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

Bem podemos separar as 
águas e afirmar sem vacilar 
que à literatura o que é da 
literatura, à realidade o que 
a ela pertence. Se assim 

fosse, o que faríamos das figuras historicamente 
comprovadas que povoam textos como a Eneida, 
esse monumento da história literária universal? 
E o que diríamos dos dramas familiares criados 
por Tolstoi, dos movimentos torrenciais na 
cabeça das personagens de Virginia Woolf, da 
descida aos infernos de Dante? Que nunca neles 
reconhecemos nada da nossa vida e do mundo 
em que vivemos? As fronteiras só fazem sentido 
quando as podemos atravessar muitas vezes, 
mesmo que desordenadamente, mesmo que sem 
visto prévio. O mais recente romance de Tatiana 
Salem Levy é um questionamento permanente 
sobre essas fronteiras, não tanto por ter nascido 
de um acontecimento factual, mas sobretudo 
pela capacidade de duvidar permanentemente 
de arrumações tão cabais sobre o que foi e o 
que poderia ter sido, sobre o que lembramos 
como acontecimento e as marcas que essa 
lembrança em nós deixou. Vista Chinesa conta 
a história de uma violação e cria, a partir desse 
acontecimento, uma intensa deambulação pelos 
territórios da memória, do trauma, da herança e 
da literatura, temas sobre os quais conversámos 
com a autora para esta edição.
 No Brasil, João Paulo Cuenca acaba de 
publicar um novo livro, um conjunto de relatos 
de viagem que passam pela Ásia e chegam 
a Macau. E também aqui a literatura é um 
modo possível de transformar o mundo a que 
chamamos real, umas vezes confrontando-o, 
outras procurando nele o conforto de assumir 
que nem tudo nos é apreensível, por mais que 
caminhemos.
 Um mês depois da morte de Hu 
Xudong, acolhemos nas páginas do Parágrafo 
uma homenagem feita pelo sinólogo e tradutor 
Giorgio Sinedino que, a partir de Macau, recorda 
como conheceu o escritor chinês em Brasília, 
onde se iniciou uma relação de amizade que 
haveria de prolongar-se no tempo, mesmo 
que pouco tenha coincidido no espaço. A 
morte interrompeu a possibilidade de novos 
reencontros, lembrando implacavelmente que 
há sempre um momento em que o que vamos 
adiando já não volta a ser possível. E no entanto, 
sabemo-lo muito antes da morte e muito antes 
de disso sermos implacavelmente recordados, 
porque a literatura já o havia contado de tantas 
maneiras possíveis.
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«A Ásia 
é o lugar 
do mundo 
para o qual 
quero mais 
voltar» 
João Paulo Cuenca regressa aos livros com Qualquer Lugar Menos Agora, colecção 
de relatos de viagem onde cabem Macau, Hong Kong, Japão e muitos outros destinos 
de um continente que nunca se cansa de percorrer. «Acredito que me conheço melhor 
viajando», diz o escritor brasileiro.

 João Paulo Cuenca
Qualquer Lugar 
Menos Agora
Record

to de uma temporada por lá, 
foi uma forma de dialogar com 
esse espaço», conta João Paulo 
Cuenca ao Parágrafo.
 «Acho que passei muito 
tempo viajando para Europa, 
indo nas mesmas cidades, revis-
itando os mesmos museus, e isso 
agora me parece um desperdício 
de tempo e recursos. Hoje não 
tenho dúvida de que a Ásia, em 
especial seu sudeste, é o lugar do 
mundo para o qual quero mais 
voltar», prossegue o autor. «Ali 
há sempre algo de misterioso 
e inapreensível. Além de ser, 
ao lado da África, o lugar onde 
o mundo está se reinventan-
do e para onde está crescendo. 
Ao mesmo tempo, considero 
o extremo-oriente uma região 
co-irmã do Brasil, um país que 
está no extremo-ocidente do 
Planeta, tendo como sua capital 
simbólica o Rio de Janeiro, onde 
nasci. Paisagens como as da 
Tailândia guardam muitas sem-
elhanças com o Brasil, em espe-
cial nosso norte e nordeste.»

A 
Ásia e em par-
ticular o Japão 
são uma paix-
ão do escritor 
brasileiro João 

Paulo Cuenca – e não é de ago-
ra. Em 2010 publicava O Último 
Final Feliz Para uma História de 
Amor É um Acidente, romance 
fruto de uma estadia em Tóquio. 
Agora, Qualquer Lugar Menos 
Agora (Record), com o subtítulo 
“crónicas de viagem para tempos 
de quarentena”, reúne textos es-
critos ao longo de década e meia 
em diversos continentes, e passa 
outra vez pelo Japão e ainda pelo 
Camboja, Vietname, Coreia do 
Sul, Hong Kong e Macau.
 «Desde criança, sou ab-
solutamente fascinado com a 
cultura japonesa. Para mim, 
trata-se do signo último do es-
trangeiro insular, uma identi-
ficação que carrego como vo-
cação metafísica. Escrever o O 
Último Final Feliz Para uma 
História de Amor É um Aciden-
te, esse romance “japonês” fru-

O simulacro de Macau

Viajante persistente e muitas 
vezes solitário, Cuenca é como 
que um cronista do absurdo 
da vida, capturando pequenos 
quadros, vinhetas de uma re-
alidade que bastas vezes teima 
em superar a ficção. Na crónica 
sobre Macau há uma zaragata 
à porta de um bar, uma fuga de 
limusine e todos os ingredientes 
para um thriller potente. «Esse 
relato [de Macau] talvez seja o 
mais literal do livro: a briga na 
calçada, a fuga numa limusine, o 
desembarque ali pela Rua da Fe-
licidade, tudo aconteceu como 
escrevi — e com o dia aman-
hecendo», esclarece o autor. No 
texto destaca-se a impressão de 
simulacro causada pelos casi-
nos-réplica do território e pelas 
ruas alcatifadas de pedra por-
tuguesa.  Cuenca expli-
ca: «Macau nos faz pensar o tem-
po todo sobre a própria natureza 
do que enxergamos como autên-
tico. Como pergunto na crónica: 

em quanto tempo o Venetian de 
Macau será visto como uma con-
strução histórica, comparável 
com as igrejas coloniais portu-
guesas? Acredito que não tardará 
muito, o contemporâneo tende 
cada vez mais a confundir esse 
tipo de referência. O único lugar 
no mundo que me despertou ig-
ual reflexão (e espanto!) foi Wash-
ington, com seus monumentos 
do século XIX, erguidos por ne-
gros escravizados, emulando 
um milenar império romano. 
Boa parte dos turistas da capital 
americana deve encarar aquelas 
colunas neoclássicas da mesma 
forma que vê o Pantheon, em 
 Roma.»
 
Imagens viajantes 

Os relatos de Cuenca em 
Qualquer Lugar Menos Agora 
vêm por vezes acompanhados 
de fotografias – e estas não são 
as únicas imagens a formar parte 
da experiência do livro. Estão di-
sponíveis online (https://vimeo.
com/showcase/8599598) nove 
vídeo-trailers referentes a outros 
tantos destinos e Hong Kong é 
um deles. Cuenca diz acompan-
har «com apreensão» o actual 
momento do território vizinho e 
lembra a sua visita à cidade, anos 
atrás. «Estive em Hong Kong 
numa época em que os movimen-
tos de rua ainda tinham um ar de 
liberdade e esperança, lembro 
de ir na ocupação do prédio do 
HSBC e passar horas conversan-
do com manifestantes.»

A viagem enquanto fuga

Está tudo no título: Qualquer 
Lugar Menos Agora. Se toda a 
viagem é uma espécie de fuga, 
este livro tenta escapar-se ao 
momento que o mundo, e par-
ticularmente o Brasil, atravessa. 
As crónicas de Qualquer lugar 
menos agora são  uma «tentativa 
de racionalização» do constante 
impulso de viajar. «O conjunto 
delas traz os motores e as engre-
nagens desse movimento. Du-
rante os 15 anos em que escrevi 
esses relatos de viagem estive às 
turras com o meu país e, em es-
pecial, com o Rio de Janeiro. As 
viagens eram também fruto de 

um desejo de fuga e desaparec-
imento», admite.
 Para este viandante,  «as via-
gens são sempre uma forma de 
investigação pessoal». «Acredito 
que me conheço melhor via-
jando. E entendo melhor de 
 onde vim», diz Cuenca, que sal-
va os seus relatos de um pecadil-
ho tão recorrente noutros croni-
stas contemporâneos: o de deb-
itar verdades absolutas e sim-
plistas sobre lugares mutantes 
e complexos. Quando chega a 
uma nova cidade, Cuenca tenta 
«vê-la como uma criança que se 
vê diante de algo pela primeira 
vez, com estranheza». «Não bus-
cando o que há de familiar, mas 
o que há de extraordinário. Ou, 
como diria [Georges]Perec, de 
“infraordinário”.»
 Com motivos de sobra para 
andar decepcionado com o seu 
país, o escritor encara este lu-
gar, este agora,  com pragmatis-
mo. «Minhas prioridades nesse 
país hoje são modestas: comer 
pelo menos duas vezes por dia, 
dormir pelo menos oito horas 
por dia e manter a sanidade men-
tal. Em suma, sobreviver. Esses 
fascistas milicianos logo serão 
catapultados do poder e presos, 
e nós precisamos acima de tudo  
sobreviver a eles.»

