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

Foi notícia, há vários dias, 
a atribuição do Prémio 
Camões à escritora 
moçambicana Paulina 
Chiziane. Uma crónica 

publicada no jornal O País deu conta da primeira 
reacção da autora, uma surpresa imensa a que 
se sucedeu a demonstração de verticalidade 
que tem marcado a vida da autora de Balada de 
Amor ao Vento (o primeiro romance publicado 
por uma mulher em Moçambique, já lá vão 
30 anos). O jornalista José dos Remédios, que 
estava com Chiziane na altura em que se soube 
a notícia, resume assim o momento: «Paulina 
não escondeu que gostou do prémio e que está 
muito feliz. Mas esclareceu: “Quando a gente 
trabalha, nunca deve pensar em prémios. Eu 
nunca dei importância nenhuma a isso. Eu faço 
o que quero, o que penso no momento, aquilo 
que me emociona, que me decepciona ou que 
me alegra. Produzo algo, coloco no mercado, e 
nem sempre a reacção é boa. Mas penso que um 
dia vão me perceber. Eu faço literatura porque 
quero, gosto, me apetece e sinto que tenho 
capacidade para fazer”.» Não deveria ser preciso 
mais para agradecer um prémio.
Com um livro de contos que têm em Macau o 
seu elemento comum, João Morgado venceu o 
Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca. 
Conversámos com o autor de Contos de Macau a 
propósito deste seu livro, mas também dos ecos 
que uma viagem a Macau deixou na sua escrita e 
que talvez voltem a ecoar em textos futuros, num 
futuro em que volte a ser possível regressar ao 
território sem quarentenas nem medo de vírus.
Também sobre Macau, mas longe do registo 
ficcional, a conversa com Henrik Brandão 
Jönsson a propósito do livro Viagem pelos Sete 
Pecados da Colonização Portuguesa lança um 
olhar sobre o território que troca as luzes dos 
casinos e os mal-entendidos que se foram 
infiltrando em algumas tentativas de diálogo 
pelo sossego e o charme decadente das ruas 
velhas da cidade. O livro de Jönsson percorre 
outros territórios que foram colonizados por 
Portugal, mas foi em Macau que se centrou o 
diálogo do autor com o Parágrafo (este, sim, 
bem sucedido).
Ainda em destaque nesta edição, um livro 
recente da historiadora Mae Ngai que recua 
aos tempos da grande corrida ao ouro para 
encontrar as origens da xenofobia e do 
racismo que tem atingido tantos chineses (e 
descendentes) em diferentes partes do mundo, 
com particular incidência no Ocidente e neste 
presente pandémico em que encontrar um 
bode expiatório parece ser o objectivo de tanta 
gente. Se ler é uma forma possível – e eficaz – 
de combater preconceitos, talvez  The Chinese 
Question: The Gold Rushes and Global Politics 
deva entrar rapidamente nas nossas listas de 
leitura.
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P O R 
S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

Festival Literário regressa 
a Hong Kong

Entre os dias 5 e 15 de Novembro, Hong Kong volta 
a acolher o festival literário que tem marcado a 
programação anual da cidade, este ano com a 
maioria dos eventos a acontecer ao vivo e com 
público, ainda que alguns debates e apresentações 
continuem a acontecer através de transmissão 
on-line. Entre os autores convidados estão Amor 
Towles, Paula Hawkins, Damon Galgut, Xiaolu Guo, 
Caryl Phillips, Gianrico Carofiglio, Naoise Dolan e 
Kit Fan. A programação completa está disponível 
em  https://www.festival.org.hk

As escritoras Isabel Minhós Martins e Cristina 
Carvalho e os autores e ilustradores Bernardo 
P. Carvalho, António Jorge Gonçalves, André 
Letria e Catarina Sobral são os seis nomes 
portugueses nomeados para a próxima edição 
do prémio ALMA. Criado em 2002 pelo governo 
sueco, como forma de homenagear a criadora 
da personagem Pipi das Meias Altas, o Astrid 
Lindgren Memorial Award (ALMA) tem um 
valor monetário de cinco milhões de coroas 
suecas (cerca de 462.000 euros) e reconhece 
escritores, ilustradores, organizações e outras 
personalidades que se dedicam à promoção 
do livro e da leitura para crianças e jovens. 
Com 282 nomeações, oriundas de 71 países, o 
prémio será anunciado no dia 22 de Março do 
próximo ano.

Portugueses nomeados para o ALMA

Banda desenhada premiada Os prémios anuais de banda 
desenhada atribuídos no 
âmbito do festival Amadora 
BD foram recentemente 
divulgados. Filipe Melo e Juan 
Cavia venceram o prémio de 
melhor banda desenhada de 
autor português, pelo livro 
Balada Para Sophie (editado 
em 2020 pela Tinta da China 
e entretanto reeditado pela 
Companhia das Letras). 
Noutras categorias foram 
distinguidos Ricardo Santo 
(prémio revelação), Joana 
Afonso (melhor fanzine ou 
publicação independente), 
editora A Seita (melhor 
edição portuguesa de banda 
desenhada) e o livro Burlão nas 
Índias, de Alain Ayroles e Juanjo 
Guarnido, editado pela Ala dos 
Livros (melhor obra estrangeira 
de BD publicada em Portugal).
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«Os pecados são 
as coisas mais 
interessantes 
da vida»

O sueco Henrik Brandão 
Jönsson escreveu um livro 
com título polémico sobre o 
espaço lusófono. Viagem pelos 
Sete Pecados da Colonização 
Portuguesa passeia por Goa 
(gula), Moçambique (luxúria), 
Timor-Leste (soberba), Angola 
(ira), Brasil (preguiça) e Portugal 
(inveja). Macau e as suas casas 
de fortuna e azar são o lugar da 
avareza – e também o território 
mais complicado para conseguir 
entrevistas que ajudassem a 
retratá-lo.

Henrik Brandão Jönsson 
Viagem Pelos 
Sete Pecados 
da Colonização 
Portuguesa
Objectiva

O
s casinos ocu-
pam, como 
não podia 
deixar de ser, 
boa parte das 

páginas que o jornalista e escri-
tor sueco Henrik Brandão Jöns-
son dedica a Macau no livro Via-
gem pelos Sete Pecados da Colo-
nização Portuguesa. E não podia 
deixar de ser, porque, na fórmula 
que encontrou para retratar a lu-
sofonia, Macau recebe o rótulo 
de território do dinheiro, onde a 
avareza impera. Só que Macau, 
aliás como esta obra de Jönsson, 
também é aquilo que não parece.

