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4 livros 
nos 100 anos 
do PCC
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OCTÁVIO FONSECA SOBRE 
UMA VONTADE DE MÚSICA 
– AS CANTIGAS DO ZECA:
 «JOSÉ AFONSO PODIA 
COMPOR SOBRE O TEMA 
QUE ENTENDESSE QUE O 
RESULTADO SERIA SEMPRE 
EXTRAORDINÁRIO.»
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B R E V E SE D I T O R I A L

José Afonso foi uma das vozes 
da revolução que trouxe a 
democracia a Portugal, talvez 
a mais reconhecível dessas 
vozes, mas foi tanto mais 

do que isso ainda antes, quando a ditadura 
estava para durar, e depois, quando a festa 
já tinha murchado e os cravos pareciam sem 
destino. Foi, talvez sobretudo, uma espécie 
de cometa, um daqueles fenómenos que se 
registam raramente e nem sempre deixam 
perceber a sua imensidão no momento em que 
ocorrem. Num livro acabado de publicar pela 
Tradisom, Octávio Fonseca revisita a obra do 
autor de «Grândola, Vila Morena», decifrando 
referências, influências e contributos para a 
música e a cultura portuguesas. Com particular 
detalhe, Uma Vontade de Música – As cantigas 
do Zeca percorre também as letras de algumas 
das canções do autor para nelas encontrar uma 
poética profundamente original e de enorme 
valor literário. Mais de três décadas depois da 
morte de Zeca Afonso, já está mais do que na 
altura de reconhecer a dimensão universal da 
sua criação musical e poética, muito para além 
do papel inegável que teve na definição de uma 
memória colectiva do 25 de Abril.
No ano em que se assinala um século de 
actividade do Partido Comunista Chinês, 
não têm faltado livros sobre a efeméride, 
parte deles assinados por investigadores 
de universidades com reconhecimento 
internacional que têm dedicado o seu trabalho 
ao estudo desta instituição política que definiu 
a vida da China desde meados do século 
XX. De entre as muitas obras publicadas, 
escolhemos quatro livros recentes que ajudam 
a contextualizar este percurso de cem anos, 
entre imposições férreas e uma inegável 
capacidade de adaptação às mudanças que 
foram definindo o mundo. 
Tradutor de mais de uma centena de livros, Xu 
Yuanchong deu a ler os clássicos europeus aos 
chineses e os clássicos chineses ao resto do 
mundo, sempre meticuloso na sua escolha de 
palavras e consciente da tremenda dificuldade 
que é o acto de traduzir. A sua morte, aos 
cem anos, foi um acontecimento marcante 
no meio literário chinês, juntando a tristeza 
à celebração por uma vida tão longa e plena. 
A essa celebração nos juntamos, revisitando 
o seu incansável trabalho de comunicação 
entre falantes e leitores de idiomas – quase 
mundos, por vezes – tão distintos. Se Babel foi 
a nossa maldição primordial, não podemos 
cansar-nos de agradecer o gesto reconciliador 
de tantos homens e mulheres que trabalham 
diariamente para que a torre mítica não faça 
sombra às pontes que aprendemos a construir.
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O ABC 
do PCC
Quando se assinalam 100 anos sobre a fundação 

do Partido Comunista Chinês, novas obras debruçam-se 

sobre a máquina política que modernizou a China com 

mão de ferro e que teve na capacidade de adaptação 

a sua principal arma.

Orientes 
do português
Edição conjunta do Instituto 
Politécnico de Macau e da 
Universidade do Porto, a revista 
Orientes do Português está a 
aceitar colaborações para o seu 
terceiro volume. Os trabalhos, 

em áreas como a linguística, a 
literatura ou a tradução, podem 
ser enviados até ao próximo dia 
30 de Setembro através da página 
da revista e serão seleccionados 
por uma comissão redactorial 
que, posteriormente, os 
submeterá a uma revisão externa 
por pares. Todas as informações 
disponíveis em http://orientes-
do-portugues.ipm.edu.mo

Clássicos Penguin 
em Portugal

Foi há 75 anos que a Penguin 
criou a sua colecção de clássicos 
em formato de bolso com preço 
acessível, procurando fazer chegar 

a boa literatura ao maior número 
possível de leitores. Agora, a 
Penguin Classics vai ter uma 
versão portuguesa, com chancela 
da Penguin Random House. De 
acordo com um comunicado 
da editora portuguesa, «esta 
coleção apresentará, com uma 
periodicidade regular textos 
magistrais, alguns inéditos em 

Portugal, cuja leitura resistiu 
incólume à maior das provas: a 
do tempo». Os primeiros livros 
começam a chegar às livrarias 
no final de Agosto e incluem 
Os Maias, de Eça de Queirós, O 
Livro de Cesário Verde, do autor 
homónimo, Um Quarto Só Seu, de 
Virginia Woolf, e Metamorfose, de 
Franz Kafka, entre outros. 

das organizações não-governa-
mentais à economia.
 Para qualquer governo, e ain-
da mais para a China comunista 
de hoje, é importante dominar o 
passado. «História é legitimação» 
e por isso ninguém escreve e rees-
creve mais intensamente a his-
tória do partido do que o próprio 
partido, como nota Ian Johnson 
num longo artigo sobre o PCC na 
New York Review of Books. Mas há 
muito quem se ocupe a esmiu-
çar, a partir de fora, a complexa 
narrativa do comunismo chinês. 
Johnson – ele mesmo autor de 
vários trabalhos de investigação 
sobre a China, desde a história de 
perseguição ao culto Falun Gong, 
que lhe valeu o Pulitzer, ao mais 
recente Souls of China, acerca 
dos diferentes cultos religiosos no 
país – lista alguns títulos relevan-
tes agora publicados, quase todos 
saídos de grandes centros de in-
vestigação e conhecimento, como 
Harvard, Princeton ou Cambrid-
ge. Olhamos agora esses e outros 
livros que compõem uma espécie 
de ABC do PCC.

desempenho dos cinco líderes 
que conduziram os destinos do 
PCC ao longo das últimas déca-
das: Mao Zedong, Deng Xiaoping, 
Jiang Zemin, Hu Jintao e agora 
Xi Jinping. O livro atravessa uma 
história que é tanto de desenvol-
vimento e prosperidade como 
de sofrimento e mortandade, e 
que transformou a China rural e 
empobrecida numa das maiores 
potências globais. O sinólogo vi-
sita o perfil psicológico e posicio-
namento de cada um dos líderes 
chineses, reflectindo sobre como 
cada um deles foi decisivo para a 
caminhada do país. Qualifica-os, 
sucintamente, assim: Mao era um 
populista tirano, Deng um leni-
nista pragmático, Jiang era um 
político burocrata, Hu um tecno-
crata apparatchik e Xi um impe-
rador moderno.

From Rebel to Ruler:
One Hundred Years of the Chinese 
Communist Party

TONY SAICH

De todas as obras agora dadas 
à estampa, esta do Ash Center 
for Democratic Governance, em 
Harvard, é provavelmente a mais 
completa. Saich, que visitou a 
China pela primeira vez em 1976, 
enquanto estudante, e desde en-
tão continuou a regressar ao país, 
conta a história de como Mao Ze-
dong e os seus pares conseguiram 
chegar ao poder. O académico 
argumenta que a violenta inva-
são japonesa da década de 1930 
acabou por ajudar os comunistas 
na aproximação às comunida-
des rurais onde se refugiaram e a 
construir uma alternativa real aos 
nacionalistas. Já no poder, o segre-
do foi aprender a governar e, ao 
contrário do que seria de esperar 
da cartilha marxista-leninista, o 
partido mostrou-se sempre sufi-
cientemente flexível para sobre-
viver – nas catastróficas derrotas, 
como o Grande Salto em Frente, e 
nas vitórias, como foram as políti-
cas reformistas de Deng Xiaoping. 
O futuro da China sob a lideran-
ça de Xi Jinping, esse, argumenta 
Tony Saich, é ainda um grande 
ponto de interrogação.

Homenagem 
a Jorge Amado

No próximo dia 10 de 
Agosto, a União Brasileira de 
Escritores e o Grupo Editorial 
Scortecci realizam uma mesa 
em homenagem ao escritor 
Jorge Amado, assinalando os 
109 anos do seu nascimento 
e os 20 anos da sua morte. 

Com moderação de Rogério 
Duarte, esta sessão conta 
com as participações de 
Paloma Amado, Janaína 
Amado, Antônio Torres, 
Ricardo Ramos Filho, Ângela 
Fraga e João Scortecci. 
A transmissão pode ser 
acompanhada on-line, em 
directo, através do Zoom (ID 
725 467 5353), a partir das 
06h30 de Macau (dia 11 de 
Agosto).