Cátedra para Lídia Jorge

A escritora portuguesa Lídia Jorge passou a contar 
com uma cátedra em seu nome na Universidade 
de Genève, na Suíça, integrando o Centre 
International d’Études Portugaises, da Faculdade 
de Letras da referida universidade. A inauguração 
da cátedra fez-se no passado dia 15 de Setembro, 
com um colóquio internacional dedicado à obra 
da autora e organizado a partir do tema central “o 
poder da imagem na obra de Lídia Jorge”, no qual 
participaram cerca de duas dezenas de professores 
e investigadores de diversas nacionalidades.

mentais de Kate Souza, filha de emigrantes 
portugueses nos Estados Unidos da 
América.

Pedro Eiras foi o vencedor 
do Prémio Literário António 
Cabral, com o livro Inferno, 
publicado pela Assírio & Alvim. 
Constituído por Isabel Alves e 
José Eduardo Reis, professores 
do Departamento de Letras da 
Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD), e pela 
escritora Maria Hercília Agarez, 
o júri do prémio atribuído pelo 
Grémio Literário Vila-realense 
elegeu por unanimidade o livro 
de Pedro Eiras, primeiro tomo 
de um tríptico inspirado na obra 
de Dante Alighieri e do qual 
faz também parte o recente 
Purgatório. 

Literatura premiada I

Literatura premiada II

Com o romance Oração a que Faltam 
Joelhos (Porto Editora), Jacinto Lucas 
Pires venceu o Prémio Literário John Dos 
Passos, galardão que homenageia o escritor 
norte-americano descendente de imigrantes 
portugueses da Madeira. O anúncio foi 
feito pelo Secretário Regional de Turismo 
e Cultura, Eduardo Jesus, numa cerimónia 
no Centro Cultural John Dos Passos, em 
Ponta do Sol, na Madeira.  No romance 
premiado, Lucas Pires constrói uma narrativa 
a partir das reflexões e das divagações 
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Tatiana Salem Levy

Vista Chinesa, 
Elsinore

E
ste livro tem na ori-
gem um episódio 
verídico, a violação 
de uma mulher no 
Rio de Janeiro, em 
2014. A que se de-

veu a escolha de um registo li-
terário e ficcional para reflectir 
sobre um episódio que realmen-
te aconteceu?
A primeira e mais óbvia resposta é 
esta: porque sou uma escritora de 
ficção. Aquilo que me interessa é 
experimentar a linguagem como 
ficção, a linguagem do romance, 
explorar o que pode a literatura. 
Mas há muitas camadas para esta 
resposta. Surgiu como roman-
ce porque queria me perguntar 
como a literatura pode dar conta 
de experiências traumáticas que 
são necessariamente indizíveis, 
como pode chegar perto de ver 
esse indizível. Ao mesmo tempo, 
também queria trabalhar com a 
questão da memória desse indizí-
vel, algo que me interessa sempre, 
em todos os meus livros, e um 
relato não seria minimamente 
interessante para isso. A literatu-
ra permite essa contradição, que 
é própria da memória e do trau-
ma, tem essas idas e vindas entre 
a lembrança e o esquecimento. 
Essa ideia era muito importante 
para mim. A literatura, nesse as-
pecto se distancia dos factos e vai 
se aproximando mais da verdade 
do acontecimento. O aconteci-
mento em si pode ser linear, mas 
o que vem depois não é e o que 
isso representa na vida de uma 
pessoa também não. Para mim, a 
literatura chega mais perto dessa 
verdade, da dor dessa violência, 
das marcas.

A propósito do indizível, há uma 
passagem em que Júlia, a perso-
nagem principal, está na dele-
gacia e descreve para si própria 
tudo aquilo que faria se ficasse 
sozinha com o criminoso, e de-
pois conclui: «Mas eu não disse 
isso. Nem imaginei.» 
Tem muitas camadas de indizível. 
Tem o maior, que é a violação em 
si, essa dor. Estive sempre muito 
consciente de que estava narran-
do, tentando chegar o mais perto 
possível de uma experiência pela 
qual eu não tinha passado, ten-
tando me colocar nesse lugar ao 

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

A literatura como salvação, 
experimentação e escolha política

Em 2014, uma mulher foi 
violada no miradouro da 
Vista Chinesa, no Rio de 
Janeiro. A escritora brasileira 
Tatiana Salem Levy é amiga 
dessa mulher e quis fazer um 
romance a partir do sucedido. 
O processo demorou cinco 
anos, com a escrita a ser 
abandonada entretanto, e foi 
acompanhado pela vítima 
deste crime, que deu à autora 
vários depoimentos sobre 
o que se passou e sobre o 
modo como o foi lembrando 
e processando. Inicialmente, 
o romance seria apresentado 
como sendo baseado em 
factos reais, sem mais 
informação, até ao momento 
em que que a amiga da autora 
decidiu que a referência ao 
seu nome era importante, 
como se lê na nota final: 
«Não tenho vergonha do que 
aconteceu. Eu quero que você 
escreva que isso aconteceu 
de verdade – e que aconteceu 
comigo, Joana Jabace.» 
Apesar deste acontecimento 
brutal estar na génese do 
livro, Vista Chinesa (publicado 
pela Elsinore), o quarto 
romance da autora, é uma 
ficção e não um relato do 
que aconteceu. Em Lisboa, 
o Parágrafo conversou com 
Tatiana Salem Levy sobre 
estas contaminações entre 
factos e ficção, memória 
e reinvenção, passado e 
presente. Sobre aquilo de que 
se faz a literatura, afinal.
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escrever a história da Júlia, que 
não era bem a história da Júlia, 
mas eu precisava que fosse. Era 
sempre essa tentativa de fazer a 
personagem viver essa dor que 
eu não conhecia e que é uma 
dor indizível, porque quem vi-
veu nunca vai conseguir dizer 
exactamente o que é aquilo, e eu 
queria dizer o máximo possível. 
Mas tem também o outro indizí-
vel, que é o facto de não se falar, 
ou falar muito pouco, de violação 
na sociedade. Mesmo com todos 
esses movimentos feministas, su-
per importantes, que surgiram, a 
gente fala muito do abuso, mas 
não tanto de violação, porque a 
vítima de violação não se sente 
confortável, acolhida, para falar. 
A sociedade não quer ouvir, existe 
uma cultura de silenciamento, de 
culpa. Esse é outro tipo de indizí-
vel. E depois, há esse indizível de 
que você falou, que é o da perso-
nagem que está com ódio, não 
tem como não sentir, e ela pensa 
as piores coisas mas, ao mesmo 
tempo, é uma personagem que 
está tentando ser minimamen-

te justa, não quer, por exemplo, 
levar para a cadeia ninguém que 
possa ser inocente, mas tem tanta 
raiva que tem momentos em que 
quer matar esse homem, e é aí 
que ela diz que não pensou isso. 
É humano.

Na nota final refere-se a expo-
sição de fotografia de Taryn Si-
mon, que regista várias pessoas 
condenadas à prisão injusta-
mente, uma das coisas que ins-
pirou este romance. Como foi 
esse processo?
Depois da violação, a investi-
gação ainda durou um tempo, 
e foi uns quatro meses depois 
de a Joana ter desistido de re-
conhecer o criminoso que eu vi 
a exposição. Então, estava com 
aquilo muito presente, porque 
tinha vivido tudo, mesmo que 
à distância, e era uma angústia 
muito forte nela a hipótese de 
acusar alguém que não fosse o 
verdadeiro culpado. E eu sem-
pre tive essa inquietação, fico 
muito aflita com essas histórias 
de pessoas que passam anos da 

sua vida presas sem terem co-
metido nenhum crime. A gente 
vê os relatos e percebe que nor-
malmente essas pessoas presas 
sem terem cometido crimes são 
pessoas pobres, pessoas negras, 
pessoas indígenas.

Há um padrão.
Sim, sem dúvida, e a gente sabe 
porque elas foram presas, na 
verdade. Portanto, essa questão 
do reconhecimento fotográfico, 
que surge no livro, me interes-
sava muito, porque também tem 
a ver com a memória e com a 
construção da memória. Nessa 
exposição, tinha uma mulher 
que tinha sido violada e que di-
zia isso mesmo, que o retrato 
que tinham mostrado para ela 
se parecia com um retrato falado 
que por sua vez se parecia com a 
memória que ela tinha do estu-
prador. E tinha a polícia falando, 
a pressão para identificar... Isso 
reforçou essa segunda história 
dentro da história, o romance 
ganhou essa outra camada dessa 
outra injustiça.

tra coisa que não escrever con-
tra esse corpo, e também com o 
corpo, porque não há outra for-
ma de escrever. Essa talvez seja 
a principal questão, o principal 
motor, para mim como escrito-
ra. Tudo o que eu escrevo tem 
sempre muito corpo.