Jönsson, há muito radicado 
no Rio de Janeiro, onde casou e 
adoptou o apelido Brandão da 
sua mulher, fala ao Parágrafo 
via Zoom, com um forte sotaque 
carioca. É correspondente na 
América Latina do jornal Dagens 
Nyheter, o maior título da Sué-
cia. Queria fazer um livro sobre 
o mundo lusófono desde que 
chegou a Portugal pela primeira 
vez em 1992, com 20 anos, «son-
hando ser escritor». «Na Suécia, 
poucas pessoas falam sobre este 
mundo e também na Inglaterra, 
ninguém fala. É um mundo mui-
to fechado e eu queria abri-lo um 
pouco.»  

Viagem pelos Sete Pecados da 
Colonização Portuguesa, agora 

editado em Portugal pela Objec-
tiva, foi um sucesso de vendas 
na Suécia, onde saiu no ano pas-
sado e vai já na sétima edição. 
A versão portuguesa tem uma 
roupagem séria, do título ao tex-
to da contracapa, onde se fala das 
heranças da colonização «mais 
negativas do que aquilo que nos 
permitimos admitir na história 
que costumamos contar». Lá 
dentro, porém, o texto dedica-se 
mais a mostrar como «as ex-
colónias serviam como um con-
traponto ao ambiente conser-
vador da então metrópole, uma 
válvula de escape onde o sexo, o 
álcool e o jogo floresciam».  É um 
livro pensado para leitores não 
lusófonos, como o próprio autor 
admite, mas no qual estes po-
dem também descobrir pontos 
de interesse. «Eu acho o mundo 
lusófono tão bacana que eu que-
ria mostrá-lo, então os leitores 
lusófonos têm muita coisa para 
encontrar neste livro. De alguma 
forma, o livro serve para divul-
gar a lusofonia, contar as suas 
histórias», diz o autor.

TRÊS MACAUS

Henrik Brandão Jönsson visitou 
Macau em Novembro de 2017 
e ficou durante três semanas. 
Aterrou em Hong Kong depois de 

uma longa viagem desde o Rio, 
com escalas em São Paulo, To-
ronto e Vancouver. «Estava mor-
to quando cheguei», rememora, 
«mas fui muito bem recebido, 
consegui alugar um apartamen-
to no centro histórico a uma 
professora portuguesa que me 
mostrou todos os lugares, tomei 
o pequeno-almoço todos os dias 
no Caravela, a ver esse mundo 
lusófono lendo os jornais pela 
manhã». Jönsson fala do “cho-
que” que foi chegar a Macau: «Era 
tudo moderno, tudo limpo e não 
era perigoso, moro no Rio de Ja-
neiro e sempre estou com medo à 
noite, eles me roubam por causa 
da minha aparência. Em Macau 
eu fiquei com medo, mas estava 
tudo tranquilo». A impossibil-
idade de comunicar em língua 
portuguesa com a maior parte 
da população foi outra das pecu-
liaridades do território com que 
depressa se deparou. E se, como 
dissemos, o jogo é o prato forte do 
longo capítulo dedicado a Macau, 
com visitas a vários casinos e en-
trevistas entre as quais se destaca 
a feita a outro sueco –  Kristoffer 
Luczak, gerente de restaurante –, 
há mais Macaus para lá da roleta 
e do bacará.   

«Sei que muita gente criti-
ca Macau por não ter alma mas, 
para mim, no centro histórico 
onde fiquei e gostei muito, achei 
uma alma lá, andando nessas 
ruas bem pequenas onde o turis-
ta não entra, é quase como entrar 
noutro mundo. Então, para mim 
tem pelo menos três diferentes 
Macaus: a do centro histórico, que 
acho mais autêntica; depois tem 
Taipa, que para mim é sem graça, 
podia ser Nova Iorque, São Pau-
lo, tem bons restaurantes, hotéis 
de luxo, mas é muito artificial; e 
o terceiro lugar é Coloane, que 
adorei. Macau é muito pequeno 
mas tem pelo menos três mundos 
diferentes lá dentro.»

Jönsson percorre esses mun-
dos através da gastronomia, da 
cultura, de visitas ao Instituto 
Português do Oriente e à Uni-
versidade de Macau. Os depar-
tamentos públicos – o Turismo 
e a Direcção de Inspecção e Co-
ordenação de Jogos – não quise-
ram recebê-lo e foi difícil conse-
guir entrevistas. Das que fez, não 
tem dúvida em destacar uma. «A 
entrevista mais importante foi a 
Sulu Sou, um cara muito jovem, 
faz lembrar Joshua Wong, é mui-
to inteligente, fala inglês muito 
bem agora. Infelizmente, sei que 
não pode mais ficar no parla-
mento [Assembleia Legislativa]. 
Então, foi muito impactante en-
contrar com ele. E também com 
Desmond Lam da Universidade 
de Macau, porque realmente ele 
estava criticando o governo, mas 
muito cauteloso.» O autor con-

sidera que «em Macau foi muito 
difícil trabalhar» porque «a maio-
ria das pessoas não queria falar, 
todo o mundo estava com medo». 
A sorte, tão importante no jogo, 
acabou por oferecer-lhe a entrev-
ista com o seu compatriota Kris-
toffer Luczak. «Como ele gostou 
de encontrar outro sueco, ele fa-
lou de mais, falou tanta coisa que 
acho que ele não deveria falar.»

Para o autor, pecados são 
«as coisas mais interessantes da 
vida»: «Os pecados capitais para 
mim, criado numa cultura não 
católica, não são só pecados. Os 
suecos adoraram, porque quem 
não quer ir para um lugar que é 
um pecado?», ri-se. O título sueco 
é “mais poético” que o da versão 
portuguesa: ali o livro chama-se 
Onde o Sol Nunca se Põe. «Roubei 
esta expressão dos ingleses e em 
sueco significa que a festa nunca 
acaba, vai das seis da tarde às seis 
da manhã. É uma expressão ‘de 
pecado’ e funcionou muito bem». 
Viagem pelos Sete Pecados da Col-
onização Portuguesa pode por-
ventura afastar «as pessoas que 
gostam de glorificar a expansão 
marítima», nada que tire o sono a 
Brandão Jönsson. Afinal, ele tem 
de sobreviver todos os dias ao Rio 
de Janeiro.
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E
ste livro nasceu da 
sua passagem por 
Macau, em 2017, a 
propósito do Fes-
tival Literário Rota 
das Letras. 

Sim, foi a primeira e a única vez 
que estive em Macau, e esta é a 
parte triste, porque gostava de ter 
voltado... Fui directamente para 
o Festival Literário e estive aí uns 
cinco ou seis dias, o que ainda 
deu para viajar um pouco, conhe-
cer Macau, visitar Hong Kong. 