O 
centenário do 
Partido Comu-
nista Chinês 
(PCC), muito 
provavelmen-

te a maior, mais complexa e mais 
híbrida organização política do 
globo, não podia passar desperce-
bido nos escaparates das livrarias, 
acima de tudo daquelas que mer-
cadejam em inglês.
 Se em português a efeméride 
quase não se fez sentir, em língua 
inglesa foi editada uma série de 
novos livros que ajuda a conhecer 
ou, para quem já esteja familiari-
zado com a máquina fundada em 
Xangai, em 1921, revela novos fac-
tos sobre a sua estrutura, modo de 
funcionamento e impressionante 
longevidade.
 O PCC tem hoje cerca de 90 
milhões de membros, número 
elevado, mas que em boa verdade 
representa apenas 1/10 da popula-
ção adulta chinesa: é uma enorme 
estrutura de controlo de poder que, 
apesar disso, não deixa de ser rela-
tivamente exclusiva. O domínio do 
partido vai da política à academia, 

The Party and the People: 
Chinese Politics in the 21st Century
BRUCE J. DICKSON

De Princeton chega um livro que 
se apresenta assim: «Como o Par-
tido Comunista Chinês mantém 
o poder reprimindo e responden-
do ao seu povo». O autor é Bruce 
J. Dickson, professor de Ciência 
Política, que desenha o percurso 
de um partido que conseguiu so-
breviver a momentos de calami-
dade económica, levantamentos 
populares e violência extrema. 
Mas a repressão, argumenta Di-
ckson, não é uma táctica isolada 
e caminha lado a lado com a ca-
pacidade do PCC para responder 
ao povo. Este balanço, acredita o 
investigador, tem sido a chave da 
longevidade do partido, equilíbrio 
agora posto em causa pela política 
de mão de ferro de Xi Jinping. Ao 
longo da obra, Dickson tenta res-
ponder a uma série de perguntas: 
como escolhe a China os seus líde-
res? Como são criadas as políticas? 
Que protestos são permitidos? E 
porventura a maior de todas: irá a 
China tornar-se democrática?

The Chinese Communist Party: 
A Century in Ten Lives
ED. DE TIMOTHY CHEEK

O mais original dos livros agora 
publicados sobre o PCC é este, 
editado pelos reputados acadé-
micos e sinólogos Timothy Cheek, 
Hans van de Ven e Klaus Müh-
lhahn – a edição é da Universida-
de de Cambridge. Ao retratarem 
dez vidas que não são exactamen-
te as mais óbvias, mais de uma 
dezena de autores da China, Eu-
ropa e América contribuem para 
um livro que percorre a história 
do partido, dos seus agentes e dos 
seus feitos. É destacada uma pes-
soa por cada década de existência 
do PCC e tenta demonstrar-se que 
a história do partido é não uma, 
mas muitas histórias. Os acadé-
micos apontam também os cami-
nhos que não foram tomados, as 
pessoas silenciadas, as esperanças 
goradas. Através de vidas como a 
de Wang Guangmei, intelectual e 
filantropa de pleno direito, além 
de quinta mulher de Liu Shaoqi; 
ou de Guo Meimei, directora-geral 
da China’s Red Cross Commercial 
Society, que em 2011 despertou a 
ira dos cibernautas ao exibir sinais 
de riqueza extrema em fotografias 
publicadas online, a obra propõe 
uma abordagem fragmentária e 
polifónica à complexa história do 
partido, que continua a escrever-
-se todos os dias.

China’s Leaders: 
From Mao to Now
DAVID SHAMBAUGH

Xi Jinping é ele mesmo um dos 
principais protagonistas deste 
livro do director do China Policy 
Program, na Elliott School of In-
ternational Affairs da Universi-
dade George Washington. Sham-
baugh traça os perfis a analisa o 
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mente da parte de alguns divulga-
dores musicais, que assumiu foros 
de perseguição. José Afonso sentiu 
profundamente esse facto, para 
além de ter sido injustamente pre-
judicado comercialmente na sua 
carreira. A cegueira ideológica não 
permitiu a esses divulgadores perce-
berem a enorme qualidade musical 
e poética que continuou a marcar as 
criações de José Afonso.» 
 O autor refere-se sobretudo ao 
álbum Com as Minhas Tamanqui-

nhas, de 1976, mal recebido 
pela crítica. No livro, descre-
ve-se essa recepção como o re-
sultado de um posicionamento 
político por parte de quem não 
apreciou o conteúdo das letras 
do disco, claramente marcadas 
pelas referências ao imperia-
lismo, à proliferação de bair-
ros da lata ao mesmo tempo 
que se proibiam as ocupações 
de edifícios devolutos e a um 
abandono dos valores da Revo-
lução dos Cravos, mas também 
de um profundo desconheci-
mento musical. Um dos ges-
tos assumidos em Uma Von-
tade de Música – As cantigas 
do Zeca é precisamente o de 
afirmar José Afonso como um 
dos nomes maiores da música 
popular, não exclusivamen-
te portuguesa, mas universal, 
contrariando algumas leituras 
que se fizeram desse disco de 
1976 e de outros. Octávio Fon-

seca sustenta a afirmação: «Essa é 
apenas a minha opinião estribada 
no facto de ter sido crítico musical e 
de ter acompanhado muito de per-
to obras de geniais criadores, como 
Bob Dylan, Beatles, Georges Bras-
sens, Chico Buarque e tantos outros 
extraordinários criadores. Em todas 
as áreas artísticas há uma infinidade 
de criadores de excelência, mas cer-
tinhos, digamos assim. Dessa infini-
dade, o que distingue os poucos ge-
niais é que para além de excelentes 
são imprevisíveis e desconcertantes. 
O que marca a obra de José Afonso e 
o distingue são as soluções musicais 
e poéticas belíssimas, mas que “não 
lembram ao Diabo”.»

 VÁRIAS REVOLUÇÕES 
MUSICAIS

Depois da abordagem inicial ao 
fado de Coimbra, intervindo numa 
linguagem que se apresentava cris-
talizada por uma espécie de con-
senso tradicionalista, e acabando 
por afastar-se dela, José Afonso se-
guiu o seu caminho musical ao sa-
bor de outras referências. Da música 
de matriz tradicional, que conhecia 
como poucos, à experimentação 
com sonoridades africanas trazidas 
da sua infância e juventude, o músi-
co foi criando uma obra onde o cru-

com tamanha capacidade de encon-
trar os gestos e emoções universais 
naquilo que terá sido um momento 
particular, que canções como «Alí-
pio de Freitas», sobre a prisão deste 
dirigente do Partido Revolucioná-
rio dos Trabalhadores, no Brasil, ou 
«Teresa Torga», que narra o momen-
to em que uma actriz se despe em 
público, claramente perturbada, na 
sequência de uma perda de empre-
go, mantêm a sua intemporalidade 
intocada.

que, ao longo dos anos, foram 
escrevendo sobre o trabalho do 
músico. 
 Uma Vontade de Música – As 
cantigas do Zeca, com chance-
la da Tradisom, é o resultado de 
quatro anos de trabalho intenso. 
A vontade de explorar metodica-
mente as letras destas canções, 
uma das vertentes deste livro, 
nasceu, no entanto, muito antes, 
como contou Octávio Fonseca 
ao Parágrafo: «Este livro come-
çou precisamente quando, como 
co-autor do livro José Afonso: to-
das as canções [Assírio & Alvim, 
2010], juntamente com Guilher-
mino Monteiro, João Lóio e José 
Mário Branco, trabalhei na trans-
crição das canções de José Afon-
so para partitura. Passar canções 
para partitura é como observá-
-las ao microscópio e isso per-
mitiu-me descobrir aspectos que 
até aí não tinha conseguido vis-
lumbrar.» 
 Entre esses aspectos, des-
taca-se a enorme riqueza poé-
tica das letras criadas por José 
Afonso, cruzando referências da 
música e do romanceiro popular 
português com registos que são 
verdadeiras crónicas do tempo 
que se vivia, tudo sempre marca-

T
inta e quatro anos 
depois da sua mor-
te, a bibliografia 
dedicada à obra e à 
vida de José Afonso 
continua a crescer. 