A sociedade tende a separar o 
corpo do resto, chamemos-lhe 
alma ou outra coisa, e parece 
que as coisas interessantes e 
importantes acontecem sempre 
noutro sítio, fora do corpo.
É, mas tudo o que é interessante 
acontece no corpo e o que não é, 
também. Tudo acontece no cor-
po e a escrita também. Escrevo 
com o corpo, sou corpo o tempo 
inteiro. Claro que isso significa 
viver em constante batalha com 
o corpo, o que não é fácil, mes-
mo fisicamente, mas ao mesmo 
tempo também é bom. Essa epí-
grafe é muito eu, ainda que seja 
de Kafka, mas cai como uma 
luva para o livro. O Rio de Janei-
ro é uma cidade que te demanda 
um corpo belo, as pessoas estão 
sempre te olhando... A Júlia é 
uma personagem que dá muita 
importância para isso, as pes-
soas olham para ela e a vêem 
como essa mulher a quem acon-
teceu uma coisa horrível, mas 
isso está no passado, agora ela 
foi uma grávida linda, pariu dois 
filhos lindos e continua linda.

Como se esse episódio já não 
fizesse parte do corpo de Júlia?
É isso, só que o corpo não é só 
o que as pessoas vêem. Então, é 
para falar desse corpo, inteiro, 
com tudo o que já aconteceu.

No romance anterior, Paraí-
so, há uma mulher que escreve 
como forma de quebrar uma 
maldição. A escrita tem esse po-
der de quebrar uma ordem into-
cável, aquilo que parece que não 
pode ser de outra maneira?
Com certeza. Para mim a escrita é 
política e sem dúvida tenta que-
brar a maldição, o autoritarismo 
da linguagem, o indizível no sen-
tido mau da palavra. E acho que 
tem um sentido de experimenta-
ção. No mundo em que vivemos, 
ainda mais sendo brasileira, ain-
da mais tendo filhos pequenos, 
a gente tem que acreditar em 
alguma coisa. Eu acredito cada 
vez mais na literatura, naquilo 
que faço. Claro que não acredito 
que a literatura vai salvar o mun-
do, assim de uma forma ingénua, 
mas acredito que há uma certa 
salvação, no sentido em que a 
literatura faz a gente imaginar. 
E a gente só vai ter um mundo 

se sucedeu. Este paralelo entre 
e a mulher que é violentada e 
uma cidade profundamente 
alterada pela especulação imo-
biliária existe desde o início ou 
foi-se formando com o avançar 
da narrativa?
Não me lembro [risos]. Acho 
que algumas coisas foram cons-
cientes no início, essa ideia, essa 
contraposição. A cidade naquela 
altura estava bombando, só se 
falava no Brasil, nas Olimpíadas. 
Eu vim para Portugal em 2013 e 
todo o mundo me perguntava 
o que eu vinha fazer aqui, que 
estava em plena crise, que no 
Brasil é que estava tudo maravi-
lhoso. Quando isso aconteceu, 
um ano depois, tinha essa con-
tradição muito chocante, esse 
paraíso do Rio de Janeiro, mas 
ao mesmo tempo, estava acon-
tecendo tudo isso na cidade... A 
gente não se dá conta das nossas 
contradições e as violências es-
tão todas aqui. Essa mata exu-
berante, linda, tem também essa 
violência do estupro, que não é 
uma violência qualquer.

A sua amiga sabia desde o início 
que queria escrever um roman-
ce sobre o que lhe tinha aconte-
cido?
Sim, sabia. E quando decidi 
avançar, perguntei se ela que-
ria falar sobre isso e ela disse 
que sim. Quando começámos 
as entrevistas, ficou muito claro 
para mim o quanto a dor ainda 
era muito presente. Foi aí que 
tive a ideia de falar no presente 
e não como se fosse um evento 
passado, porque aquela dor era 
presente. Então, não quis contar 
uma história toda passada em 
2014, como era minha ideia ori-
ginal, quis narrar em 2019. 

A epígrafe de Vista Chinesa, «Es-
crevo isso em desespero com 
meu corpo e com meu futuro 
nesse corpo», uma frase dos 
Diários de Franz Kafka, apre-
senta o corpo como um lugar de 
batalha. Este romance é a tenta-
tiva de apreender, em palavras, 
essa batalha, ou essas muitas 
batalhas?
Só escolhi a epígrafe perto do 
fim. Uma das coisas mais mar-
cantes para mim nos Diários é 
justamente essa questão do cor-
po, essa batalha do e no corpo. 
Kafka tem mil questões com o 
próprio corpo, uma enxaque-
ca sem fim, uma insónia diária, 
problemas nas costas, o corpo 
franzino, sempre em oposição 
com aquele pai robusto. É uma 
batalha que o impede de escre-
ver e na verdade ele não faz ou-

melhor se for capaz de imaginar 
mundos melhores. Acredito real-
mente nisso, nesse poder de tor-
cer as palavras,  nessa política da 
literatura, de esticar a linguagem 
e fazer com que ela seja menos 
autoritária, mais livre, menos 
convencional, para que possa 
dizer as coisas que não são ditas, 
que não querem que a gente diga. 

É um outro sentido do indizível?
Claro. Inclusive a minha esco-
lha de dar nomes às coisas todas 
neste livro, descrever a violação, 
também é uma escolha política. 
Podia não descrever, e isso talvez 
fosse o mais óbvio em termos li-
terários. Até que um dia, ouvindo 
a Joana, percebi que tinha de en-
carar esses detalhes e que queria 
nomear, dizer tudo o que não 
estão querendo que se diga, por-
que é muito duro ouvir isso, ler 
isso. A sociedade não aceita que 
uma mulher diga isso para os fi-
lhos, mas aceita que uma mulher 
sofra isso. Então, fazer isso com a 
linguagem, colocar a mulher es-
crevendo uma carta para os filhos 
em que todas as coisas são no-
meadas, é uma escolha política.

Como uma forma de quebrar 
esse ciclo vicioso do silêncio?
Sim, de certa forma é isso, por-
que a personagem da Júlia leva 
ao extremo a ideia de dar nome 
às coisas, não deixar nada em 
silêncio. É isso que a literatura 
pode fazer.

sa vez de uma menina, decidi 
que queria escrever esse livro.

E essa decisão foi motivada pelo 
facto de a criança que agora ia 
chegar ser uma menina?
Hoje eu te digo isso. Na altura, 
não sei... o sentido, a gente só 
constrói depois, nunca na hora. 
É claro que com a gravidez de 
uma menina nascem questões e 
medos que são muito diferentes 
de quando é um menino, e que 
estão relacionados com tudo 
isso. São os nossos próprios me-
dos, desde sempre, não saem, 
não vão embora. Já eram os me-
dos das nossas mães, das nossas 
avós, e a gente vai entendendo 
como isso é ancestral e geracio-
nal, e que vai passando. Acho 
que pensei que de alguma forma 
ela já ia nascer com isso. Não sei 
se pensei assim, mas agora estou 
construindo esse sentido aqui, 
nessa entrevista. Ela já vai nascer 
com isso, com esse medo, então 
vamos fazer alguma coisa desde 
já, desde antes de ela nascer. 

A questão do que passa para os 
filhos, mesmo que nunca seja 
contado, foi fundamental na es-
crita deste livro?
Sim. Joana, a minha amiga que 
foi estuprada, foi mãe depois de 
isso ter acontecido, e eu comecei 
a me perguntar como terá sido 
engravidar depois de ter sido 
violentada desse modo, porque 
é o mesmo corpo, o mesmo lu-
gar, tudo envolve a sexualida-
de. E comecei a me perguntar 
o que essas crianças poderiam 
saber. Porque são questões que 
eu também me coloco, o que eu 
sei da história dos meus pais, dos 
meus avós, do passado da mi-
nha família. E todas as questões 
que me fui colocando, a mim e 
à personagem, fizeram com que 
surgisse essa ideia de a história 
ser contada através de uma carta 
para os filhos, o que me colocou 
vários problemas: como é que 
uma mãe escreveria isso para os 
filhos, que linguagem usaria, fa-
laria de sexo, dos detalhes do es-
tupro, de tudo? Fui escrevendo e 
entendendo que é literatura, não 
é uma carta real, e mesmo para 
Júlia, a personagem, é uma carta 
hipotética, porque ela está escre-
vendo para ela mesma. Se ela um 
dia entregar essa carta, é uma 
herança, na verdade.

Este romance começa no mo-
mento em que o Brasil se pre-
para para receber o Mundial de 
Futebol e, dois anos depois, os 
Jogos Olímpicos, com toda a re-
volução urbanística e social que 

A dúvida é um dos grandes tor-
mentos que vem com o trauma, 
este ou qualquer outro. Houve 
uma vontade clara de explorar 
isso ao longo da escrita?
Isso é muito literário, claro, por-
que não há uma construção única, 
uma narrativa única, e isso sem-
pre me interessou como escritora, 
construir uma narrativa que de 
alguma forma sejam muitas nar-
rativas e que dê espaço para o lei-
tor poder se colocar noutro lugar e 
construir a narrativa junto.