Que elementos captaram a sua 
atenção no território, fazendo 
nascer estas ficções?
Na altura, tinham-me pedido para 
escrever um conto para uma edi-
ção feita pelo Festival Literário, e 
esse foi o início deste livro. Quan-
do acabei o conto, fiquei indeciso 
sobre se o enviaria ou se escrevia 
outro, e acabei por escrever dois 
ou três, depois entusiasmei-me e 
escrevi mais um. Entretanto, co-
mecei a pensar na hipótese de um 
livro e aí escrevi mais alguns. Aca-
bou por ficar um livro de dez con-
tos sobre a temática de Macau, ob-
viamente inspirados por essa via-
gem em que passei pelo território, 
por essa mistura de culturas, pelos 
vestígios da presença portugue-
sa e todo aquele espaço oriental. 
Talvez quem esteja no território já 
não tenha essa noção dos contras-
tes, mas quando a gente lá chega, 
esse contraste é muito visível. De-
pois, temos sempre aquele imagi-
nário da cultura oriental, um certo 
fascínio, mas quando cheguei, o 
que me fascinou foi a mistura, o 
haver ali uma comunidade portu-
guesa com uma história. E resolvi 
escrever sobre isso, porque era 
uma temática que me interessa-
va, e procurei escrever sobre áreas 
muito específicas de Macau, como 
o jogo, a presença de Camões, as 
corridas, ou seja, temas muito for-
tes de Macau, tentando sempre 
explorar aquela mistura entre a 
cultura portuguesa e a oriental.

De certo modo, a Macau que sur-
ge nestes contos, ainda que com 
cronologias diferentes, parece já 
não existir. É assim?
Sim, já não existe. A viagem a 
Macau foi o estímulo, mas todo 

Macau em dez 
compassos 

Vencedor do Prémio 
Nacional do Conto 
Manuel da Fonseca, 
o mais recente livro 
de João Morgado reúne 
dez ficções breves 
que têm Macau como 
cenário. Contos de 
Macau (editado em 
Portugal pela Colibri) 
não esquece as ruas 
do velho bazar, as 
corridas de carro ou os 
casinos, mas também 
por lá andam Camões 
e Pessanha, numa 
polifonia que percorre 
diferentes tempos 
do território, sempre 
em modo ficcional.

o livro é uma ficção sobre Ma-
cau, não é o território de hoje, 
mas uma tentativa de apanhar 
fragmentos culturais de Macau, 
ficcioná-los... São várias imagens 
de Macau na minha cabeça, mas 
não é a Macau de hoje. Algumas 
imagens são mais próximas do 
que foi Macau há uns tempos, 
outras são mais ficção. Digamos 
que Macau é apenas a linha con-
dutora para dez ficções.

E reconheceu, no território que 
visitou, essas várias camadas do 
passado, ou esse olhar para di-
ferentes tempos foi feito poste-
riormente, na altura da escrita 
do livro?
A nossa percepção das coisas é 
uma colecção de estímulos, há 
coisas que nós vemos, que lemos, 
que imaginamos. Aliás, este livro 
é muito diferente dos livros que 
habitualmente escrevo. Traba-
lho muito o romance histórico e 
aí tenho aquela facilidade de me 
deslocar no tempo, mas há um 
trabalho rigoroso de investigação 
de datas, de lugares, de factos, e 
aqui, neste livro, fiquei com algu-
ma liberdade criativa e ficcional. 
Embora haja aqui muitas refe-
rências históricas de Macau que 
obviamente estão estudadas e 
verificadas, houve uma liberda-
de de escrita muito grande, ou 

seja, este livro foi também para 
mim uma saída do espartilho em 
que costumo estar a trabalhar, 
dando-me muita liberdade. Nos 
romances históricos, estou mais 
preso às personagens, aos factos, 
às datas, e tenho de seguir quase 
um guião pré-determinado, mas 
nestes contos, que escrevi duran-
te a pandemia, num período em 
que estive mais confinado, em 
casa, acabei por ter um momen-
to de evasão. Portanto, aprovei-
tei de Macau aquilo que vi, que 
conheci, que experimentei, mas 
também o que li, coisas que me 
contaram, e isso resultou nestes 
dez contos de pura ficção.

Em alguns destes contos, mas 
mais particularmente em «O 
Curandeiro dos Pés Descalços», 
reflecte-se um pouco sobre as 
diferenças culturais entre por-
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João Morgado

Contos de Macau 
Edições Colibri

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

eu procuro é ir aos personagens 
históricos e tentar o outro lado, 
mostrar que Cabral nem sequer 
se chamava Cabral, e não era um 
navegador. Ou dizer que toda a 
gente refere que Vasco da Gama 
descobriu o caminho marítimo 
para a Índia, mas provavelmente 
não foi ele, porque Bartolomeu 
Dias já tinha feito todo o percurso 
até ao Índico, e no Índico já ha-
via outros navegadores, portan-
to, talvez tenha sido o primeiro 
a completar o caminho. E todos 
falamos na viagem de Vasco da 
Gama à Índia, mas na verdade 
ele foi lá três vezes, e isso não é 
muito conhecido, talvez porque 
a segunda e a terceira viagens 
não convém à ideia de uma His-
tória limpa e imaculada. É isso 
que eu procuro, o que não vem 
na história oficial que estudamos 
na escola, e não estou a inventar 
a pólvora, porque tudo aquilo de 
que falo está documentado e é 
conhecido dos historiadores, o 
que talvez não esteja é apresenta-
do para o grande público e é isso 
que tento fazer, mostrar que os 
nossos heróis são pessoas como 
toda a gente, com defeitos, com 
problemas, vamos entendê-los 
melhor. 

Este livro ganhou o Prémio Na-
cional do Conto Manuel da Fon-
seca. Não é a primeira vez que 
ganha um prémio, mas este teve 
um significado particular?
Escrevo e publico há quase onze 
anos e ao longo desse tempo re-
cebi nove prémios. Curiosamen-
te, são prémios a que concorro 
com pseudónimo... Curiosamen-
te, quando os meus livros vão a 
concursos nacionais com o meu 
nome na capa, aí nunca ganho 
prémio nenhum! Portanto, o mau 
não deve ser a minha escrita, 
deve ser o meu nome. Este foi um 
prémio muito interessante para 
mim, porque conhecia muito a 
escrita de Manuel da Fonseca, era 
um dos autores que eu lia quando 
era mais novo, o que me deu um 
prazer especial. Foi muito bom 
estar em Santiago do Cacém para 
receber o prémio, conviver com 
familiares de Manuel da Fonseca, 
conversar sobre a obra. E num 
mercado que é tão concorrencial 
e em que se publica tanto, um 
prémio dá-nos algum destaque, o 
que pode ser interessante para a 
promoção da obra e do seu autor.