Num volume profusamente ilus-
trado, Octávio Fonseca debruça-
-se sobre a obra do autor de «Ve-
nham mais cinco» ou «A formiga 
no carreiro», revisitando-lhe as 
letras, as influências e os mo-
mentos de criação, mas também 
convocando e discutindo a opi-
nião e a interpretação de críticos, 
musicólogos e outros estudiosos 

zamento de linguagens, referências 
e culturas foi sempre característica 
essencial. Para lá desta abordagem 
universalista à música e de uma 
extraordinária capacidade de ler o 
presente à luz da história e com ele 
interagir como cidadão participan-
te, aquilo que fez de José Afonso um 
criador de excepção foi, para Octá-
vio Fonseca, o seu próprio génio: 
«Todas as influências que José Afon-
so integrou nas suas canções foram 
naturalmente importantes para 
atingir o nível que atingiu. O que foi 
verdadeiramente essencial foi a sua 
genialidade criativa. José Saramago 
podia escrever sobre que assunto 
quisesse que o resultado seria sem-
pre extraordinário. José Afonso tam-
bém podia compor sobre o tema 
que entendesse que o resultado se-
ria sempre também extraordinário. 
“A presença das formigas”, “A formi-
ga no carreiro”, “Rio largo de profun-
dis”, “Canarinho”, “Tenho um primo 
convexo” e tantas outras canções 
são a prova disso mesmo.»
 Ao longo dos anos que dedicou 
à recolha de informação e à escrita 
deste livro, o autor foi descobrindo 
novas leituras na sua relação com 
a obra de José Afonso. Por um lado, 
como disse ao Parágrafo, José Afon-
so «introduziu uma forma genuína 
de cantar a música tradicional, con-
tra o estilo descaracterizador que 
era dominante no início dos anos de 
1960.» Por outro, continua Octávio 
Fonseca, «utilizou o seu canto para 
servir a música e não para se exibir, 
como todos faziam também no iní-
cio dos anos de 1960.»
 Aquele que foi o pioneiro da ba-
lada de intervenção e da nova canção 
portuguesa, compondo, entretanto, 
algumas das canções que foram a 
banda sonora do pós-25 de Abril e 
sabendo renovar-se constantemen-
te, sem apego a fórmulas cristaliza-
das e porventura mais passíveis de 
sucesso comercial, criou uma obra 
que dificilmente deixará de ser refe-
rência absoluta, passem os anos que 
passarem. Para o autor de Uma Von-
tade de Música – As cantigas do Zeca, 
essa enorme qualidade do trabalho 
de José Afonso disfarça-se, muitas 
vezes, numa aparência singela: «A 
simplicidade da sua música, de que 
tanto se fala, não é assim tão simples 
quanto à métrica e quanto à multipli-
cidade das fontes culturais que con-
correm para o seu processo criativo 
de uma canção.» Talvez seja altura de 
reconhecer na obra de José Afonso 
essa capacidade que tantas grandes 
obras escondem, a de tocarem tão 
profundamente quem as recebe, de 
um modo aparentemente unívoco e 
linear, revelando, à medida que nos 
aproximamos, que aquilo a que cha-
mamos genialidade se esconde fre-
quentemente por trás do que parece 
– e apenas parece –  simples. 

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

C O S T A

D E S T A Q U E

José Afonso: 
Uma voz 
universal
O crítico e divulgador Octávio Fonseca revisita a obra de José Afonso, 

desvendando-lhe a riqueza poética e musical e confirmando a grandeza 

artística do criador de «Grândola, Vila Morena».

Octávio Fonseca
Uma Vontade de 
Música - As cantigas 
do Zeca
Tradisom

do por um trabalho meticuloso 
em torno da métrica, da rima e 
da semântica. E, acima de tudo, 
por uma voz pessoalíssima, um 
universo poético e imagético que 
foi beber a muitas tradições, mas 
que se ergueu à força da sua pró-
pria criatividade. São letras que 
temos dificuldade em dissociar 
da música que as acompanha, 
mas que, para Octávio Fonseca, 
têm toda a capacidade de se sus-
tentar sem essa dimensão musi-
cal: «De um modo geral, as letras 
das canções populares são valo-
rizadas apenas pela ligação in-
trínseca à melodia e pela mensa-
gem que transmitem e não pelo 
seu valor literário (que pode 
não ser nenhum, mas pode 
ser elevadíssimo). Indepen-
dentemente das canções 
em que se inserem, as letras 
de José Afonso têm um alto 
valor literário. Vários estudio-
sos, portugueses e estrangeiros, 
consideram-no um dos maiores 
poetas portugueses. Para além 
de concordar com essa aprecia-
ção, eu considero-o um dos mais 
importantes letristas (e compo-
sitores) da música popular uni-
versal.»  
 Ao contrário do que acon-

 As anotações detalhadas sobre 
algumas das canções de José Afon-
so e a contextualização sobre os 
momentos que as originaram mos-
tram que a nossa visão colectiva da 
história dos anos imediatamente a 
seguir ao 25 de Abril de 1974 seria 
muito diferente se essas canções 
não tivessem existido e circulado. 
«Existe um riquíssimo acervo de 
canções que ilustram a história dos 
primeiros anos da democracia», 
afirma Octávio Fonseca. «José Afon-
so, mas também José Mário Branco, 

Sérgio Godinho, 
Fausto Bordalo 
Dias, Vitorino, 
Luís Cília, entre 
muitos outros au-
tores, criaram um 
vasto repertório 
sobre o tema. Re-
lativamente a José 
Afonso, convém 
referir que nesse 
período houve 
uma grande in-
compreensão da 
sua música. Na 
minha opinião, 
isso deveu-se a 
um enorme secta-
rismo de natureza 
político-ideoló-
gica, particular-

 

tece com outros grandes com-
positores, como Bob Dylan, que 
recentemente foi galardoado com 
o Prémio Nobel da Literatura pre-
cisamente pelas suas letras, o tra-
balho poético de José Afonso ain-
da não teve esse reconhecimento 
consensual, algo para que este li-
vro contribui activamente.  Para o 
seu autor, essa desvalorização do 
trabalho de letrista tem uma justi-
ficação: «As letras são pouco valo-
rizadas porque se exige pouco da 
música popular em termos artís-
ticos. A qualidade que José Afon-
so trouxe ao nível da poesia, mas 
também da música, foi a grande 
novidade a partir de 1960 (Balada 
do Outono). Por isso muita gente 
considera que a nossa mú-
sica popular se divide 
em antes e depois de 
José Afonso.» 

DISCO A DISCO

Em capítulos dedi-
cados aos diferen-
tes discos gravados 
por José Afonso, 
sempre contextuali-
zados em termos 
históricos e 

devidamente enquadrados no 
percurso de experimentações, 
renovações e mudanças que 
José Afonso foi desenvolvendo, 
Octávio Fonseca percorre as le-
tras de algumas suas canções, 
apresentando interpretações e 
esclarecendo detalhes históri-
cos ou biográficos que ajudam a 
compreendê-las. Deste exercício 
nasce uma certeza que ajuda a 
enquadrar o trabalho do músico, 
a de que a passagem do tempo 
sobre certos acontecimentos re-
latados nos versos das canções 
não fazem destas objectos data-
dos e inacessíveis aos ouvintes 
do século XXI. Mesmo quando 

canta sobre um episódio 
que talvez já não seja 

lembrado por mui-
ta gente, José 

Afonso fá-lo de 
um modo tão 
criativo do 
ponto de vis-
ta poético e 

Octávio Fonseca, autor do livro
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Xu Yuanchong: 
Uma vida a traduzir

E M  F O C O

STACEY QIAO

Na morte do tradutor Xu Yuanchong, celebra-se a sua dedicação à literatura 
e à procura da palavra certa para que uma obra seja lida de forma plena 
por falantes de outras línguas.

 Xu foi um tradutor ávido até 
à sua velhice e morreu pouco an-
tes de cumprir o seu objectivo de 
traduzir as Obras Completas de 
William Shakespeare para o chi-
nês. Foi considerado um mestre 
da tradução e recebeu o prémio 
Lifetime Achievements in Trans-
lation, da Associação de Traduto-
res da China, em 2010. Em 2014, 
foi-lhe atribuído o Prémio Auro-
ra Boreal para a Tradução de Li-
teratura de Ficção, uma das mais 
altas honras que celebram a ex-
celência dos tradutores interna-
cionais. Foi o primeiro tradutor 
asiático a ganhar este prémio.
 A morte de um centenário é 
um episódio de ocorrência rara, 
que nunca deixa de suscitar in-
teresse. Quando essa morte é a 
de um tradutor que tantos consi-
deravam um mestre, a comoção 
toma conta do momento. Neste 
caso, não é para menos: a vida 
de Xu Yuanchong coincide com 
um século de acontecimentos 
na história do país, e a sua tra-
dução testemunha as mudanças 
profundas que marcaram o in-