E reconhecer-se?
Também, claro. A questão do 
trauma me interessa, não só 
este trauma em particular, mas 
o trauma geracional, que já esta-
va presente em A Chave de Casa 
[um dos romances anteriores da 
autora], por exemplo, e a ideia do 
silenciamento. A Chave de Casa 
tinha o trauma de gerações ante-
riores que não tinha sido conta-
do, transformado em palavras, e 
que passava de geração em gera-
ção. Aqui, há esse medo de que 
o trauma da protagonista passe 
para os filhos, e daí a decisão 
de nomear os factos e de o fazer 
numa carta para os filhos.

Foi nesse momento em que o 
trauma geracional surgiu no 
processo de escrita que ficou 
decidido que o romance teria a 
forma de uma carta?
Sim, porque o romance vai sem-
pre mudando muito de forma. 
Inclusive, tem uma coisa engra-
çada: todos os meus romances 
nascem na terceira pessoa e ne-
nhum termina assim. Este tam-
bém começou na terceira pessoa, 
para eu conseguir me apropriar 
do acontecimento, para enten-
der. Depois, passei para a primei-
ra pessoa e houve um dia em que 
entrou a questão da maternida-
de. Isso já era uma questão para 
mim, porque tenho dois filhos 
pequenos, escrevi esse livro grávi-
da e dando de mamar para minha 
filha, que nasceu entretanto, e já 
sendo mãe de um menino.

Isso foi determinante para o 
processo da escrita? 
Foi. Pouco depois de ter come-
çado a pensar neste livro, fiquei 
grávida do meu filho e decidi 
não escrever. Porque aí vem toda 
a questão da culpa, do trauma... 
Não era um trauma meu, mas sa-
bia que ia me apropriar daquilo 
e não queria viver a minha gravi-
dez escrevendo a história de um 
estupro, porque tenho medo de 
passar essa energia para a crian-
ça. Aí ficou de lado. Mais tarde, 
quando engravidei de novo, des-
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ocidental do planeta. Cipango? 
Sião? Macau? E, transfigurado(a) 
em personagem, meu alter ego 
teria a minha história, gênese, 
expectativas? Meus tropeços e 
êxtases? Minhas cicatrizes? En-
tregar a ele(a) um mandato seria 
a melhor maneira se expiar meus 
pecados, compartilhar minha 
ciência e minhas angústias? 

 Não! – insiste o(a) per-
sonagem, que fala mais por 
ele(a), menos por mim, que o(a) 
concebi. É uma clara insubordi-
nação e nada posso fazer contra 
essa ostensiva manifestação de 
autonomia e livre arbítrio. É ir-
ritante. É irritante perceber que 
você não tem governabilidade 
sobre os filhos que pare. E ter 
que reconhecer isso... 

 Verme! – ataca-me. 
 Eu poderia romper 

– eu mesmo - os cordéis e me 
livrar dele(a). Não consigo, po-
rém. Porque eu próprio me vejo 
emaranhado nas linhas que o(a) 
sustentam. E sinto que nos enre-
damos, os dois, num mesmo fio, 
trama, cárcere. Em Macau (sim, 
eu acabaria por escolher Macau, 
aleatoriamente, talvez porque 
seduz-me sem que eu a conhe-
ça), a contemplar a foz do Rio 
das Pérolas que desaparece das 
cartas geográficas irremediavel-
mente, instalaria o(a) persona-
gem e sua dor de existir – razão 
e motor de todo romance. Daria 
a ele a possibilidade de peram-
bular pelo istmo e ilhas, subir 
ao Alto do Coloane ou às colinas 
e, por fim, vendo a grandeza do 
mar à sua frente, constatar a in-
significância de sua vida transi-
tória e medíocre. 

 Quisera saber por onde 
começar o romance. Como de-
satar o nó. Quisera sabê-lo. Mas 
não sou escritor, nem nada. Sou 
apenas a flecha de Zenão de 
Eleia, aquela linhazinha verde 
que faz pííí! e pisca e deambula 
da esquerda para a direita, entre 
um ponto A e um ponto B. 

 Quase a parar, agora. 
Quase a parar, sempre. E, quando 
parada, ela ainda pulsa. Como a 
intermitente luz na fachada dos 
cassinos de Macau, que nunca 
desistem de viver. 

destino, sempre, sempre, sempre 
– como convém às verdadeiras 
personagens – haveria de se re-
belar e rebentar os cordéis com 
que eu, pretenso romancista, 
neófito, o(a) desejava controlar. 

 Como estou a dizer, 
não sou um romancista. Muito 
menos Deus, insisto. Não tenho 
o condão de criar vidas, seres, 
tipos que nos contarão suas vi-
das e nos farão rir, amar, chorar, 
morrer algum tipo de morte da 
qual sempre renascemos nas 
páginas que ainda não foram li-
das. Ou escritas. Sou apenas um 
velho que marcha incontinente 
para a caquexia plena, preocu-
pado com as memórias que po-

dem abandoná-lo sem aviso ou 
quaisquer delongas, hoje mes-
mo. Ou amanhã. No mais tardar, 
depois. O que vivi é meu patri-
mônio imaterial, que legarei aos 
netos que não tenho, a leitores 
que não terei, pois, como disse, 
não sou escritor. E nem sou avô, 
sequer. Daí a ideia de escrever 
um livro. Mas de ficção. Baseado 
em fatos reais (uma redundância 
aceita por uns e reprovada pelos 
puristas), mas ficção. Com um(a) 
protagonista que me represen-
te: meu alter ego, clone literário, 
Caeiro, Álvaro, porta voz. 

 Não vou me prestar a 
fazer esse serviço – defende-se 
o(a) personagem, barro cru, cos-
tela, antes mesmo que eu o(a) 
bafeje com meu sopro vital. E eu, 
eu não sou escritor, não tenho 
esse dom, afinal. Sou, já disse, 
um velho. Já sem viço, vigor, ani-
ma, um velho que apenas pode 
olhar para o lado e ver que o fio 
verde de luz ainda pulsa, a inter-
valos cada vez mais longos. 

Sinto um misto de má vonta-
de com alheamento do(a) meu(-
minha) personagem em relação 
à minha situação de momento. 
Como se já fosse tarde. Tarde de-
mais. Como se a oportunidade 
já tivesse passado (e eu a tivesse 
desperdiçado!) e já não valesse 
mais a pena tentar ser agora o 
que nunca fui: um escritor. 

 Não tenho como saber 
o que passa pela cabeça do(a) 
meu(minha) personagem. O que 
pensa? O que pretende? Como 
me vê? Prefere-me azul? Gosta 
de manga? Espada? Rosa? Leu 
Steinbeck? Oe? E os russos: cos-
tuma lê-los também? Eu os tenho 
lido bastante, nos últimos tem-
pos. Talvez venha daí, essa ideia 
tardia de escrever um romance. 
Em que há um(a) protagonista 
que fala do que eu sei ou ainda 
me lembro. Ou do que eu possa 
ou queira inventar – que, sendo 
escritor, eu poderia. Mas não o 
sou. Poderia inventar um sítio 
onde a história tem lugar. Um lu-
gar exótico, distante, misterioso, 
desses em que as naus lusitanas 
aportaram num século remoto, 
quando deles pouco ou nada 
ainda se conhecia no hemisfério 

e, por acaso, agora: plasmado 
como a flecha de Zenão de Eleia, 
entre o arco e o alvo, a meio ca-
minho. Entre o ser e o não ser. 
Um paradoxo. 

 Estático, contemplo a 
dinâmica dos acontecimentos. 
E ela me tortura, ao evidenciar 
toda a minha inércia (ou impo-
tência?); e valho-me dela para 
gritar. Ou (me) calar. Por isso, es-
crevo – diria o(a) protagonista do 
meu romance, em tom confes-
sional. O primeiro romance. “De 
formação”, como o classificariam 
– inevitavelmente - os especialis-
tas. Mas ele(a), o meu (a minha) 
protagonista, reivindicando para 
si a condução autônoma de seu 

E
screvo. Aí, pre-
ciso alimentar 
minha autoin-
quietude. Promo-
vo meu próprio 

desassossego. Matérias primas 
fundamentais, que precedem a 
existência das palavras que tra-
go sempre à mão, para narrar o 
imaginado, o visto ou o ouvido. 
As coisas da memória, o esque-
cido. Os testemunhos meus e de 
terceiros. 

 Pensei em começar as-
sim, o meu romance. O primei-
ro: romance de aprendizagem. 
Mas não sou um romancista. Se-
quer um autor de folhetins. Sou 
apenas essa coisa que está aqui 

GIORGIO SINEDINO

A flecha de Zenão 

I.