Pensa regressar a Macau, talvez 
para escrever mais sobre o terri-
tório?
Havia um convite para ir à Indo-
nésia, numa viagem que incluía a 
possibilidade de parar em vários 
outros sítios no Oriente, incluin-

agora volta a ser convocado no 
conto «O poeta barbirruivo na 
ponta da blusa». Camões con-
tinua a ser fonte inesgotável de 
histórias e possibilidades ficcio-
nais, independentemente do que 
possa ainda vir a descobrir-se 
realmente sobre a sua biografia?
Deu-me muito trabalho escre-
ver O Livro do Império, foi um 
romance muito trabalhado que 
me obrigou a ler Os Lusíadas de 
novo... já ninguém lê Os Lusía-
das, hoje em dia, as pessoas só 
lêem aquilo que se escreve sobre 
a obra. Há muitas coisas sobre 
Camões que já não são estuda-
das, são repetidas até à exaustão. 
Afirmaram-se e perpetuaram-se 
muitas coisas sobre o autor, an-
damos sempre a dizer o mesmo 
sobre Camões, quando na verda-
de ainda há tanto para dizer. No 
romance, não fui buscar aquelas 
imagens sobre o Camões espada-
chim e namoradeiro, até porque 
considero que são um pouco fal-
sas, mas sim o Camões que já veio 
doente da Índia para Portugal, a 
escrever e a reescrever Os Lusía-
das. Andei vários meses com o 
Camões, já quase o tratava por 
tu, mas  voltamos à conversa ini-
cial, enquanto nos romances his-
tóricos tenho de estar com uma 
postura mais focada na realidade, 
sobre as datas, no conto tive essa 
liberdade ficcional, pude ficcio-
nar sobre o autor, imaginá-lo em 
Macau, com o seu amor, e imagi-
nar um fim completamente dife-
rente daquele que corresponderá 
à verdade histórica. 

Em Vera Cruz e em As Índias de-
bruça-se sobre facetas menos 
conhecidas de Pedro Álvares Ca-
bral e Vasco da Gama, respectiva-
mente. A construção do império 
colonial português, que se esten-
de por vários séculos, deixando 
uma série de marcas a tantos 
níveis, continua a ser um tema 
com histórias por descobrir e 
para criar?
Sim, estou aqui a lembrar-me de 
uma citação... Vou buscar o li-
vro, que é mais fácil. É de George 
Orwell e diz: «O passado é a coisa 
mais imprevisível do mundo. Não 
pára de se transformar.» É um bo-
cado isto, ou seja, quando olha-
mos para o passado, se mudar-
mos as perguntas à História, ela 
também nos muda as respostas. 
O que tenho procurado é partir 
de figuras da História portugue-
sa e ir buscar o lado não oficial. 
Nós, como os espanhóis, os in-
gleses, os franceses, todos temos 
uma história oficial, todos cons-
truímos a história dos nossos he-
róis, que são sempre impolutos, 
moralmente inatacáveis. O que 

do Macau. Com a pandemia, essa 
viagem acabou por ser anulada... 
Agora, pode haver convites, mas 
não sabemos se podemos viajar. 
Gostaria muito de voltar a Macau, 
até porque voltaria com outros 
olhos, mas um dia voltarei, isso é 
certo, nem que seja para passear. 
Se bem que, quando temos o ví-
cio da escrita, qualquer viagem 
acaba por ser literária, porque 
estamos sempre a recolher in-
formações para escrever, mesmo 
que ainda não saibamos o quê. 
Quando estive em Macau, uma 
jornalista perguntou-me o que 
levava do território e eu disse que 
não fazia ideia, mas que quan-
do estivesse a escrever, as coisas 
iriam surgir. A inspiração não é 
mais do que ir buscar o que te-
mos dentro e trabalhá-lo, por isso 
é tão importante conversarmos, 
lermos, vermos filmes, viajarmos, 
porque tudo isso é informação 
que está na nossa cabeça. A lite-
ratura é muitas vezes reciclagem, 
pegar nessa bagagem que está 
na cabeça e criar outra coisa. Es-
tes contos são exactamente isso, 
uma reciclagem de tudo o que eu 
tinha na cabeça, uma grande par-
te foi bebida quando estive em 
Macau, outra parte terá a ver com 
o meu imaginário sobre o Orien-
te, com coisas que li, filmes que 
vi, e é uma mistura de tudo isso. 
Aqui não houve necessidade de 
um rigor histórico profundo, foi, 
como se diz na música, uma va-
riação sobre um tema. 

fugir quando se escreve sobre 
Macau? Continua a ter essa di-
mensão?
Camilo Pessanha realmente só 
deixou um livro, mas no caso 
dele bastou para marcar a lite-
ratura. Embora seja uma figura 
reputada na literatura portugue-
sa, não é demasiado conhecido, 
pelo menos em Portugal, onde já 
se lê pouco. Não falo dos leitores 
mais literatos, mas para o gran-
de público, creio que é um poeta 
um pouco esquecido. Em Macau 
será muito mais recordado, tal-
vez por haver essa ligação muito 
forte com o território. Achei que 
era uma oportunidade de voltar a 
puxar a figura de Pessanha para o 
grande público, pegando nas suas 
contradições, na sua vida, na ma-
neira um pouco marginal que as-
sumia. Foi um conto que me deu 
muito prazer em escrever, porque 
me obrigou a voltar à obra e à bio-
grafia. E como é um expoente do 
simbolismo, até procurei ir um 
pouco ao estilo dele, apanhar al-
gumas marcas no modo de escre-
ver, com a repetição das palavras 
e outras referências. Foi muito 
interessante para mim revisitar 
este poeta e espero que seja inte-
ressante para os leitores voltar a 
recordá-lo e, quem sabe, voltar a 
ler os seus poemas.

Há uma vontade clara neste con-
to de mostrar essas contradições 
que referiu em relação a Pessa-
nha, essa oposição entre o poe-
ta considerado e o cidadão visto 
como desregrado, pouco con-
forme às normas sociais. Partiu 
dessa vontade para escrever o 
conto?
Sim, creio que se Pessanha fosse 
um poeta certinho, talvez não ti-
vesse havido conto. Talvez nem 
tivesse havido poemas, pelo que 
não valeria muito a pena estar a 
escrever um conto sobre ele... É 
este sair da linha que o torna uma 
figura interessante. Pegar nesses 
desmandos de Pessanha torna-o 
uma figura interessante enquan-
to personagem, que permite falar 
dos vícios, das paixões, do modo 
como era visto como chocante 
numa sociedade conservadora, 
até pelas posições e cargos que 
ocupou, e talvez isso até o torne 
mais percebido pelos leitores. 
Foi isso que procurei reflectir 
neste conto. Andei muito tempo 
a escrevê-lo e a reescrevê-lo, a 
ler mais coisas, talvez tenha sido 
o conto que me fez andar mais 
tempo de volta dele.