tercâmbio entre a China e o resto 
do mundo. 
 Xu Yuanchong nasceu em 
1921, em Nanchang, na provín-
cia de Jiangxi, no leste da China. 
A sua dedicação à tradução lite-
rária começou em 1938, quando 
foi aceite no departamento de 
línguas estrangeiras da Natio-
nal Southwestern Associated 
University, uma universidade 
temporária que combinava três 
dos principais institutos de en-
sino da China, para centralizar 
recursos no momento em que o 
Japão ocupou a China, durante 
a II Guerra Mundial. Depois de 
se formar, serviu como tradutor 
para o Primeiro Grupo Voluntá-
rio Americano, apelidado de Ti-
gres Voadores, que ajudou a de-
fender a China durante a guerra.
 Nos anos 50, foi-lhe atribuí-
da a responsabilidade de tradu-
zir os poemas de Mao Zedong 
para inglês e francês. Durante 
as tumultuosas décadas que se 
seguiram, a publicação foi sus-
pensa, mas Xu continuou o seu 
trabalho. As suas traduções dos 
Poemas Escolhidos de Mao Ze-
dong foram publicadas após a 
Revolução Cultural. O proemi-
nente estudioso literário chinês 
Qian Zhongshu 錢錢錢 comentou, a 
esse propósito: «Acabei de o ler 
e maravilho-me com a suave fa-
cilidade com que dança nos ta-
mancos e grilhões da rima e da 
métrica».
 A rima é uma característica 
chave da interpretação da poe-
sia chinesa por parte de Xu. Ao 
contrário do chinês, onde a rima 
é fácil, é mais difícil rimar em 
inglês ou francês. A maioria dos 
tradutores optam por criar tra-
duções livres de versos quando 
trabalham a partir de poemas 
que, em chinês, têm rima, mas 
Xu Yuanchong insistiu na neces-
sidade de recriar essa rima. Para 
o tradutor, um poema clássico 
chinês revelava-se pela simulta-
neidade de três características, 
a do som (beleza musical), a da 
imagem (beleza da imagem), e 
a do sentido (beleza semânti-
ca), sendo o tradutor obrigado a 
manter e equilibrar harmoniosa-
mente todas elas. 
 Um exemplo clássico é a sua 
tradução de um verso de «From 
a Height» 錢錢錢錢, indiscutivelmente o 
melhor verso regulado de sete 
sílabas na história da poesia chi-
nesa:
錢錢錢
The boundless forest sheds its 
leaves shower by shower;
The endless river rolls its waves 
hour after hour.

(A floresta sem limites guarda as 
suas folhas chuvada após chuva-
da;
O rio sem fim rola as suas ondas 
hora após hora.)

 Esta é uma tradução que 
coloca ênfase na transferência 
da musicalidade do chinês para 
o inglês e é o estilo de assinatu-
ra da Xu, mas não deixa de ser 
controversa – como talvez o se-
jam todas as traduções. Os críti-
cos dizem que o seu método vai 
contra o texto original e contra o 
dever de um tradutor. Em 2011, 
numa entrevista, Xu defendeu-
-se, dizendo que «as línguas oci-
dentais são comparáveis. Mais 
de 90% dos vocábulos podem ser 
semelhantes. É fácil encontrar o 
equivalente do inglês em francês 
e assim por diante. Mas em chi-
nês é diferente. Há apenas 50% 
de termos equivalentes entre o 
chinês e o inglês. Então, e o res-
to? Se não se conseguir encon-
trar um equivalente, é preciso 
procurar as melhores palavras 
para traduzir. Para encontrar a 
melhor palavra, é preciso inova-
ção, recriação».
 Embora a recepção das obras 
de Xu tenha dado origem a deba-
tes como este, a sua contribuição 
para o intercâmbio cultural e a 
sua paixão ardente pela tradução 
foram inegáveis. O seu legado 
inspirou gerações de jovens a de-
dicarem-se à tradução literária e 
ajudou a construir pontes entre 
os povos de língua chinesa, in-
glesa e francófona. Deixou, como 
herança, inúmeras traduções e 
outras publicações, incluindo 
um livro de memórias, intitula-
do Meng Yu Zhen錢錢錢錢錢, que significa, 
literalmente, “sonho e realidade”. 
E como tradutor meticuloso, Xu 
Yuanchong fez questão de en-
contrar um título diferente em 
inglês para o seu livro: A dream 
Translated into Reality (Um so-
nho traduzido para a realidade). 

«Para enfrentar o pó, e não para 
polvilhar a cara». Esta proposta 
acabou por tornar-se uma das 
traduções mais icónicas do pro-
fessor da Universidade de Pe-
quim, e o exemplo mais citado 
pela imprensa quando chegou o 
momento de lamentar a morte 
de Xu Yuanchong, aos 100 anos, 
em Junho passado.
 Ao longo de uma carreira 
que ultrapassou as seis décadas, 
Xu traduziu mais de uma cen-
tena de livros, entre romances, 
antologias e peças de teatro, 
umas vezes para chinês, outras 
de chinês para inglês e francês, 
alcançando milhões de leitores 
no país e no estrangeiro. Entre 
os seus trabalhos mais reconhe-
cidos encontram-se as traduções 
da poesia de Mao Zedong, poe-
mas das dinastias Tang e Song, e 
a sua tradução do Tao Te Ching, 
o texto fundamental do taoísmo. 
Foi também um pioneiro no ges-
to de dar a ler os gigantes da li-
teratura ocidental, como William 
Shakespeare e Marcel Proust, aos 
leitores chineses. 

A 
tradução lite-
rária é quase 
sempre uma 
missão im-
possível – ou, 

pelo menos, difícil de alcançar. 
É-o ainda mais quando a língua 
de origem e a língua de destino 
não estão relacionadas entre si e 
estão fundamentadas em meios 
culturalmente diferentes. 
 Um exemplo: como tradu-
zir uma frase do poema de Mao 
Tse Tung sobre as milícias, «Bu 
ai hongzhuang ai wuzhuang», e 
conseguir iluminar a mudança 
de hong (紅), a cor vermelha que 
denota a beleza feminina, para 
wu (武), significando armamen-
to e militância? O poeta norte-
-americano Paul Engle traduz o 
verso do seguinte modo: «(Eles) 
gostam de uniformes, não de 
vestidos alegres». Perante essa 
proposta, o grande tradutor Xu 
Yuanchong錢錢錢 argumentou que a 
tradução estava correcta, mas 
não era bonita. E contrapôs 
uma outra tradução, brincando 
com as palavras «cara» e «pó»: 

R AFAEL  PATRUNO 
TELL IN I

I LUSTR AÇÃO 
RUI RASQUINHO

C O N T O

Lisa

aventura. Alguns minutos depois 
ele geme, sai de cima e volta ao 
vinho português. Apanho uma 
dose de uísque para mim.

- Você sabe quem sou eu? – 
me pergunta.

- Não... – eu minto.
- Melhor assim – ele sorri, 

me desacreditando.
Será que aguenta outra? Da 

forma como bebe, vai ser difícil. 
Acendo mais um cigarro e espe-
ro. Ele continua despido e fala 
qualquer coisa a respeito da bela 
vista do centro de Macau que 
meu apartamento oferece.

- É linda – minto outra vez. 
Odiava aqueles prédios estúpi-
dos.

Imagino se ele tem uma es-
posa linda e jovem, como todo 
magnata tem. Ele é feio. Chega a 
ser ridículo. Caso tenha uma es-
posa linda e jovem, com certeza 
é corno. Ele me olha, eu devolvo 
o olhar e tenho certeza que é cor-
no, então ele pede que eu o chu-
pe. Termino o cigarro, tomo mais 
um gole de uísque e começo. 
Pensei que não deixaria aquela 
coisa em riste, mas assim que en-
dureceu, explodiu. Ele delirou do 
início ao fim. Depois bebeu mais 
uma taça de vinho e começou a 
se vestir. Enfiou a mão no bolso e 
deixou um maço de notas sobre 
a mesa. Mantenho o profissiona-
lismo e não conto o dinheiro. Ele 
se despede, fecho a porta assim 
que ele sai. Não demorará a vol-
tar. Desse tipo eu tiro o que qui-
ser, mas não quero nada. 

Apanho a taça e despejo o 
resto do vinho, experimento, 
é ruim. Largo aquilo lá e volto 
ao uísque. Acendo um cigarro 
e olho os inúmeros prédios do 
centro de Macau com suas luzes 
estúpidas e suas pessoas estú-
pidas se afundando numa vida 
vazia, mecânica e sem sentido, 
trabalhando oito, dez, doze ho-
ras por dia. Dou uma espiada na 
agenda, amanhã é dia de folga. 
Retiro toda minha roupa, entro 
na banheira já aquecida e acen-
do um cigarro. Penso naquela 
dor de cabeça que não passa en-
quanto os prédios continuam es-
tragando a noite com suas luzes 
silenciosas.  

nomes. Resolvo beber mais um 
gole de uísque e, refletindo, con-
sigo me recordar que só aceitei 
agendá-lo depois que Li insistiu 
no negócio de magnata. Agora 
está claro. O sujeito é dono de 
uma penca de baleeiros. Homem 
da nata. 

