vozes 
poéticas ou narrativas. 

Quando as condições o 
permitem, a revista sai do ecrã 
e instala-se no papel impresso, 
como aconteceu há dois anos 
com o volume que se publicou 
em parceria com a Editora Patuá, 
reunindo 20 autoras e os 20 
autores. Entretanto, saíram vários 
números temáticos (dedicados, 
entre outros assuntos, aos direitos 
humanos e minorias e aos 
conceitos de civilização e barbárie) 
e algumas colectâneas reunindo 
poesia e prosa de diferentes 
autores, tudo sempre disponível 
para descarga e leitura no ecrã.

Com edição de Rodrigo 
Novaes de Almeida e curadoria 
editorial de Christiane Angelotti e 
Tito Leite a Gueto tem-se afirmado 
como um espaço plural onde a 
literatura escrita em português 
encontrou um espaço para os 
primeiros passos de novos autores 
e para a partilha de trabalhos de 
autores já publicados, em revistas 
e outros projectos literários ou 
em livro. À falta de uma dinâmica 
institucional que assegure a 
circulação das literaturas em 
português pelas diferentes 
geografias que as cultivam, a 
revista Gueto é um dos espaços 
possíveis para nos mantermos a 
par do que se vai escrevendo no 
nosso idioma comum.

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.
Pedro Vieira

O Grande Livro dos Ismos
Objectiva

Entre rigor, sarcasmo e reflexão 
atenta sobre o mundo e os modos de 
organizá-lo, Pedro Vieira lista uma 
série de movimentos, ideologias, 
grupos, tendências ou associações 
que marcam fronteiras mentais e 
sociais – por vezes, de modo violento 
– e que ajudam a definir aquilo a que 
chamamos história.

6.
André Lévy
A Literatura Chinesa 
Antiga e Clássica
Livros do Meio
Tradução de Raul Pissarra

Assinado por um dos grandes nomes 
da sinologia francesa, este livro 
percorre a história da literatura 
chinesa desde as origens, há mais 
de 3000 anos, até ao início do século 
XX, apresentando textos que, na 
sua maioria, não estavam até agora 
acessíveis aos leitores de língua 
portuguesa. 

1.

4.

5.

6.

1.
Ana Maria Saldanha
Literatura, Arte 
e Sociedade em Portugal: 
da Modernidade à 
Contemporaneidade
Instituto Politécnico de Macau

Um percurso analítico e atento 
ao cruzamento de linguagens 
sobre a literatura portuguesa do 
século XX, particularmente a que 
foi produzida entre 1926 e 1974, 
portanto, durante a ditadura e 
imediatamente depois da Revolução 
de Abril, aproximadamente até a 
década de 80. Um manual essencial 
para estudantes de literatura, 
pela sua atenção à metodologia, 
à análise e à periodização, mas 
igualmente uma obra para todos os 
leitores interessados na literatura 
portuguesa mais recente.

2.
Àlex Tarradellas, Rita Custódio 
e Sion Serra Lopes (org)

Resistir ao Tempo. Antologia 
de poesia catalã
Assírio & Alvim

São mais de oitenta poetas, nascidos 
entre a Idade Média e os finais 
da década de 60 do século XX, 
traçando um percurso por uma 
lírica extremamente rica e pouco 
conhecida. De Ramón Llull a Lluís 
Solà, passando por Fèlix Cucurull, 
Salvador Espriu ou Maria Beneyto, 
esta é uma visão abrangente sobre a 
produção poética catalã.

3.
Silvina Ocampo

A Fúria
Antígona
Tradução de Guilherme Pires

Entre espectros e presságios, a 
escrita de Silvina Ocampo cresceu 
numa atenta observação da natureza 
humana, sobretudo a partir das suas 
expressões menos óbvias ou menos 
fáceis de verbalizar. Da autora que 
foi, com Jorge Luís Borges e Adolfo 
Bioy Casares, um dos vértices da 
grande literatura argentina do século 
XX, a Antígona publica uma das suas 
mais importantes colectâneas de 
contos.

4.
Ted Chiang

Exalação
Relógio D’Água
Tradução de José Miguel Silva

Numa abordagem pouco 
convencional aos códigos da ficção 
científica, Ted Chiang percorre, 
neste volume de contos, temas 
intemporais, possibilidades 
metafísicas e hipóteses narrativas 
onde o progresso científico se 
defronta com a natureza humana.

2.