Para além de Pessanha, temos 
Luís de Camões, que já era per-
sonagem de destaque no seu ro-
mance O Livro do Império e que 

tugueses e chineses, se podemos 
generalizar, e talvez sobre uma 
certa incompreensão que essas 
diferenças às vezes instalam na 
comunicação entre as pessoas. 
Este tema já o interessava previa-
mente à sua ida a Macau ou sur-
giu como tema literário na sua 
viagem?
Esse foi o último conto que escre-
vi e resultou de um episódio pes-
soal... Tive um problema de saúde 
e resolvi fazer acupuntura. Com o 
médico que me tratou, formado 
em medicina chinesa, ainda que 
sendo português, falei muito so-
bre esta questão da medicina tra-
dicional chinesa, de como era di-
ferente do que conhecemos, e foi 
dessa conversa que nasceu esta 
história. É um conto que procura 
reflectir sobre as diferenças entre 
a cultura ocidental e a oriental e 
sobre como elas deverão ter es-
tado em choque durante muitos 
anos em Macau. 

Sem querer quebrar a sacrossan-
ta regra teórica que não permite 
confundir autor e narrador, não 
resisto a perguntar se teve as 
mesmas inquietações e as mes-
mas dúvidas que o protagonis-
ta deste conto relativamente às 
práticas da medicina chinesa ou 
foi mais rápido a aceitar o trata-
mento?
Sou uma pessoa de mente aber-
ta, mas na verdade nunca tinha 
feito acupuntura. Foi uma coisa 
que surgiu em conversa e resolvi 
experimentar, mas fui sem pro-
blema algum. Já vi tanta coisa no 
mundo que acho que temos de 

estar de mente aberta para tudo, 
por isso não tive problemas em 
aceitar este tratamento, ao con-
trário do personagem do meu 
conto. Mas acredito que na altu-
ra em que esta história se passa, 
algures pelos anos 60, sobretu-
do para um médico formado na 
Universidade de Coimbra, como 
o personagem, isso tenha sido 
muito complicado. Aliás, no con-
to, refiro que o médico, que aqui 
é paciente, via aquilo como uma 
ida à bruxa ou ao curandeiro, e 
penso que esse tipo de choque 
terá existido. Na minha cabeça, 
é ficcionado, mas suponho que 
corresponderá a muito do que 
terá acontecido naquela épo-
ca em situações semelhantes. E 
que talvez aconteça ainda hoje, 
porque ainda há muita gente re-
nitente em relação à acupuntura.

Camilo Pessanha é personagem 
de um destes contos, «Pe San Ié, 
o poeta e a concubina». Apesar 
da curta produção poética deste 
autor, Pessanha continua a ser 
uma figura a que não se pode 
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E M  F O C O

STACEY QIAO

D
esde o início 
da pandemia, 
há mais de um 
ano, os Estados 
Unidos têm 

visto crescer um surto de ata-
ques violentos contra cidadãos 
de origem chinesa. Foram relata-
dos milhares de casos de pessoas 
vistas como sendo chinesas aos 
olhos dos atacantes que foram 
insultadas, esbofeteadas ou até 
incendiadas, literalmente. Ao 
coro anti-China juntou-se o Pre-
sidente dos EUA, Joe Biden, que 
afirmou que «os Estados Uni-
dos precisam de ser duros com 
a China» e, mais recentemente, 
quando o governo norte-ameri-
cano terminou a sua guerra de 20 
anos no Afeganistão, descreveu a 
mudança como necessária para 
permitir que os EUA fossem mais 
competitivos com a China. 
 Apesar da dimensão dos 
episódios recentes, a história 
do sentimento anti-Chinês nos 
Estados Unidos começa muito 
antes das observações racistas 
do ex-Presidente Trump sobre o 
“vírus da China”. No seu último 

A questão 
chinesa

livro, The Chinese Question: The 
Gold Rushes and Global Politics, 
a historiadora Mae Ngai examina 
as origens históricas do racismo 
e a sua reprodução como uma 
estratégia de interesses políticos. 
Publicado por W. W. Norton & 
Company em Agosto deste ano, 
o livro traz os leitores de volta 
ao período da corrida ao ouro na 
América e às colónias britânicas 
da Austrália e África do Sul. 
 Entre 1848 e 1899, num pe-
ríodo que hoje parece lendário, 
mais ouro foi retirado da terra do 
que tinha sido extraído nos 3.000 
anos anteriores, proporcionando 
uma riqueza incomensurável a 
indivíduos e nações. A corrida ao 
ouro também deu origem ao pri-
meiro contacto em massa entre 
chineses e euro-americanos e, 
com o tempo, o atrito e a com-
petição entre chineses e colonos 
brancos nas jazidas de ouro cata-
lisaram uma batalha global sobre 
“a Questão Chinesa”: os chineses 
eram uma ameaça racial para os 
países anglo-americanos, deven-
do ser impedidos de aí chegar? 
 A partir da constatação de 

que a história da imigração chi-
nesa, da política de exclusão e 
do desenvolvimento económico 
da China se referem à corrida ao 
ouro de modo muito superficial, 
Ngai analisa todas estas ques-
tões num quadro histórico mais 
amplo, detendo-se no papel que 
o racismo dos colonos anglo-a-
mericanos assumiu no desenvol-
vimento do capitalismo global. 
«Tal enquadramento não só nos 
permite estabelecer novas liga-
ções entre os campos de erudi-
ção existentes como considerar 
a forma como a corrida ao ouro 
expandiu o mundo e aproximou 
as suas partes», escreve Ngai. 
 Com base em mais de dez 
anos de investigação nos cinco 
continentes, Ngai narra magis-
tralmente a experiência chinesa 
na corrida ao ouro. Milhares de 
chineses deixaram a sua terra 
natal em busca do precioso me-
tal, trabalhando nas jazidas lado 
a lado com caçadores de ouro 
de todo o mundo – do leste e sul 
dos Estados Unidos, Ilhas Britâ-
nicas, Europa Continental, Mé-
xico, Chile, Hawai, e Austrália. 
Ngai desmantela a crença, po-
pular no Ocidente, de que a po-
pulação chinesa na América era 
composta por  “coolies” como os 
que trabalhavam nas plantações 
das Caraíbas ou das cidades por-
tuárias asiáticas, um estereótipo 
racista utilizado para fomentar 
o sentimento anti-chinês. A sua 
argumentação esclarece que es-
sas pessoas «eram agricultores, 
trabalhadores rurais, artesãos, 
mecânicos e comerciantes que, 
em muitos aspectos, eram exac-
tamente iguais a outras pessoas 
de todo o mundo que vinham 
em busca de ouro». 

A HISTÓRIA DE YUAN SHENG

No seu livro, Ngai mostra como 
era a vida destes emigrantes chi-
neses, voluntários e prospectores 
independentes, através de uma 
intensa pesquisa histórica apre-
sentada com argumentos sóli-
dos. Tomemos como exemplo a 
história de Yuan Sheng, um dos 
primeiros chineses a ir para São 
Francisco. Yuan Sheng nasceu 
em Sanzao, uma das pequenas 
ilhas ao largo da costa, perto de 
Macau. Frequentou uma escola 
missionária em Macau, viajou 
para a América em 1820 e tor-
nou-se cristão e um cidadão na-
turalizado americano. Mais tar-
de, abriu um restaurante em San 
Francisco, na Commercial Street, 
chamado Wosung de Macau, e 
uma empresa comercial com o 
seu próprio nome, Yuan Sheng 
Hao, dois pilares do comércio que 
alimentavam e abasteciam as co-
munidades chinesas na diáspora. 