Olho a marca, já fraca, do ba-
tom vermelho no copo de uísque 
e penso em como minha fama 
se espalhou. Mesmo enchen-
do a cara e sendo indiferente, o 
desempenho profissional conti-
nua brilhante. Sejamos francos, 
a maioria dos homens não pas-
sa de moleques, é fácil demais. 
Quase dou um sorriso. Mas não 
consigo. Cabeça ainda dói. Fina-
lizo o cigarro. 

Levanto-me, ajeito os cabe-
los, dou uma retocada no batom 
e passo um óleo especial na va-
gina. A campainha toca pontual-
mente. É ele, o dono dos baleei-
ros, o maior magnata de Macau, 
em ponto, nem um minuto a 
mais. Mais um milionário vazio 
e solitário.

Seu terno é caro, brilhante e 
discreto. O perfume chega antes, 

enjoativo, odor madeira. Típico 
empresário rico de Macau: bar-
rigudo, sem barba, cabelo en-
gomado, óculos e movimentos 
bruscos. A sutileza não escolhe 
em quem nascer, nasce no rico, 
nasce no pobre, contudo, alguns 
homens deste quilate fingem ter. 
Esse não é muito alto, nem mui-
to forte. Passou dos cinquenta. 
É inofensivo à primeira vista, ou 
seja, entediante ou psicopata. 

Ele se apresenta sutilmente, 
digo olá sem a menor empolga-
ção. 

- Você é Lisa? – pergunta 
como se não soubesse.

Traz uma garrafa de vinho 
português, diz que custou duas 
mil patacas, digo que não gosto 
de vinho, ele não se incomoda, 
está acostumado com aspere-
zas, saca a rolha rudemente, sir-
vo-lhe uma taça e ele começa a 
beber. Em seguida afrouxa a gra-
vata e a sutileza inicial evapora. 
Aparenta pouca virilidade, pois 
não tem muitos pelos.

Acendo um cigarro e espero. 
Geralmente deixo que eles to-
mem a iniciativa para ver quais 
cartas usar. A não ser que peçam 
que eu faça tudo sozinha. Aí é 
mais fácil. Ainda assim, faço que 
delirem com o básico. O homem 
mastiga e engole o vinho. Posso 
estar enganada, mas este mag-
nata não leva jeito de garanhão. 
Dinheiro fácil e rápido. Ele bebe 
meia garrafa e começa a se des-
pir. Sua pança é flácida e reple-
ta de estrias. A ceroula aparece. 
Juro por Deus, se ele tiver gonor-
reia o mando embora. Já passei 
da fase de pegar qualquer coisa. 
Agora posso escolher. Ele baixa a 
ceroula, tudo certo. Seu membro 
é pequeno, está murcho e meio 
caído, mas não está pingando. 
Ele se aproxima. Deito no divã 
e deixo que ele tire minha roupa 
e faça o que quiser fazer. Ele vai 
subindo a mão por minhas per-
nas, coxas, sente o óleo vaginal e 
imagina que estou excitada.

Acendo outro cigarro en-
quanto ele delira sobre meu cor-
po. É entediante, para mim. Ele 
faz o que quer, mas consegue 
fazer pouco. Baba feito um cão. 
Uso minhas técnicas teatrais e 
deixo que pense que está arra-
sando. Enquanto isso, imagino 
Hollywood, Los Angeles. Eu po-
dia fazer sucesso, ser uma estrela 
de cinema. Mas o tempo passa 
impiedosamente e eu me afundo 
no confortável e tranquilo luxo 
de Macau, com suas propagan-
das luminosas, arranha-céus, 
tradicionalidades modernas, 
tecnologia de ponta, e agora com 
um magnata pançudo e sôfrego 
suando e babando sobre meu 
corpo. Em Hong Kong havia mais 

portugueses, que são pouco me-
lhores.

Entorno o refrigerante todo, 
espero, trago o cigarro, assopro 
a fumaça e a cabeça não para 
de doer. Faltam quarenta mi-
nutos para o trabalho. Apanho 
a garrafa de uísque escocês e 
tomo uma dose, sem gelo, sem 
água. Presente de um paspalho 
apaixonado que me prometeu o 
mundo em troca de ser apenas 
sua. Homens são fracos. Acen-
do outro cigarro. A cabeça lateja, 
enxugo outra dose. Não devo me 
embriagar demais. Já tive prejuí-
zo por isso. Abro a agenda, passo 
os olhos pelo nome do cliente, 
não me diz nada. É como se não 
passasse de um monte de letras 
insignificantes – e um monte de 
carne insignificante. Abaixo do 
nome há uma anotação, a pala-
vra magnata, bem garranchada.

Tento me lembrar da iden-
tidade daquele sujeito, mas não 
consigo. Havia bebido demais 
quando Li me ligou pedindo 
agendamento. Imagino que não 
o conheço, a julgar pelo nome. 
Mas como já disse, não decoro 

A
bro a lata de 
coca-cola e 
tomo um gole. 
Observo a 
marca do ba-

tom no alumínio e penso na vida 
glamorosa que poderia levar em 
Los Angeles ou Nova York. Bebo 
mais um bocado, é bom para 
aliviar ressaca. Acendo um ci-
garro. Não costumava beber em 
serviço, porém ultimamente não 
consigo trabalhar se não beber. E 
só bebo uísque. Graças à Macau, 
que é um tédio. Meio milhão de 
pessoas iguais, pensando igual e 
fazendo tudo igual. Hong Kong 
era bem mais animada, perigo-
sa. Bem, pelo menos aqui não 
brotam tantos turistas america-
nos – que são patéticos. Há mais 



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 30 DE JULHO, 2021 • parágrafo  • SEXTA-FEIRA 30 DE JULHO, 2021

8 9

esfera, mesmo que este não seja 
um livro de jornalismo ou repor-
tagem, algo que se torna claro 
desde as primeiras páginas e que 
em nada contraria o facto de al-
gumas reportagens que saíram 
no Público o integrarem. O mun-
do é complexo, porque haveriam 
os livros que procuram aproxi-
mar-se dele não o ser? Podíamos 
simplesmente fingir não escutar 
o ruído da recepção, mas talvez 
a ideia de que os livros são ob-
jectos cujo conteúdo podemos 
desligar do mundo, fingindo que 
surgiram de geração espontânea 
e ignorando o modo como nos 
chegam e se espalham, seja tão 
monolítica como a tal necessida-
de de tudo etiquetar. Melhor será 
assumir as questões que este li-
vro nos coloca nesse desconforto 
que parece surgir quando uma 
etiqueta não chega para definir 
o que lemos. E talvez perceber 
que as questões – e as linhas de 
pensamento que vão abrindo à 
medida que nelas mergulhamos 
– costumam ser mais férteis do 
que as respostas prontas a servir.  
 Se a necessidade de arrumar 
se mantiver, digamos que Libano, 
Labirinto será algo como não-
-ficção criativa, chamemos-lhe 
assim na boa tradição anglófona, 
mas será sobretudo um pedaço 
de biografia, e isto já decorre da 
leitura e da vontade de abarcar o 
texto e não de uma inútil classi-
ficação bibliográfica do seu con-
teúdo. Como todas as biografias, 
faz-se também do tempo que 
calha a quem escreve atravessar, 
dos ecos do tempo que já passou 
e das geografias onde se vai che-
gando – e também partindo, por 
escolha ou necessidade. E como 
todas as biografias que vale a 
pena partilhar, incluem-se na li-
nha narrativa pedaços de biogra-
fias alheias, porque talvez não 
haja muito que mereça registo 
sem esse encontro, em presença 
ou à distância, com os outros.