Estávamos nos inícios de 2004.  
“Chegou um chinês louco lá na 
Universidade de Brasília!  Vez 
e outra aparece no Minhocão, 
gritando umas coisas que nin-
guém entende. E gesticula e ri 
sozinho… parece que estira o 
dedo...”. Pelo que apurei depois, 
esse fora o primeiro encontro de 
Hu Xudong com as más-línguas e 
o promissor início de sua mitolo-
gia entre nós, quando de sua pas-
sagem pelo Brasil, há mais de três 
lustros.  Ele logo seria abrasilei-
rado como “Rúlio Ru” – o nome, 
indício do seu crime, o de haver 
primeiro estudado castelhano; o 
sobrenome, prova de nosso deli-
to, o de agressão física contra a 
fonética chinesa, velarizando as-
piradas que, naquele idioma, são 
sempre leves, um simples sopro, 
para nós. Felizmente, as faltas 
de ambas as partes não termi-
naram causando um incidente 
diplomático, graças ao espírito de 
acomodação de nossas culturas.  
Restou um ano e meio connosco.
 Era um jovem, nas 
imediações dos trinta anos, 
cheio de referências literárias 
na mente, que se precipitava 
na primeira imersão cultural de 
sua vida.  Vinha a nós como um 
precoce professor associado da 
Universidade de Pequim – cuja 
fama inigualada em seu país era 
displicentemente reverenciada 
com um levantar de ombros por 
nós: “PKU”? E o Ru tampouco se 
importava. Vivia num aparta-
mento confortável na universi-
dade, um senhor de meia idade 
que falava com forte sotaque 
funcionalista de Niemeyer. E o 
Ru tampouco se importava.  Já 
o havia convertido numa hos-
pitaleira morada. As caligrafias, 
do punho do próprio, pendur-
adas aqui e ali.  As cadeiras 
estudadamente voltadas para 
todas as direções imagináveis. 
Os cinzeiros dispersos em lug-
ares estratégicos, assinalando 
onde encontrava sua inspiração 
para os seus poemas, diários de 
viagem, etc, ou onde passava a 
esmo o seu ócio.
 Era um lugar anima-
do, paragem certa da pequena, 
mas crescente, comunidade 
de pós-adolescentes chine-
ses que vieram à nossa capital 
cursar universidade. Era um 
lugar animado, em que o Ru 
aproveitava suas folgas para dar 
umas aulas de chinês, língua 
eternamente exótica, para os 
não poucos interessados, pelo 
menos por alguns meses – por 
questão de honra – e nunca por 
muitos mais. Como um desses 
neófitos, testemunhei as marés 
e contramarés de gente, chi-
neses e chinesas, brasileiros e 
brasileiras, que vinham gozar 

O escritor chinês Hu Xudong morreu no mês passado, aos 47 anos. Giorgio Sinedino, 
sinólogo, professor e tradutor, relembra a passagem do escritor pelo Brasil, onde se 
conheceram, os laços que aí criaram e o impacto de Hu Xudong na vida de quantos 
com ele se cruzaram.

Em memória 
de Hu Xudong

da companhia daquele rapaz 
de meia-altura, olhos amendo-
ados, tez puxando para oliva, 
lábios tendendo para púrpura, 
cabelos desguedelhados, dentes 
manchados de nicotina, com 
uma gargalhada que mais pare-
cia cacarejo, hipnótica, que le-
vantava os mortos de alegria. O 
que viam nele? Um exótico, um 
humorista, um conversador, um 
erudito, um artista. Um amigo.

II.

Estávamos em algum momento 
de 2013. Eu me mudara recente-
mente para Macau. Por obra do 
acaso, ou da providência, ainda 
não sabia. Soube, sim, que Hu 
estava aqui, participando do 
Rota das Letras. Iria assistir a sua 
palestra, na Universidade São 
José, e depois jantaríamos jun-
tos.  Revivi os oito anos que se 
passaram em uns poucos instan-

tes. Hu tinha voltado em 2005 
para Pequim. Eu, tinha chegado 
lá um pouco depois dele. En-
contramo-nos uma vez, como se 
para matar a saudade. As outras, 
pouquíssimas outras, por acaso. 
Hu ajudara-me com uma carta 
de recomendação para a PKU. 
Aquela, dos ombros erguidos. 
Escrevera-a à mão, num papel 
pautado, para rascunho, todo 
enrugado, com algumas rasuras. 
Valeu-me seis anos de estudos. 
Retornei ao meu minúsculo es-
critório no Tap Seac.
 Mudara muito, ago-
ra entendia. Naqueles anos em 
Pequim, continuara perdido na 
minha existência egocêntrica.  
Confesso.  Escondera-me de Hu, 
que tinha sido, melhor, era o meu 
mentor.  Naqueles poucos meses 
no Brasil, havia me ensinado a 
língua, encorajado-me a ir bus-
car a China nas fontes. E, pelo 
que entendia do seu excêntrico 

exemplo, a buscar “viver a vida”.  
Fi-lo à brasileira, na China – com 
mais fracassos do que sucessos.  
Era uma metrópole provinciana, 
Pequim, que eu amava e de que 
tinha ciúmes, vendo-a transfor-
mar-se em torno de mim e de 
minha bicicleta.
 Porém, para ser franco, 
nunca tinha deixado de buscar 
notícias de Hu. À medida em que 
fui amadurecendo, em que dis-
ciplinava a minha vida, fui com-
preendendo coisas que, simples-
mente, não tinha sido capaz de 
apreender em Brasília. Depois de 
haver vivenciado a vida univer-
sitária, profissional e cotidiana 
na China, percebi o quanto Hu 
era raro. Não apenas na China, 
em qualquer lugar. Hu tinha um 
coração, imenso. Àquelas pes-
soas que passavam pela sua vida, 
completos estranhos, ele nun-
ca se fechava, sempre se doava. 
Compartilhava altruisticamente 

seu tempo, energia, posses, re-
cursos escassos. Era um professor 
de que os alunos se lembravam, 
não como professor, mas como 
uma pessoa. Que mais dizer?
 Naquela tarde que se es-
tendeu pela noite, encontrei um 
outro Hu. Mais penseroso, emo-
tivo, frágil. Passara dos quarenta, 
tivera uma filhinha. Perguntado 
sobre o “apelido familiar”, nome 
íntimo que os pais usam para 
chamar os filhos, citou um lo-
cus classicus, um poema antigo. 
Não conhecia. Mas percebia. A 
paternidade havia o apresentado 
à mortalidade. A sobrançaria da 
mocidade dá lugar ao realismo 
da maturidade.
 Sempre chega o mo-
mento em que os olhos miram 
afora, para a carne de nossa 
carne, e daí vêm o sentimento de 
impotência, o medo de tombar 
sob a responsabilidade – de não 
estar lá. Hu havia me apresenta-
do a minha esposa. Sem filhos, 
eu, de repente entendia aquele 
coração de pai, dele.  “Por que 
vocês nunca me disseram que 
decidiram se casar?”; “não fui 
eu quem apresentou vocês, um 
ao outro?”. Olhava-nos, não com 
olhos de inquisidor, mas com ol-
hos de quem fez o bem, sem es-
perar recompensa maior do que 
boas notícias – e até um “obriga-
do”. Baixei a minha cabeça, pois 
somente então eu compreendera 
algo que talvez todos entendam.
 Aquela foi a última vez 
em que o vi com os meus olhos. 
Ainda ouvi de seus problemas, 
dos desencontros que têm os 
que querem(os) algo diferente 
da vida. Mas não merecem 
menção. Hu adotou um gatin-
ho e alimentava a bichanada 
abandonada naquele imenso 
campus – do próprio bolso, sem 
alarde, por caridade. Amava, il-
imitadamente, à sua filhinha e à 
companheira da vida inteira, que 
se revelou demasiada curta. No 
caminho canseiroso do comez-
inho, Hu tropeçou e ergueu-se 
no Céu. Muito obrigado por 
tudo, Xudong.
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C R Í T I C A

STACEY QIAO

Uma espantosa 
voz poética co optimista do mundo de hoje, 

assume as suas derrotas pessoais 
com as vitórias de Donald Trump 
e do Brexit (ele tem dupla nacio-
nalidade), enumera quase à náu-
sea uma lista de crimes de ódio, 
de ofensas verbais e físicas que 
se seguiram à eleição de Trump 
e ao voto no Brexit. São páginas 
difíceis, inquietantes. Solomon, 
porém, deixa uma nota de espe-
rança: «Este livro é sobre fron-
teiras: sobre a beleza das nossas 
diferenças e as surpreendentes 
simetrias entre nós, que persis-
tem apesar dessas diferenças. É 
sobre a diversidade e a intimi-
dade da experiência humana.» 
Para o autor, «testemunhar um 
mundo global é uma maneira de 
tornar o mundo global. A abertu-
ra salva-nos.»