 Ngai menciona a fascinante 
escolha do nome de Yuan Sheng 
para explicar a mentalidade 
dos emigrantes chineses: «Yuan 
Sheng passou a chamar-se Nor-
man. A escolha deste nome é 
intrigante. O seu apelido é um 
homófono da Dinastia Yuan 
(1271-1368), que foi fundada por 
Kublai Khan, o filho de Genghis 
Khan. Ele poderia ter escolhido 
Norman a partir do povo euro-
peu medieval, contemporâneo 
do nome Yuan. Os normandos e 
os mongóis foram formidáveis 
forças conquistadoras do seu 
tempo. Sheng, o seu nome pró-
prio, significa “nascimento”; As-
sing é uma representação de “Ah-
-Sing”, a forma comum do seu 
nome em cantonês. Yuan Sheng 
significa “nascido do Yuan”; Nor-
man Assing sugere “nascido dos 
normandos”. A sua escolha foi 
um ponto de orgulho inteligente, 
mesmo que tenha permanecido 
opaco para os americanos seus 
conhecidos». 
 Yuan Sheng também foi uma 
figura central entre os emigran-
tes chineses, pela sua posição 
como membro fundador e pri-
meiro presidente da Associação 
Yeong Wo (Yanghe Huiguan), 
formada em 1852 (os huiguan 
eram versões chinesas das or-
ganizações de apoio mútuo que 
praticamente todos os grupos de 
emigrantes formaram com base 
numa origem regional comum). 
Yuan esteve frequentemente em 
tribunal quando os chineses en-
frentaram acusações criminais, 
agindo umas vezes como intér-
prete, outras como advogado de 
defesa. Quando o governador da 
Califórnia, John Bigler, enfren-
tando uma forte corrida à reelei-
ção, fez um discurso incendiário 
perante a legislatura estatal, ale-
gando que os chineses, uma raça 
de pagãos e escravos, estavam a 
invadir o Estado e a ameaçar a 
sua sociedade de produtores li-
vres, Yuan Sheng pronunciou-se 
e usou o seu próprio caso como 
cidadão naturalizado para refu-
tar a alegação de Bigler de que 
nenhum chinês tinha alguma 
vez feito dos Estados Unidos da 
América o seu domicílio ou so-
licitado a naturalização. Numa 
carta aberta a Bigler, desafiou 
os seus argumentos de que “ao 
excluir população deste Estado, 
podemos aumenta a sua rique-
za”, defendendo que a população 
era sinónimo de riqueza, parti-
cularmente quando se tratava de 
uma população de produtores.
 Relatos históricos tão vívi-
dos como o de Yuan Sheng abun-
dam neste livro, demonstrando o 
modo como a população chinesa 
lutou para sobreviver no meio de 
uma crescente hostilidade con-

tra si no chamado Mundo Novo. 
Ngai examina o nascimento e a 
evolução da “questão chinesa” 
ao longo de décadas na América, 
Austrália e África do Sul e argu-
menta que a exclusão chinesa 
não era estranha à economia 
global emergente, mas parte in-
tegrante da mesma. A “Questão 
Chinesa” liga importantes temas 
da história e economia mun-
diais, desde a subjugação da Eu-
ropa à China até à ascensão do 
padrão de ouro internacional e à 
invenção de estereótipos racistas 
e anti-chineses que persistem 
até aos dias de hoje. Através de 
uma escrita lúcida, elegante e 
emocionalmente cativante, os 
leitores embarcam numa viagem 
ao lado dos chineses que parti-
ciparam na corrida ao outro, o 
que permite uma compreensão 
mais clara de como as questões 
raciais e financeiras, bem como 
várias outras questões de ordem 
social, persistem até aos dias de 
hoje. Tantas vezes, com reflexos 
dos mesmos gestos xenófobos 
que perseguiram os emigrantes 
do passado.

Um novo livro da historiadora chinesa Mae Ngai 
percorre documentação de diferentes épocas, com 
particular incidência no século XIX e na fase da 
“corrida ao ouro”, para analisar e discutir as origens 
do racismo perante os emigrantes chineses, hoje 
exacerbado por novos discursos xenófobos.

Mae Ngai

The Chinese 
Question: 
The Gold Rushes 
and Global Politics 
W. W. Norton & Company
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C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

Esquecer 
para não 
lembrar

H
á uma canção dos ame-
ricanos LCD Soundsys-
tem, que nada tem que 
ver com a China, em que 

a dada altura James Murphy diz assim: 
«but wait until the weekend/ and we can 
make our bad dreams come true». Não 
passou exactamente uma semana desde 
que algumas das distopias literárias mais 
relevantes do século XX foram escritas e 
publicadas – Admirável Mundo Novo, de 
Aldus Huxley, em 1932; 1984, de George 
Orwell, em 1948, a que mais nos interes-
sa neste caso por ter inspirado Ma Jian 
– mas a velocidade a que alguns estados 
modernos têm vindo a colocar a tecnolo-
gia ao serviço do domínio e repressão de 
todas as esferas da vida dos seus cidadãos 
é bem próprio de uma máquina de reali-
zação de sonhos, de sonhos maus.

Se os LCD Soundsystem nada têm 
que ver com o que aqui nos traz para lá 
da sugestão já referida, o mesmo não se 
pode dizer do seu país. A minha geração 
(e outras antes da minha) cresceu a ouvir 
o jargão “sonho americano” na televisão e 
no cinema e na política. O conceito, des-
cubro para escrever este texto, foi cunha-
do pelo historiador John Truslow Adams 
Adams em 1931, na obra Epic of America. 
Oitenta e um anos depois, apareceu o 
“sonho da China” 中国梦, primeiro nos 
discursos do presidente Xi Jinping, de-

Ma Jian
O Sonho da China
Quetzal
Tradução de Maria Marques

serpenteia entre o serviço público e a 
necessária corrupção. Defensor acérrimo 
do “sonho” do seu presidente, Mao 
explica aos colegas que este «não se trata 
de um sonho egoísta e individualista 
como os dos países ocidentais. Trata-se 
de um sonho do povo». A sua função é 
«fazer com que o Sonho da China penetre 
na mente de todos os residentes da cidade 
de Ziyang». Para tal, é preciso «eliminar 
as lembranças e os sonhos privados», 
através de uma lavagem ao cérebro, por 
via de um implante neuronal que Ma 
almeja criar e ser o primeiro a utilizar: o 
Dispositivo do Sonho da China.