Palimpsesto 
libanês

nárias de cabeça coberta, drusos 
abraçados a maronitas abraça-
dos a muçulmanos na dabke, a 
dança levantina das festas, filas 
de gente abraçada, para trás, 
para a frente. Espaços públicos 
tomados, estradas cortadas, 
dentro e fora de Beirute.» (pg. 
54) Mais adiante, o primeiro-mi-
nistro Saad Hariri demite-se e o 
governo libanês cai, a festa ins-
tala-se na Praça dos Mártires e a 
autora testemunha o momento, 
escutando algumas pessoas que 
estão na rua com a mesma aten-
ção com que ouve e dá a ouvir 
aquilo a que poderíamos cha-
mar antecedentes, dos textos de 
Robert Fisk sobre o massacre de 
Chatila, durante a Guerra Civil 
libanesa, ao nascimento do He-
zbollah, tão devedor da invasão 
israelita de 1982, passando pelo 
papel de França e da Socieda-
de das Nações na divisão (e nas 
negociações adjacentes) da an-
tiga província otomana na qual 
se integrava o actual território 
libanês, ou pela Revolução dos 
Cedros, que antecedeu as Prima-
veras árabes. Mais adiante, ain-
da, explode o porto de Beirute, 
destruindo parte da cidade em 
plena pandemia de Covid-19, e 
muitos dos que estiveram na rua 
em Outubro do ano anterior es-
tão agora de regresso, desta vez 
limpando e reconstruindo, sa-
bendo que o governo não lhes 

será de grande auxílio. A autora 
regressa, e é nessa altura que es-
creve as reportagens que tam-
bém integram este livro, juntan-
do-lhes nestas páginas a visão, a 
opinião e uma série de episódios 
por si vividos que, obviamente, 
não teriam lugar numa reporta-
gem.
 À distância de quem lê, é no-
tória a complexidade de que se 
faz a história recente do Líbano 
– talvez como todas as histórias, 
recentes ou antigas, de todos os 
lugares. Socorrendo-se frequen-
temente de pedaços da historio-
grafia do território, em momento 
algum Líbano, Labirinto cede 
à tentação de simplificar essa 
história ou de lhe esconder as 
esquinas. Prefere ir construindo 
uma narrativa que afirma a cada 
passo a sua condição polifónica, 
umas vezes reflectindo o que se 
foi acumulando na cronologia, 
outras a sua própria relação com 
o lugar e com as pessoas que o 
habitam ou habitaram. Isso mes-
mo se revela quando convoca 
um livro de Mahmoud Darwish, 
o escritor palestiniano que se 
exilou em Beirute: «Se cada lu-
gar é uma herança, um palimp-
sesto, coincidência de cada vivo 
com os mortos que ali estiveram, 
ainda que por instantes, então o 
ponto em que estou ao sair con-
tém esse ponto em que Darwish 
estava, na sua odisseia de um 
dia. Por um instante estamos 
parados na mesma esquina, um 
morto, outro vivo, ainda que eu 
não o saiba, porque só ao escre-
ver este livro lerei o dele.» (pg.68)
 Regressemos à necessida-
de de etiquetar, que nem sem-
pre tem de ser imposição cega. 
Muitas vezes, é apenas impulso 
atávico para melhor arrumar o 
mundo, ou para o tornar ma-
nejável, sabendo da sua desar-
rumação crónica. Esse aspecto 
torna-se relevante quando le-
mos Líbano, Labirinto, como já 
o era com outros livros da auto-
ra (E a Noite Roda, por exemplo, 
que obrigava a repensar a ficção 
como coisa muito mais viva e 
orgânica na relação entre autor 
e texto do que algumas aborda-
gens teórico-literárias levaram 
a crer, ou Vai, Brasil), porque a 
convocação de estruturas, re-
gistos discursivos e ferramentas 
que habitualmente situamos em 
diferentes géneros surgem lado a 
lado num mesmo texto. Se a isso 
juntarmos o facto de Alexandra 
Lucas Coelho ser reconhecida 
como repórter, é inevitável que 
a recepção de livros onde mo-
dos de dar a ler o mundo que 
relacionamos com o jornalismo 
são presença importante con-
voquem o jornalismo para a sua 

são em Beirute que a narrativa 
começa, recuando, entretanto, 
a 2019, quando uma revolução 
se anuncia nas ruas da cidade 
libanesa e a autora decide com-
prar um bilhete de avião e ir ver o 
que está a acontecer. Na cabeça, 
leva a egípcia Praça Tahrir e as 
anunciadas Primaveras árabes, 
esperanças e desilusões sempre 
a exigirem que se olhe para trás, 
tanto como para o agora. Neste 
movimento de recuo cronológi-
co está já uma parte importante 
do percurso que faremos com o 
texto, por um lado situando-nos 
num tempo recente, por outro, 
levando-nos constantemente a 
interrogar o passado, procuran-
do nele respostas para o que se 
passa no Líbano e encontrando, 
tantas vezes, mais perguntas. 
Esse passado pode ser o longín-
quo tempo da epopeia de Gil-
gamesh, o da cidade fenícia e 
romana de Baalbek ou o tempo 
do pós-independência, que dei-
xou o poder entregue de modo 
tácito às «18 seitas religiosas que 
dividem o poder de acordo com 
a lei», como se explica logo nas 
primeiras páginas. 
 Nas ruas libanesas, encon-
tramos pessoas de diferentes 
origens, religiões e percursos 
familiares. A uni-las, a vontade 
de mudança e a ausência de um 
líder: «Revolucionárias de umbi-
go de fora ao lado de revolucio-

Alexandra Lucas Coelho
Líbano, Labirinto
Caminho

H
á muito que 
Alexandra Lu-
cas Coelho 
publica livros 
que não se 

arrumam em prateleiras certas 
sem dar luta. E mesmo depois 
da luta, só se arrumam porque 
o gesto não depende tanto dos 
livros como de quem, por impo-
sição bibliográfica ou comercial, 
precisa de os ordenar debaixo de 
alguma etiqueta. Líbano, Labi-
rinto, o seu mais recente traba-
lho, tem essa particularidade de 
se socorrer de diferentes modos 
discursivos, do registo de viagem 
à anotação em tom diarístico, da 
reflexão que cruza o que é visto 
no momento com o que foi lido, 
escutado, experimentado algu-
res no passado à recolha de ins-
tantâneos através da fotografia. 
Pelo meio, inclui-se um conjun-
to de reportagens que saíram no 
Público, em 2020, pouco depois 
da enorme explosão no porto 
de Beirute, e alguns anexos que 
foram, também eles, publica-
dos no mesmo jornal em 2006 e 
2008. Percorrendo as quase 500 
páginas deste livro, será seguro 
dizer que se trata de não-ficção, 
dispensando outras etiquetas 
perante um texto que nunca se 
mostra inseguro por não se en-
caixar em classificações inequí-
vocas.
 É pouco depois dessa explo-

C R Í T I C A C R Í T I C A
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Um tempo 
à procura 
do seu homem 

Julian Barnes

O Homem 
do Casaco Vermelho
Tradução de Salvato 
Teles de Menezes

Quetzal

O 
Homem do Ca-
saco Vermelho, 
obra mais re-
cente de Julian 

Barnes, é um trabalho de não-fic-
ção em volta de um ilustre desco-
nhecido do grande público: Sa-
muel Pozzi (1846-1918), ser belo e 
engenhoso que atravessou o final 
do século XIX e uma parte do XX, 
médico ginecologista brilhante e 
pioneiro, membro da burguesia 
francesa que ascendeu aos cír-
culos da alta sociedade artística 
e intelectual não só gaulesa mas 
também britânica, mulherengo 
incorrigível, modelo de vários 
artistas, como Léon Bonnat ou o 
pintor retratista americano John 
Singer Sargent, que o imortalizou 
num quadro que haveria de dar 
origem a este livro, a oitava obra 
não romanceada Julian Barnes.
 Foi numa exposição na Na-
tional Portrait Gallery, em Lon-
dres, que o escritor britânico se 
encontrou pela primeira vez com 
o casaco vermelho e com o ho-
mem que o veste, na tela Dr Pozzi 
em Casa. O efeito foi imediato: 
«O tema – o plebeu com apelido 
italiano – tem trinta e cinco anos, 
usa barba, e está a olhar com con-
fiança por cima do nosso ombro 
direito. É viril, embora elegante, 
e gradualmente, após o primeiro 
impacto causado pelo quadro, 
quando talvez possamos come-
çar a pensar que tem tudo que 
ver com o casaco, percebemos 
que não é isso. Tem mais que ver 
com as mãos (...) Os dedos são o 
que de mais expressivo existe no 
retrato (...). Se nos perguntassem 

sem mais qual a profissão do ho-
mem, poderíamos pensar que se-
ria um virtuoso do piano».
 O magnetismo exercido pela 
pintura de Sargent, que de certo 
modo “supera” o original Pozzi, 
e pela história de vida pouco co-
nhecida e divulgada do médico, 
lançou Barnes numa senda de-
tectivesca e intelectual pela Euro-
pa finissecular da Belle Époque, 
antes do mergulho nas águas 
negras das duas grandes guer-
ras que se seguiriam. Ao fazê-lo, 
depressa compreendeu que o 
fascínio que sentiu por Pozzi no 
retrato de museu não divergia 
assim tanto do real fascínio que 
o homem exerceu naqueles com 
quem privou.
 Julian Barnes arranca O Ho-
mem do Casaco Vermelho com 
uma viagem a Londres, em 1885 
– e isto marcará praticamente 
todo o livro, com uma constante 
comparação entre (e variadíssi-
mas observações sobre) França 
e Grã-Bretanha, aquilo que as 
une e ainda mais o que as separa, 
sempre com notas de grande iro-
nia. Os dois países atravessavam 
uma fase de intensa competição, 
convencidos da sua superiorida-
de de uma pretensa missão civili-
zadora por cumprir.
 Na dita viagem, que mere-
ce uma minuciosa análise como 
praticamente tudo neste livro, 
Pozzi viaja a Londres na com-
panhia do príncipe Edmond de 
Polignac, compositor e famoso 
bon vivant, e do conde Robert 
de Montesquiou-Fezensac, essa 
figura maior do que a vida, poe-