Viajar de 
olhos abertos

do outro, calça os seus sapatos, 
esforça-se por perceber e auscul-
tar o mundo a partir daí. A essa 
capacidade de se identificar com 
outra pessoa e de partilhar os 
seus sentimentos e motivações, 
de identificação emocional com 
o eu de outro, chama-se empa-
tia, conceito hoje tão esquecido 
em atoardas despejadas nas re-
des sociais e até em páginas de 
jornais e revistas.
 E é assim, viajante dos que 
merece a pena ler, que Solomon 
atravessa a Rússia dos anos 1990, 
a sua corrente artística e musical, 
a vida nocturna e a cena gay, os 
grandes centros urbanos, a máfia 
e a política – pena que também 
tenham sido obliteradas duas 
peças anteriores sobre a União 
Soviética, uma delas em 1988, 
quando a revista mensal britâ-
nica Harpers & Queen o enviou 
à URSS para cobrir a venda de 
obras de arte soviéticas contem-
porâneas pela Sotheby’s. 
 Em 1993, Solomon vai à 
China escrever para o New York 
Times sobre os movimentos ar-
tísticos de vanguarda. Acompa-
nhar as peripécias da sua viagem 
e tentar organizar os muitos no-
mes de artistas que vai atirando 
é um desafio entusiasmante para 
quem se interesse pela China, 
ainda que hoje uma China bem 
distante daquela encontrada 
pelo escritor anglófono nos anos 
1990. As categorizações artísti-
cas, a questão do individualis-
mo, o humor e a subversão artís-
tica, e as necessárias subtilezas 
pós-Tiananmen são alguns dos 
aspectos abordados nos textos 
de Solomon, confrontado com 
artistas da vanguarda que «são 
reservados, elípticos ao ponto da 
obscuridade e emocionalmente 

inacessíveis». O saudosismo de 
Mao e paradoxalmente a conta-
minação da China pelo Ocidente 
são igualmente dissecados, com 
o escriba a referir que «os chine-
ses divertem-se com a incapaci-
dade ocidental de entender os 
seus padrões culturais». 
 Depois de passagens pela 
Turquia, Camboja, Ilhas Salo-
mão e Líbia, o livro regressa à 
China em 2005, para o festim 
gastronómico que valeu ao au-
tor sérios problemas com a ba-
lança. Em «Todas as comidas da 
China», Solomon, regressado ao 
país, mostra-se muito impres-
sionado com as mudanças e o 
desenvolvimento que encontra. 
Faz um périplo gastronómico na 
companhia de Han Feng, uma 
estilista sofisticada – e não nos 
enganemos, Solomon adora ele-
gância e sofisticação, ao mesmo 
tempo que consegue perceber 
que «onde se come melhor na 
China não é necessariamente 
nos sítios mais espalhafatosos». 
Noutro texto, Solomon escreve 
ainda sobre a arquitectura e a 
simbologia de poder da Cidade 
Proibida, construção que con-
segue impressionar e intimidar, 
tanto quanto mimar e acarinhar, 
nas palavras do autor. 
 Lugares Distantes, versão 
decepada, avança para o fim 
com um texto sobre o Rio de Ja-
neiro em 2010, com a cidade a 
preparar-se para o Mundial de 
Futebol e outro, mais pessoal, 
onde o narrador conta como foi 
aprender mergulho na Austrália. 
Finalmente, fecha-o um último 
e extenso ensaio publicado por 
ocasião da reedição do livro em 
2016. Em «Uma Última Palavra 
sobre “a América Primeiro”», 
Solomon pinta um cenário pou-

recorrentes da sua obra: a saúde 
mental e a indagação interior, os 
direitos LGBT, a arte, a família e 
outras formas de laços sociais 
entre humanos. Fazendo uso 
das suas grandes faculdades de 
observador, bem como de uma 
bagagem académica e cultural 
impecável, Solomon tem a in-
teligência e a humildade dos 
grandes viajantes. «Não há visão 
do mundo tão perigosa como a 
visão do mundo daqueles que 
não viram o mundo», escreve, 
citando o clássico naturalista 
Alexander von Humboldt. A fra-
se é como um mantra que leva 
Solomon a percorrer grande par-
te do mundo em busca da dife-
rença, nunca para lhe apontar o 
dedo e denunciá-la como se de 
uma infâmia ou de uma amea-
ça se tratasse, mas para vê-la 
de olhos abertos, para experi-
mentá-la, para vivê-la. Solomon 
sabe, como sabia Virginia Woolf 
e assim declarou no ensaio The 
Leaning Tower, que «os livros 
descendem dos livros como as 
famílias descendem das famí-
lias... parecem-se aos seus pais, 
tal como os filhos humanos se 
parecem aos seus pais; e no en-
tanto diferem deles tal como 
os filhos diferem, e rebelam-se 
tal como os filhos se rebelam». 
É neste acto de humildade que 
a escrita e a leitura proporcio-
nam que Solomon constrói a sua 
obra. Em vez de andar por aí a 
despejar banalidades sobre os 
sítios que visita, como se de um 
pioneiro se tratasse, vendo e re-
portando tudo desde o seu lugar 
de conforto – o de um ocidental 
branco, com uma educação de 
excelência e meios de subsistên-
cia acima da média –, Solomon 
retira-se ou atira-se para o lugar 

Andrew Solomon
Lugares Distantes
Quetzal

Trad. Telma Costa

N
o texto «Men-
sagens de 
Toda a Par-
te», que abre 

Lugares Distantes, Andrew Solo-
mon começa por abordar a sua 
condição de judeu, recordando 
uma história de quando tinha 
sete anos, uma viagem de carro 
em pediu ao pai que lhe explicas-
se o que tinha acontecido duran-
te a II Guerra Mundial. Naquele 
momento, confrontado pela pri-
meira vez com uma narrativa de 
“puro mal”, o pequeno Andrew 
tomou numa resolução: «Naque-
le instante, decidi que sempre 
teria algum lugar aonde ir. Nun-
ca me sentiria desamparado, de-
pendente ou confiante.» A peça 
que abre o livro é uma das mais 
pessoais que Solomon, formado 
em História da Arte e Psicologia, 
reúne nesta obra. Acontece que 
a tradução do excerto que uso 
atrás é do escritor Paulo Henri-
ques Britto e da edição brasilei-
ra da Companhia das Letras. Em 
Portugal, a edição agora publi-
cada pela Quetzal amputa inex-
plicavelmente o livro deste e de 
outros textos, sem qualquer jus-
tificação e, mais surpreendente 
ainda, sem que qualquer men-
ção seja feita a esse facto. 
 Se «Mensagens de Toda a 
Parte» – que consta das duas edi-
ções em língua inglesa e da edi-
ção brasileira a que tive acesso 
– é um texto belo e fundamental 
para compreender o lugar de An-
drew Solomon no mundo, os ou-
tros artigos deixados de fora da 
edição portuguesa não são me-
nos interessantes e incluem pe-
ças sobre Taiwan, África do Sul, 
EUA, Zâmbia, Senegal, Afega-
nistão e Japão, Ruanda, Antárc-
tica, Indonésia, Gana, Roménia 
e Myanmar. É escusado gastar 
mais linhas com o que falta do 
livro de Solomon nesta edição 
portuguesa. Fica, ainda assim, 
a nota de estupefacção perante 
esta decisão tomada pela Quet-
zal.
 Lugares Distantes, este Lu-
gares Distantes possível edita-
do no mercado português, abre 
um com um prefácio colorido 
do editor Francisco José Viegas, 
que nos transporta de imediato 
para a sua Pequim, cidade por 
onde tem passado regularmente, 
e para a Pequim de Andrew So-
lomon – a capital e o território 
chinês merecem grande atenção 
nesta antologia de reportagens 
publicadas no New York Times 
e noutras publicações ao longo 
de 30 anos, durante os quais An-
drew Solomon visitou 83 países.
 Nos textos de viagem de So-
lomon encontramos os temas 

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

C
om um poema intitulado 
«Crossing Half of China 
to Fuck You», Yu Xiuhua 

余秀華 tornou-se uma 
celebridade instantânea em 2014. O poe-
ma fala explicitamente sobre sexo e sobre 
o desejo da escritora: «I penetrate a hail of 
bullets to fuck you/I press countless dark 
nights into one dawn to fuck you/I, as 
many, run as one to fuck you». Enquanto 
alguns a condenaram como lasciva, out-
ros elogiaram-na por canalizar a voz de 
uma mulher assumindo a iniciativa de 
se relacionar sexualmente. Com isso, a 
poeta acabou por encontrar um número 
crescente de leitores, sobretudo entre os 
mais jovens. Uma mulher com paralisia 
cerebral, divorciada, mãe solteira na Chi-
na rural, Yu rapidamente atraiu a atenção 
de muita gente – e não apenas leitores de 
poesia –  e o seu nome apareceu nas pri-
meiras páginas de jornais, programas de 
televisão, e nos cantos mais remotos da 
Internet.
 Foi em 2015 que Yu Xiuhua publicou 
a sua primeira colectânea de poesia e en-
saios, 《月光落在左手上》, e com ela ven-
ceu o Prémio de “Literatura Camponesa” 
de 2016 e o Prémio Literário de Hubei de 
2018. A recepção converteu-se em mais 
de 300 mil exemplares vendidos na Chi-
na, fazendo deste o livro de poesia mais 
vendido do país em várias décadas e assi-
nalando um interesse pela poesia que não 
se via desde a década de 80.  Agora, a sua 
fenomenal obra de estreia está disponível 
em inglês. Com o título Moonlight Rests 
on My Left Palm, o livro foi traduzido por 
Fiona Sze-Lorrain e publicado pela Astra 
House a 14 de Setembro deste ano. 
 Yu Xiuhua nasceu em 1976, na al-

Yu Xiuhua 余秀華
Moonlight Rests 
on My Left Palm
Astra House
Tradução de  Fiona Sze-Lorrain

No poema «I Love You», Yu transforma os 
temas comuns da China rural em ima-
gens vívidas:

 In my dumb life, I draw water from a 
well, cook, take my medicine regularly
 When the sun is fine, I place myself 
inside it, like a dried orange peel
 Tea leaves to use on alternate 
rounds: chrysanthemum, jasmine, rose, 
lemon

 Noutro poema, «Love», a autora 
revela o modo como o ambiente rural 
molda o seu sentido de inclusão dentro 
de um universo mais vasto:

 I will run into the best landscape, the 
best folk
 Wherever they are is my homeland
 an ancestral temple where I hear 
stars in dialogue

 Here I am, at this hour
 The world shows me how landscapes 
undulate
 However large its secret, however 
large the sky it opens

 At this instant, struck by a secret
 I weep, but keep my mouth shut
  
 Para além de poemas, Moonlight 
Rests on My Left Palm inclui um conjunto 
de ensaios breves. Organizados por temas 
e repleto de descrições de episódios da 
vida da autora, os ensaios dão aos leitores 
acesso privilegiado ao interior da vida da 
aldeia e às mudanças que aí têm vindo a 
ocorrer. Com características formais mui-
to diferentes da poesia, estes textos com-

deia Hengdian da província de Hubei, 
na China central. Com mobilidade física 
contida e dificuldades de fala e escrita, 
consequências da paralisia cerebral, não 
pôde frequentar a faculdade, viajar, ou 
trabalhar a terra com os seus pais, per-
manecendo em casa, onde podia ajudar 
nas tarefas domésticas. Mais tarde, foi 
forçada a um casamento arranjado, que 
veio a revelar-se profundamente abusivo. 
Divorciou-se do marido e voltou a viver 
com os seus pais, levando o filho com ela. 
Foi neste percurso de vida invulgar e apa-
rentemente condenado a uma série de 
becos sem saída que a autora adoptou a 
poesia como forma de se expressar e de 
afastar o estigma ligado à sua deficiên-
cia e ao seu estatuto de mãe solteira no 
campo. Desde finais dos anos 90, escre-
veu milhares de poemas, abordando com 
frequência temas como o desejo, o amor 
e os seus obstáculos, a morte e a perda, a 
doença e a recuperação, e também a cru-
eldade que integra aquilo a que chama-
mos natureza humana.
 No epílogo do livro, Yu escreve sobre 
a génese da sua poesia, cruzando humor 
e objectividade: «Por causa da minha 
paralisia cerebral, tenho de ter muita 
força para manter o meu equilíbrio, pres-
sionar a mão esquerda contra o pulso di-
reito para torcer e conseguir escrever uma 
palavra. E de todos os géneros literários, 
a poesia é a que tem menos palavras, 
por isso é uma escolha natural». Ness-
es mundos duramente escritos, a autora 
explora e partilha corajosamente as suas 
reflexões sobre a falta que sente de casa, 
a família e os antepassados, a realidade 
da deficiência no contexto dos impulsos 
e desejos de um corpo.

põem um diálogo intenso com os poemas 
de Yu, revistando alguns temas comums 
como o amor, a mortalidade, o contraste 
entre o mundo natural e a intervenção 
humana e a própria escrita. 
 A escritora chinesa Wang Anyi disse 
uma vez que, “aqueles que deram uma 
contribuição mais significativa para a lit-
eratura contemporânea tendem a ser os 
membros marginalizados da sociedade”. 
A frase assenta na perfeição no percurso 
de Yu Xiuhua, agora plasmado neste liv-
ro, que se tornou conhecida do público 
como a “poeta deficiente e camponesa” 
ou, em modo elogioso por parte de críti-
cos estrangeiros, a “Emily Dickinson da 
China”. Numa entrevista ao China Youth 
Daily, a autora rejeitou a ideia dos muitos 
rótulos que lhe estavam associados, inde-
pendentemente das boas intenções que 
poderiam tê-los originado: “Poeta - esse 
é o único rótulo de que preciso. Quando 
uma pessoa se afirma através de rótulos, 
as limitações serão o passo seguinte. Sou 
uma pessoa com uma personalidade es-
pontânea e vivo a minha vida como me 
parece adequado. Rotulem-me como 
quiserem - uma mulher, uma pensadora, 
uma maluca... Mas uma etiqueta é ape-
nas um pedaço de papel que desapare-
cerá, mais cedo ou mais tarde”. 
 Yu continua a escrever poemas ou-
sados e literariamente inovadores, sem 
medo de revelar as suas lutas e desejos 
interiores. «O que é poesia?» escreveu a 
autora no epílogo deste livro, «não sei e 
não consigo responder. É o momento em 
que o meu coração ruge e é aquilo que 
emerge como um recém-nascido. É como 
uma muleta quando se caminha de forma 
instável neste mundo instável. Só quando 
escrevo poesia é que me sinto completa, 
em paz e satisfeita». Do lado da recepção,  
Moonlight Rests on My Left Palm é tam-
bém o desconforto, o questionamento e a 
dúvida, e outra coisa não seria de esperar 
de um livro com tantas camadas.
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se modo, os meus dias possam 
encontrar alguma paz que, com 
esta idade, sinto ser-me mereci-
da. Não tenho meios de esten-
der esta mensagem até a todos 
os lugares onde o romance se 
encontra, mas espero que, um 
a um, esta mesma mensagem 
se possa ir estender na boa von-
tade de quem lê. Como aqueles 
insectos do lago de Thornfield. 
Esta mensagem, como os insec-
tos, e a boa vontade de quem lê, 
como a água do lago do jardim 
de Thornfield. 

Jane Eyre 
lamenta Jane Eyre

passo que não pode voltar atrás. 
É também impraticável definir 
uma relação completa dos da-
dos que estão de acordo com a 
realidade e dos outros dados, 
longe, longe dessa mesma rea-
lidade. Lamento essa impossi-
bilidade, mas aceito-a. Assim, 
resta-me apelar a que não pac-
tuem com essa narrativa que 
parcialmente é irreal. Não sendo 
possível destrinçar a fantasia do 
vivido, não vejo outra alterna-
tiva que não seja apelar à total 
recusa da obra. Espero que, des-

vezes, se movimenta através das 
palavras. Em Thornfield Hall, no 
jardim, na superfície do lago, fo-
ram bastas as ocasiões em que 
me detive a observar uma espé-
cie curiosa de insectos que pou-
sa as suas patinhas finas, linhas 
perfeitas, sobre a água. É assim 
que se movimentam naquela 
superfície cristalina; a mesma 
superfície que nós, com menos 
sensibilidade, só conseguimos 
atravessar, mergulhar. É também 
assim que a inveja, como esses 
insectos, se movimenta pelas pa-
lavras, como a água do lago: água 
cristalina no jardim de Thorn-
field. 
 Não sei. Já matei a cabeça de-
masiadamente com este assunto. 
Nunca julguei que viesse a referir 
tantas vezes a senhora Charlotte 
Brontë. Houve noites em que, 
querendo dormir, precisando 
de descansar, apenas ouvia este 
nome repetido dentro de mim e, 
ao mesmo tempo, uma pergun-
ta também repetida, a fazer eco: 
porquê? Edward disse-me até se 
cansar: esquece. Disse: esquece, 
Jane, a realidade é muito mais 
forte do que essas páginas toscas 
que tentam nomear-te, mas que 
não chegam a tocar a tua sombra 
ou o teu reflexo. Foi exatamen-
te isto que Edward disse. Disse 
também: tu e eu sabemos. Dis-
se: aquilo que os outros pensam 
vem muito depois.
 Meu doce Edward! Meus 
braços que abraçam! Peito que 
recebe o meu rosto a soluçar, 
que encontra sempre o conso-
lo certo para me aliviar! Recebo 
a ternura das suas palavras. São 
como beijos disfarçados de ver-
bos. Sorrio mas passa o tempo, 
meses e, em algum instante, 
volto a interrogar-me: porquê? 
De facto, Edward e eu sabemos. 
O grosso das descrições da se-
nhora Charlotte Brontë são ri-
gorosas no que concerne a uma 
quantidade generosa de assun-
tos. No entanto, são incorrectas 
com o mesmo rigor em relação 
a um número imenso de outros 
assuntos. Tentando, cheguei a 
encetar o trabalho de identifica-
ção dessas imprecisões página a 
página. Cheguei quase a meados 
da obra. Cheguei quase louca, 
enlouquecida a meados da obra. 
A partir de certa altura, duvida-
va até de mim própria. A minha 
memória estava tão embaraçada 