O problema de Ma Daode é que são 
as suas próprias memórias que acabam 
por traí-lo. Numa espécie de descida aos 
infernos privados da sua consciência, 
Ma vê-se assolado por torrentes de 
lembranças daquilo que foi a sua vida 
durante a Revolução Cultural – as 
privações por que passou, as vidas que 
viu humilhadas, destruídas ou mesmo 
ceifadas com a sua participação ou 
conivência, como as dos seus pais. Ma, 
ambicioso e fiel, esforça-se por esquecer, 
quer esquecer para não lembrar, perde 
o controlo das suas próprias memórias 
e, por extensão, da sua performance 
profissional perante os outros. Depressa 
vê a sua vida ruir a uma velocidade 
infinitamente superior àquela da sua 
construção.

Ma Jian utiliza protagonistas e factos 
reais para narrar esta história, a começar 
por Xi Jinping. Adiciona-lhes doses 
industriais de sátira e de crítica violenta, 
para chegar a uma receita de livro-
denúncia ou livro-panfleto, consoante 
os olhos que o leiam. O autor de Beijing 
Coma (sobre Tiananmen) e Dark 
Road (sobre a política de filho único) 
palmilha há muitos anos uma estrada 
de oposição aos governos da República 
Popular da China, desde que, em 1987, 
viu proibida a sua primeira colecção de 
histórias sobre o Tibete, Stick Out Your 
Tongue, considerada pelas autoridades 
como “poluição espiritual”. O Sonho 
da China, vertido para português 
por Maria Marques a partir da versão 
inglesa preparada por Flora Drew, a 
companheira de Ma Jian, é um livro-arma 
importante sobre a paranoia do controlo 
dos cidadãos e o modo como «o povo 
chinês perdeu a capacidade de distinguir 

pois propagado através de slogans po-
líticos e campanhas de propaganda, na 
internet e nas paredes de Pequim e de 
outras cidades chinesas, em obras sobre 
o pensamento político chinês contempo-
râneo e, em 2018, no título do livro deste 
livro de Ma Jian: O Sonho da China.

Nas palavras de Xi, este desígnio 
nacional, misto de orgulho patriótico 
e realização pessoal, define-se mais ou 
menos assim: «Devemos fazer esforços 
persistentes, avançar com vontade 
indomável para realizar o sonho chinês, 
o sonho do grande rejuvenescimento 
nacional da China.» 

Ma Jian, por sua vez, tem uma visão 
bem diferente deste sonho. No prefácio 
a O Sonho da China, agora publicado em 
português, o ficcionista há muito radicado 
na Europa – primeiro na Alemanha e 
depois no Reino Unido – não é de meias 
medidas: considera-o um «slogan vago e 
nebuloso» e diz que «na China os tiranos 
nunca se limitaram a controlar a vida 
das pessoas; sempre procuraram entrar-
lhes na mente, moldando-a a partir de 
dentro». É esse o grande desígnio do 
protagonista do livro, o anti-herói Ma 
Daode, director da Repartição do Sonho 
da China.

Ma, um funcionário governamental 
de alta patente, tem estatuto, dinheiro, 
diversas amantes e um quotidiano que 

a realidade da ficção» após aquilo que Ma 
descreve como «décadas de doutrinação» 
– nessa versão inglesa, a capa é da autoria 
de outro dissidente de extenso currículo, 
Ai Weiwei. No entanto, O Sonho da China 
é também, ao menos em português, um 
livro de fracos méritos literários no que 
ao trabalho de linguagem diz respeito.

Vale a pena observar que Ma Jian 
e Xi Jinping nasceram no mesmo ano 
de 1953. Ambos passaram por décadas 
conturbadas no seu país natal e ambos 
as sentiram na pele ou pelo menos nos 
tecidos familiares. Hoje, um lidera a 
China; o outro não pode sequer entrar 
na China. É por isso que, ferido, Ma Jian 
afirma: «O Sonho da China nasceu da 
minha raiva contra as falsas utopias que 
escravizaram e infantilizaram a China 
a partir de 1949, e com o objectivo de 
resgatar o período mais brutal da sua 
história recente – a fase de “luta violenta” 
que foi a Revolução Cultural – e um 
regime que continua a reprimi-lo». Ma 
Daode, a vida corrupta que leva e as 
rememorações delirantes que o assaltam 
e o desgraçam, são o mecanismo que 
encontrou para fazê-lo. 
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Plantar no corpo 
as ruínas de uma era

espelhar-se nas doenças que vão afec-
tando o protagonista, nomeadamente 
no cancro que ameaça espalhar-se pelo 
seu corpo. A metáfora é clara e a hipótese 
de esquecimento como modo de cura é, 
sabemo-lo desde as primeiras páginas, 
uma impossibilidade. A dada altura, Ban 
é seduzido pela hipótese do suicídio, um 
modo eficaz de afastar doenças, dores e 
memórias, mas o gesto não está ao alcan-
ce da sua capacidade. Numa digressão 
que convoca as teorias de Freud sobre a 
melancolia, o narrador (que só no fim re-
velará a sua identidade), sempre exímio 
na omnisciência relativamente a Andreas 
Ban, explica: «Visto que o melancólico 
recusa separar-se do objecto perdido, 
com o tempo esse objecto perdido come-
ça a persegui-lo, pelo que o melancólico 
abandona gradualmente o mundo ex-
terior e definha no subterrâneo da sua 
psique.» (pg.261) A explicação talvez me-
recesse contestação de Andreas Ban, por 
não ser capaz de dar conta do turbilhão 
mental em que vive os seus dias, mas é 
uma aproximação possível a esta incapa-
cidade de calar a memória e de colocar o 
passado onde uma percepção mais arru-
mada do tempo diria que ele pertence. 
Ainda assim, explicar a mente dos outros 
é um exercício mais teórico, e talvez clí-
nico, do que literário, e onde Belladonna 

escrita uma dimensão que se aproxima 
do intemporal. São referências que o 
texto permite localizar no tempo, muitas 
vezes de modo preciso, mas porque a sua 
evocação é a linha mestra da narrativa e 
porque o protagonista que nelas se perde 
vive em permanente e presente conflito 
com a impossibilidade de as esquecer, o 
resultado aproxima-se de uma suspensão 
do tempo, ou pelo menos das fronteiras 
que atribuímos ao passado. Belladonna é, 
por isso, um romance feito de permanên-
cias, mais do que de cronologias. E nessa 
suspensão, Andreas Ban faz das cicatrizes 
de uma Europa devastada pela guerra, 
de uma região delapidada pelo naciona-
lismo e dos silêncios e conivências que 
acompanharam todas essas décadas an-
teriores, as marcas do seu próprio corpo.