ta, modelo de Boldini, coleccio-
nador e esteta que fez da própria 
existência uma obra de arte, su-
posto descendente de D’Artag-
nan. Além de serem dois aristo-
cratas na companhia de um bur-
guês, são também dois homens 
de «tendências helénicas» acom-
panhados por um Pozzi assu-
midamente heterossexual – e se 
parecem personagens de Proust, 
escreve Barnes, é porque são 
parcialmente relacionadas com 
personagens de Proust. Nesta in-
cursão ao lado de lá do canal da 
Mancha, são recebidos por Hen-
ry James – e este é só o primeiro 
de muitos autores consagrados a 
entrar na narrativa, ao que se se-
guem outros como Oscar Wilde e 
o livro decadentista À rebours, de 
Joris-Karl Huysmans, que supos-
tamente ficciona a vida de Mon-
tesquiou; Zola e o caso Dreyfus; 
e o próprio Marcel Proust, para 
quem Montesquiou também terá 
servido de modelo para criar o 
barão De Charlus, de Em Busca 
de Tempo Perdido.
 Estas e outras personagens 
vão desfilando ao longo do livro, 
nos episódios quase detectives-
cos relatados por Julian Barnes 
e também em imagens – a obra 
apresenta uma série de fotogra-
fias de “famosos” da sociedade, 
distribuídas em 1898 e 1908 com 
os famosos chocolates do mag-
nata Félix Potin – Pozzi, está cla-
ro, integrou a colecção. 
 Cumprindo o propósito de 
ser uma biografia de Pozzi, o li-
vro é também ou talvez ainda 
mais um fresco das sociedades 

parisiense e londrina através do 
médico e do seu círculo de rela-
ções. Pozzi desaparece da trama 
durante várias dezenas de pági-
nas para reaparecer sem aviso – 
ele, como Barnes repete, estava 
em toda a parte. A vida amorosa 
atribulada e a fulgurante carrei-
ra científica (mas também nas 
letras, já que chegou a traduzir 
Darwin) são duas das principais 
vias utilizadas por Barnes para 
contar a história de ascensão 
social de Pozzi. A esta juntam-
-se depois muitas outras vias e 
vidas que a reflectem e comple-
tam, sendo (compreensivelmen-
te, pelo feitiço que dele emana) 
Montesquiou a primeira entre as 
figuras secundárias desta trama.
 Casado com Therese Loth-
-Cazalis, três filhos e vários en-
saios amorosos pelo meio, a vida 
familiar de Pozzi altera-se em 
1909, quando o seu matrimónio 
de três décadas chega ao fim. O 
médico vê-se também confron-
tado com um crescente anti-se-
mitismo na sociedade francesa, 
que vinha de trás. A condenação 
de Alfred Dreyfus por traição di-
vidiu a república francesa e Poz-
zi, sempre um humanista, esteve 
do lado do capitão. Édouard Dru-
mont, editor do La Libre Parole, 
esteve entre os que começaram 
então a atacar deliberadamente 
Pozzi pelas suas posições políti-
cas ou conduta profissional, e é 
com esta nota pessimista, a que 
se junta o internamento por psi-
cose do filho mas jovem de Poz-
zi, que o livro avança para o fim, 
com a época a deixar de ter o que 
fosse de belo e o terror da guerra 
a instalar-se. 
 Pozzi serve o seu país como 
cirurgião militar antes de conhe-
cer um fim trágico, condizente 
com os muitos episódios dra-
máticos da sua vida e das vidas 
daqueles que o rodeiam. Desa-
parecia L’Amour Médecin, como 
no título da peça de Molière, ou 
Dr. Amor, como lhe chama Bar-
nes, «um racionalista científico, 
um homem superiormente in-
teligente (...). Pozzi estava, como 
gostamos de dizer, “do lado certo 
da História”. Foi também mem-
bro de uma geração inevitavel-
mente em conflito com a que a 
antecedeu: não sobre roupas, ou 
ociosidade, ou moral sexual, mas 
sobre toda a História e a origem 
do mundo.» 
 Samuel Pozzi foi o veículo 
perfeito para Julian Barnes fazer 
aquilo que quis: indagar, reflectir 
e escrever sobre um tempo que 
exerce sobre si um inegável des-
lumbramento. A desculpa apa-
receu sob a forma de um longo 
casaco vermelho.
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não é sequer um descanso, é 
apenas nada, nada, zero, sem 
efeito. No mundo, há muitos ob-
jectos encadernados, nem todos 
são livros. Aquilo que eu faço é 
encadernado apenas por contin-
gência física. Se não fosse assim, 
os humanos, seres com existên-
cia física, não poderiam chegar a 
atingir a dimensão mais rasa da-
quilo que lhes dou. Mas esse de-
talhe não deve servir de pretexto 
para estabelecer comparações 
com outros, também impressos. 
Têm nome, sim, mas tudo tem 
nome neste mundo.

Mishima sobre Kawabata

tica como as mulheres que ainda 
sabem ser japonesas, que ainda 
envergam um quimono com brio.

E o senhor Kawabata?

 cabra.

Não me fale desse nome, 
sabe que não gosto. Não perco 
um átomo do meu tempo a preo-
cupar-me com assuntos exterio-
res à minha obra. Aquilo que eu 
faço é incomparável com esse 
nada. Às vezes, a incapacidade 
chega ao nada e, nessas vezes, 

sem permitidos os domingos de 
manhã no centro comercial, os 
engarrafamentos à entrada de 
Quioto num Mitsubishi com doze 
anos. 

Eu sou o maior escritor da 
língua japonesa. Tanto entre 
os vivos como entre os mortos, 
mas principalmente entre os vi-
vos. Há muita gente a publicar 
livros por aí, muros de papel 
de arroz que desaparecem com 
uma fagulha. Basta o toque ino-
cente de uma fagulha desam-
parada e, puf, foram-se. Já eu, 
mesmo quando estou a dormir, 
sou o maior escritor da língua 
japonesa. De entre toda a palha 
que enche as livrarias, quantos 
ficarão? Zero, se não fosse eu. 
Somos um país com uma enor-
me história, por isso, demos, se 
tanto, dois escritores ao mundo: 
eu e mais um indivíduo do sécu-
lo XIX, um embaixador de mo-
nóculo. Mas não tenho a certeza 
se os romances desse indivíduo 
chegarão a ser lidos no final do 
século XXI. 

O tempo presente embria-
ga, intoxica como aquela cola 
das drogarias. Hoje, no mundo, 
com sorte, há uns quatro escri-
tores. Bem contados, com ge-
nerosidade, somos uns quatro. 
Os alemães não sabem escrever. 
Os russos deixaram de saber es-
crever há mais de cem anos. Os 
latino-americanos são latino-a-
mericanos e têm vocação para 
actividades mais mexidas, ao ar 
livre. Entre os norte-americanos, 
há um. Há um escritor nos Esta-
dos Unidos. Na África, já se sabe. 
China idem. Na Europa, há dois. 
Ou seja, 1 americano, 2 europeus 
e eu. Somos quatro, no total.  

– Tem toda a razão, senhor 
Mishima.

 

O 
prémio Nobel 
não tem qualquer 
importância. A 
lista de escritores 

medíocres que ganharam o pré-
mio Nobel é gigante. Há o Faulk-
ner, que é uma excepção. Mas o 
Faulkner já era um gigante quan-
do recebeu essa lata. O Nobel 
não fez nada por ele. Pelo contrá-
rio, o senhor Nobel deu-lhe mais 
um empurrão nos ombros, mais 
uma ajuda ao ataque cardíaco. 
A lista de grandes escritores que 
nunca ganharam o Nobel é mui-
to mais rica, está muito mais re-
cheada de vida e de carne. 

 – Tem toda a razão, se-
nhor Mishima.

 
até a minha vizinha de bai-

xo, enfadada à entrada do eleva-
dor, sabe que é assim. 