T
enho-me interrogado 
acerca das razões que 
poderão ter levado a se-
nhora Charlotte Brontë, 

que não conheço pessoalmente, 
a escrever uma obra com o meu 
nome e com o infeliz subtítulo: 
Uma autobiografia. Eu sei escre-
ver, sei mesmo ensinar a escre-
ver, são certas as narrações des-
sa obra que me colocam como 
mestra de Adele Varens. Oh, me-
lindrosa e bela Adele! Também 
tu arrastada para este enredo, 
pequena Adele! Como dizia, sei 
escrever, a minha ortografia é 
digna, não me envergonho das 
formulações que sou capaz de 
erguer pela via escrita; por essa 
sorte, tenho-me interrogado 
acerca do que poderá ter contri-
buído para que a senhora Char-
lotte Brontë se tenha ocupado 
de forma tão engenhosa a rou-
bar-me a voz e, na mesma leva, a 
tingir-me a vida a seu gosto com 
expressões e ideias que chegam 
bem para envergonhar-me e, se 
tenho de dizer o meu nome pu-
blicamente, para ser olhada de 
lado por gentios que desconheço 
e que, com base nessas páginas 
pintadas, julgam ter apreendido 
o meu espírito. 
 Não quero escutar a voz inte-
rior, sussurrante, que me fala em 
perfídia. Não creio que a senhora 
Charlotte Brontë se desse a tan-
to trabalho apenas por venenos 
dessa ordem. Até porque nunca 
tivemos o gosto bom ou mau de 
nos cruzarmos. Não acredito que 
alguma das minhas acções se 
possa ter estendido ao ponto de 
perturbar qualquer gesto ou de 
causar-lhe qualquer espécie de 
indisposição. Apesar de ser sem-
pre difícil traçar uma fronteira ao 
alcance das práticas. 
 Mesmo recusando a per-
fídia como propósito, sei bem 
que esses amargos podem sur-
gir da simples existência. Se os 
espelhos da senhora Charlotte 
Brontë estiverem partidos, talvez 
lhe baste saber de um adjectivo 
valoroso que me tenha sido diri-
gido; se for propensa a unhas en-
cravadas, talvez lhe baste saber 
da saúde das minhas; se for forte 
de ossos e gostar de pão untado 
com banha, talvez lhe baste a 
notícia da minha elegância para 
que eu própria lhe desgoste. Esse 
é o mal da inveja, um vapor po-
deroso que inebria e que, muitas 

nas páginas, parágrafos e falas 
desse romance que tive de parar. 
Depois desse trabalho incomple-
to, suportei três dias de insónia 
total e, a seguir, três dias de sono 
ininterrupto. 
 Como se vê, apoquentei-me 
com isto. 
 É impraticável retirar de 
todas as bibliotecas e lojas de 
livros o romance que a senho-
ra Charlotte Brontë decidiu in-
titular com o meu nome. Está 
em lados que desconheço, que 
desconhecemos todos, é um 

Tem a capacidade de transformar o mundo 
e transformou-o na Rua dos Douradores 
por onde vai e vem todos os dias, seja ao sol seja à chuva
sem dar nenhum pulo a nenhuma parte do mundo.

Não caminha sozinho, sempre acompanhado de um, dois ou 
três…
outros do seu Eu próprio
que vivem consigo diversos e unidos.

Nunca pensa numa paixão qualquer
acabou por ficar apaixonado
tal como se num ramo nu e seco
a rebentarem de súbito folhas e botões.

Louco de amor, passeia com a Ofélia de mãos dadas
escrevendo, na palma dela, cartas de amor.

Todas as cartas de amor são 
Ridículas.
Mas, afinal,
Só as criaturas que nunca escreveram 
Cartas de amor
É que são 
Ridículas.  

Depois de dar o ponto final à última carta de amor
decidiu fugir ao amor 
como um tigre do circo pretende escapar 
ao anel de fogo.

Viu nas profundezas do olhar da Ofélia
o anseio do casamento 
que é, afinal, um receio do amor. 

O seu corpo do homem também aspira ao amor e prazer
mas prefere ser escravo 
de um coração um pouco maior do que o universo inteiro.

Mais do que cheirar uma rosa real
prefere possuir uma do imaginário 
mesmo que a Ofélia esteja a murchar no roseiral.
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3.
https://www.wordswithoutborders.org

/issue/september-2021-malaysia

A edição deste mês da Words 
Without Borders, revista on-line 
sobre literatura internacional e a sua 
tradução, é dedicada à Malásia e ao 
seu complexo território cultural e 
linguístico. Com edição de Pauline 
Dan e Adriana Nordin Manan, a 
revista percorre alguma da mais 
recente literatura malaia e analisa 
temas recorrentes, nomeadamente 
aqueles que parecem descrever as 
tensões sociais da região, do racismo 
à pobreza, passando pelas leis não 
escritas e profundamente marcadas 
pelo patriarcado, mas também 
pela agitação urbana, a influência 
de culturas de outras origens e as 
tendências e modas que inundam 
as expressões literárias de escritores 
mais novos.
 Num espaço onde convivem 
quatro línguas – malaio, chinês, inglês 
e tamil – e uma imensa variedade de 
dialectos, é inevitável que esta babel 
linguística se observe na produção 
literária, muitas vezes navegando à 
vista entre conceitos de diferentes 
idiomas. No texto de apresentação 
desta edição, Pauline Dan e Adriana 
Nordin Manan destacam essa 
variedade e os seus efeitos políticos, 
sociais e culturais, afirmando que as 
tentativas, ao longo da história, de 
afirmar a Malásia como um território 
uno e nacional, apesar desta 
variedade de referentes identitários, 
acabaram por ter profundos reflexos 
na definição de uma literatura malaia 
assumida como literatura nacional. 
Escrevem os editores: «Malay 
literature flourished in the 1970s and 
‘80s, much of it under the auspices 
of Dewan Bahasa dan Pustaka. This 
period saw the emergence of many 
writers who tested the boundaries 
of literary form and content. In the 
decades that followed, however, 
state bureaucratization and 
institutionalization increasingly 
alienated the younger generation 
of writers, many of whom have 
sought independent channels to 
publish their works. This has led to 
the burgeoning of an “indie” Malay 
literature scene since 2010, which 
remains vibrant today.» 
 É a essa produção mais recente 
que acedemos nesta edição. 
Apresentando-se como uma breve 
montra da literatura contemporânea 
da Malásia, a Words Without Borders 
inclui textos de ficção e poesia de seis 
escritores, alguns deles publicados 
em modo bilingue, cujos nomes vale 
a pena reter: Ho Sok Fong, M. Navin, 
Jack Malik, Alis Padasian, T. Alias Taib 
e Fatimah Busu.

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.
Mário de Carvalho
De Maneira Que É Claro...
Porto Editora

As memórias de uma vida contadas 
em textos breves. Sem a solenidade 
aparente de uma autobiografia 
cronologicamente arrumada, Mário 
de Carvalho percorre o seu passado 
e o que dele a memória guardou, 
partilhando com os leitores a infância 
lisboeta entre a Graça e Penha de 
França, a passagem pelo liceu, os 
encontros clandestinos do PCP nos 
tempos do fascismo (e a prisão que se 
sucederia), a conquista da democracia 
e inúmeros outros momentos que se 
afirmam agora como essenciais na 
história da sua vida.

6.
Avni Doshi
Açúcar Queimado
Dom Quixote
Tradução de Tânia Ganho

Finalista do Booker Prize de 2020, 
o primeiro livro da autora indiana 
Avni Doshi mergulha na sempre 
fértil teia da família, focando-se na 
relação entre mãe e filha (a narradora) 
para construir uma narrativa onde 
memória, engano e a eterna dualidade 
amor-ódio são ao mesmo tempo 
matéria-prima e armadilha da qual 
não parece possível escapar.

1.

4.

5.

6.

1. 
Virgílio/Carlos Ascenso André
Eneida de Virgílio adaptada 
para jovens
Quetzal

Depois da monumental tradução do 
grande clássico latino, Carlos Ascenso 
André publica agora uma versão da 
Eneida pensada para os leitores mais 
novos. Sem simplificações rasteiras, o 
texto que aqui se apresenta mantém 
a dimensão épica do original e a 
beleza das suas descrições e dos 
seus diálogos, aligeirando alguma 
informação e parte da complexidade 
sintáctica que, se correr tudo bem, 
hão-de ser recuperadas mais tarde, 
quando os agora jovens leitores 
já tiverem a bagagem necessária 
para embarcar na obra virgiliana. A 
acompanhar o texto, ilustrações de 
Daniel Silvestre da Silva.

2.
Carlos de Oliveira
Alcateia
Assírio & Alvim

Nova edição do segundo romance de 
Carlos de Oliveira, afastada do cânone 
do autor por sua própria vontade. 
A aldeia de Corgos é o palco desta 
narrativa, que acompanha a formação 
de dois grupos e as suas disputas 
perante a morte de um homem 
poderoso, revelando desequilíbrios e 
diferentes modos de conceber o poder 
e procurar dele tomar posse.

3.
Johanna Schaible
Era Uma Vez (e muitas outras 
serão)
Planeta Tangerina

Um livro sobre o tempo, para que os 
mais novos descubram como pode 
uma hora aborrecida demorar mais 
a passar do que uma hora divertida, 
mas também para dar lugar às 
questões que hão-de ser constantes 
ao longo da vida, confrontando vida 
e morte, passado e futuro, dúvidas 
mais ou menos quotidianas e o 
sempre presente desconhecido.

4.
Manuel V. Basílio
Sítios Com Histórias
Instituto Internacional de Macau

São dois volumes dedicados a 
diversos lugares de Macau, com 
destaque para as igrejas, que cruzam 
a história amplamente registada com 
alguns episódios menos conhecidos 
onde não faltam batalhas, piratas, 
mandarins e reviravoltas que 
acabaram por definir parte da 
história do território.

2.