 
Os meus romances são as-

sim, compostos por carne e ner-
vo. Vida pulsante. Não gosto des-
se nome, romance é uma desig-
nação mais-que-imperfeita para 
a engenharia que edifico. Aquilo 
que escrevo são seres vivos a 
gritarem. Os meus livros não se 
lêem, vivem-se. Quem não es-
tiver disposto a vivê-los, que se 
dedique a um desses inferiores 
que pululam por aí. Não há falta 
dessa bicheza. Quem se aventure 
pela primeira frase daquilo que 
escrevo que o faça com a cons-
ciência de que pode não voltar. 
Eu não voltei, fiquei lá. Só assim 
vale a pena. Nenhuma dúvida, 
só assim vale a pena. A literatura 
não é para meninas com meias 
de renda. 

Tem toda a razão, senhor 
Mishima.

se a minha vida admitis-
se outras presenças, se me fos-

esta mulher de cabelo espi-
gado, mal pintado, a olhar-me, 
cachorrinha. 

Eu trocava o prémio Nobel 
por uma almoçarada de sushi. 
Nem precisava de ser num res-
taurante com estrelas, chefe de 
facas afiadas, bastava uma patus-
cada de peixe manteiga na tasca 
onde vou todos os dias. Espera-
ria com mais gosto os pratinhos 
com algas na passadeira rolante 
do que esperaria o rei da Suécia. 
E nem precisava de companhia, 
podia comer esse sushi sozinho, 
como todos os dias, o molho de 
soja demasiado salgado, a televi-
são lá ao fundo a repetir os resul-
tados do índice Nikkei, rodeado 
de pessoas que não sentem a sua 
própria vida, contaminadas pelo 
seu egocentrismo e pelas suas vi-
dinhas. 

– Tem toda a razão, senhor 
Mishima.

 
Triste país. Andaram os ka-

mikazes a atirar-se de encontro a 
navios de aço para isto. A guerra, 
toda a guerra sem sentido para 
isto: estas pessoas a olharem 
apenas para o seu próprio um-
bigo, com manias de grandeza 
e, nessa alienação, a avaliarem o 
mundo inteiro apenas pelo cír-
culo minúsculo que as rodeia. 

Tem toda a razão, senhor 
Mishima.

 ai, mulher. 

Os meus livros não são para 
qualquer camafeu ler no metro 
ou na praia.

Tem toda a razão, senhor 
Mishima.

acho graça a esta mulher, não 
é inteligente, mas é esperta. é prá-

O Corpo no Circo

O corpo, organismo humano constituído por células, músculos         
e ossos,

tem nomes diferentes a nível linguístico
e significados diferentes a nível sociológico.  

O corpo é individual e privado mas é também é social. 
É um leão no circo.
Debaixo dos chicotes do treinador,
deve domar todos os seus sentimentos e desejos pessoais.
Sob os olhos atentos do público,
tem de atravessar obedientemente o círculo de fogo
e caminhar sobre o feixe de equilíbrio,
ou deixar um macaco cavalgar sobre ele.
Mesmo esfomeado, tem a cabeça do treinador metida dentro           

da sua boca,
deve cuspi-la para fora.

O corpo não serve para pensar mas apenas para sentir.
O corpo fecha em si mais segredos do que o pensamento.
No fundo, a forma da verdade é assumida pelo corpo.
Se o corpo falasse todas as verdades
e o seu órgão sexual revelasse todos os segredos,
seria o suficiente para mudar o mundo.

O corpo deve obedecer a muitas lei e regras
e seguir os líderes de todas as categorias.
Executa todas as ordens que recebe:
físicas, ideológicas, políticas, éticas,
sociais, legais ou patológicas ...

O corpo é um substituto da alma
sofrendo por ela o tormento, a dor e a destruição.
Até mesmo a revolução ou guerra começa a partir do corpo.
Cicatrizado de hematomas e manchas de sangue, está cheio               

de tristeza, lágrimas e morte,
No entanto, sente os momentos felizes que são sempre tão curtos:
quando o espectáculo do circo termina, um corpo
abraça outro corpo.



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 30 DE JULHO, 2021

1 2

3.

https://www.mapasdoconfinamento.com

Foi no início deste ano que os 
escritores Gabriela Ruivo Trindade, 
em Londres, e Nuno Gomes Garcia, 
em Paris, criaram os Mapas do 
Confinamento. Passava um ano 
sobre o início da pandemia de 
Covid-19 na Europa e a vivência 
colectiva continuava marcada 
por um estranho sentimento, de 
certo modo apocalíptico, como 
se explicava na apresentação do 
projecto: «A ideia é assustadora, 
mas há já um ano que vivemos 
tempos estranhos e novos: uma 
pandemia a galope, confinamentos 
sucessivos, medos vários, agravação 
de situações de isolamento, de 
desigualdade e de pobreza. A 
saúde mental ressente-se, quando 
não é a outra a deitar-nos por 
terra.» Os autores quiseram criar 
um espaço de partilha artística e 
reflexão, com a língua portuguesa 
como denominador comum, onde 
escritores, ilustradores, fotógrafos 
e tradutores contribuíssem com 
o seu trabalho para um diálogo 
a muitas vozes sobre os tempos 
que se viviam.  «Desenharmos em 
conjunto os mapas do confinamento 
que cada um de nós experienciou, 
tanto física como emocionalmente, 
ou elaborarmos um manifesto 
de revolta contra as políticas 
desastrosas de (des)apoio à cultura 
que vemos grassar por esse mundo 
fora é, a nosso ver, absolutamente 
essencial», lê-se no site, que agora 
se apresenta como revista, reunindo 
periodicamente os trabalhos que 
vão sendo feitos.
Mapas do Confinamento é 
uma publicação gratuita que 
disponibiliza, num sistema de 
fascículos em PDF, as contribuições 
de dezenas de criadores. Na última 
edição, a sétima, há colaborações 
de Renata Belmonte, Julieta 
Massossote, Ana Pessoa, Tiago D. 
Oliveira, Manuela Vaz e Sónia Silva, 
entre outros. No site, as revistas 
anteriores estão todas disponíveis, 
mas também é possível escolher 
as colaborações por categorias 
– Literatura, Fotografia, Artes 
Visuais – e percorrer os trabalhos 
organizados desse modo. Para além 
disso, há outros conteúdos para 
ler, ver e escutar, como as leituras 
de poemas (por Diana Sá, Richard 
Zimler e Alexandre Quintanilha), 
ou as informações sobre mesas 
redondas com escritores e artistas, 
organizadas com o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian, as 
que já aconteceram ou as que ainda 
estão para vir. 

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

6.
Sandro William Junqueira
A Sangrada Família
Caminho

O novo livro de Sandro William 
Junqueira é um romance ambientado 
em território rural – e tirando partido 
desse território para um trabalho de 
linguagem cru e rigoroso – que declina 
os muitos tropeções associados à 
família enquanto pólo de todos os 
conflitos e centro de muitos enganos.

1.

4.

5.

6.

1.
Li Bai
Cem Poemas de Li Bai
Vela Chinesa
Tradução de António Graça de Abreu

Depois de terem sido publicados 
em Macau, nos anos 90 do século 
passado, os poemas de Li Bai voltam 
ao papel impresso pela mão de 
António Graça de Abreu, que traduziu 
uma selecção das composições do 
grande poeta chinês. A edição é 
bilingue, em chinês e português.

2.
Jan Morris
Trieste e o significado de lugar 
nenhum
Tinta da China
Tradução de Paulo Faria

O derradeiro livro de Jan Morris é 
sobre Trieste, cidade que a autora 
começou a visitar no final da II Guerra 
Mundial e e à qual regressou várias 
vezes, o que permitiu ir acumulando 
histórias e considerações sobre o 
lugar que acabaram por compor uma 
longa reflexão sobre o tempo.

3.
Pedro Leónidas
Atravessando o Areal
Rosa de Porcelana Editora

Estreia do autor numa chancela 
comercial, este é um romance em 
registo de drama familiar, socorrendo-
se da memória e da certeza das suas 
deturpações para uma narrativa 
polifónica e capaz de atravessar 
muitas geografias.

4.
Isabel Nogueira
História da Arte em Portugal 
– Do Marcelismo ao final do 
século XX
BookBuilders

Com balizas temporais bem 
definidas, Isabel Nogueira percorre a 
história da arte em Portugal a partir 
de um conjunto de acontecimentos, 
estabelecendo um discurso sobre a 
criação e a produção artística, mas 
igualmente sobre a sua recepção, 
circulação e debate.

5.
Yan Lianke
Hard Like Water
Chatto & Windus

Com a Revolução Cultural como 
cenário e contexto, o último romance 
de Yan Lianke traduzido para inglês é 
uma narrativa em torno dos desafios 
individuais – entre eles, o do amor 
–  que esbarram com os obstáculos 
da história.

2.