Andreas Ban é um protagonista sem 
heroísmo, mas cuja solidez resiste a todas 
as intempéries. Daša Drndić soube fazer 
dele uma ruína, ao mesmo tempo que 
lhe conferiu poderes de resistência con-
substanciados num humor ácido, numa 
tendência para encontrar o norte mes-
mo quando parece perder-se entre cro-
nologias e vestígios emocionais e numa 
brutal frontalidade – ainda que sem in-
terlocutores, ou talvez por isso mesmo. 
A impossibilidade de esquecer ou de 
permanecer em silêncio restrito parece 

Daša Drndić
Belladonna
Sextante

Tradução de António Pescada 

N
o princípio deste ro-
mance, a voz que nar-
ra desfia histórias de 
gente que se calou. O 

silêncio nasceu de contextos diversos, 
mas foi decidido pelos seus protagonis-
tas, ora porque a sua voz era considera-
da inútil, ora porque não havia forma 
de suportar as palavras que a memória 
ia trazendo à superfície. E eis que surge 
Andreas Ban, protagonista desta história: 
«Também ele o poderia fazer. Parar de 
falar. Parar de recordar.» (pg.8) É nesse 
conflito entre a vontade de travar verbo e 
memória e a impossibilidade de desistir 
que se estrutura Belladona, o penúltimo 
romance da escritora croata Daša Drndić, 
que morreu em 2018.

Sozinho, velho e com demasiadas 
maleitas a ameaçarem o sossego do cor-
po, Andreas Ban ensaia um quotidiano 
sem surpresas enquanto luta contra as 
recordações. Na memória que teima em 
não parar de ressurgir, guarda os ecos da 
II Guerra, mas também o crescimento 
do nazismo e do nacionalismo na região 
da Croácia, uma hidra que continuará 
a crescer e a apontar novas cabeças em 
múltiplas direcções, ligando esse tempo 
da década de 40 aos anos que se sucede-
ram ao fim da Jugoslávia e ao nascimento 
de outras nações. Nascido na zona croa-
ta, vivendo em Belgrado na altura da der-
rocada, o escritor e psicólogo muda-se 
para uma pequena vila da agora Croácia, 
tentando equilibrar os dias entre a vida 
académica, a escrita e os pacientes, mas 
a hidra permanece viva e de boa saúde. 

Já em Trieste, um dos seus romances 
anteriores, a autora havia mergulhado 
nos traumas da Europa do pós-guerra, 
com um enredo onde a procura de uma 
criança roubada pelas autoridades nazis 
levava o texto a diversos lugares de con-
fronto com a memória. Em Belladonna, 
os temas do trauma e da memória voltam 
a ser transversais e é no seu protagonista 
que se concentra a torrente de emoções e 
contradições que tendem a acompanhar 
qualquer processo traumático. Com um 
terço do romance concluído, diz-se do 
homem que vai registando com amar-
gura a sua própria decadência, à medida 
que convoca velhos fantasmas de outras 
derrocadas, a II Guerra, a Guerra das Bal-
cãs, os nacionalismos que depois disso se 
exacerbaram, ou que talvez tenham esta-
do sempre lá:

«Andreas Ban não é Marlene Dietri-
ch. Não tem umas pernas tão bonitas e 
ainda está vivo. Não tem lugar nenhum 
para onde regressar. Não tem onde lan-
çar raízes. O que resta é a sua língua. Uma 
mistura de línguas que o excluem, com as 
quais se exclui a si mesmo. Que o “trai”, 
com a qual se “trai” a si mesmo.» (pg.139)

Numa narrativa que se afasta da 
sucessão cronológica ou do suporte de 
relações de causa-efeito, acompanha-
mos a vida deste protagonista através 
de flashbacks desordenados. Estas in-
tromissões que chegam de cronologias 
passadas, mas não ordenadas (e tantas 
vezes de outras geografias), ganham na 

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

se revela um grande romance é precisa-
mente nessa recusa, preferindo dar corpo 
verbal ao indizível e mostrando que as ci-
catrizes de um corpo são, tantas vezes, as 
mesmas que a memória já guardou num 
qualquer lugar sem carne ou pele.
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Ainda não tenho um cão
Há cada vez mais pessoas a ter cães
mas ainda não tenho
e nunca tive.  

Quando me sinto só, devo encontrar alguém?
mas a solidão não se resolve 
mesmo rodeada de gente. 

“Então arranje um cão!” Conselho do amigo 
mas receio que a lealdade de um cão ainda me diminua mais
a confiança na humanidade.

Costumo passear no parque 
acompanhado da minha sombra
e em todo o lado há pessoas a conduzir cães
ou cães a conduzir pessoas.
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POR 

JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

Kafka 
responde 
aos leitores

5. 
Cara Petra, 

A minha primeira tentação 
foi comunicar-lhe que não 
encontrava palavras para 
exprimir a gratidão que senti 
ao ler a terna mensagem que 
me enviou pelo Facebook mas, 
depois, senti uma comichão no 
peito do pé, por baixo da meia. 
Tratou-se de uma daquelas 
comichões tão fortes que 
obrigam a descalçar o sapato, a 
descalçar a meia e a coçar com 
a ponta mais afiada das unhas. 
Identifica as comichões a que 
me refiro? A mim, acontecem-
me com frequência moderada. 
São danadas. Foi então que 
percebi que, na realidade, me 
faltavam palavras não para 
lhe exprimir a gratidão que 
senti, mas para lhe exprimir 
a intensidade e o estranho 
incómodo da comichão no 
peito do pé, o que me deixou 
perplexo.

Agradeço a informação da hora 
precisa em que terminou de ler 
o romance. A essa hora, segundo 
julgo, estava eu a comer um 
creme de aipo. 

Com os meus cumprimentos,
Franz

2. 
Cara Gertrud,

Li a sua mensagem atentamente 
e, quando cheguei ao fim, 
reli-a atentamente. Achei assaz 
curiosa a sua interpretação 
do meu romance Der Process. 
Dei comigo a considerá-la e a 
interrogar-me se alguma vez 
privei com o seu cunhado Josef 
Kasparek. Essa reflexão durou 
cerca de dez segundos.
Nunca encontrei o seu cunhado 
na minha vida, nunca visitei 
Obermoschel e, garanto-lhe, o 
enredo de Der Process não tem 
qualquer ligação com a infeliz 
história que envolve o seu 
cunhado e os terrenos agrícolas 
que me descreveu. Não creio 
que o meu romance constitua 
razão suficiente para reabrir o 
processo do seu cunhado e, caso 
o juiz defira a sua solicitação, 
não estou disponível para 
testemunhar no mesmo. 

Espero que compreenda as 
minhas razões. 

Com os meus cumprimentos,
Franz

1.
Caro Otto, 

Respire. Se possível, feche os olhos e 
movimente os ombros em círculos, 
primeiro para trás, quatro ou cinco 
vezes, e depois para a frente, as 
mesmas quatro ou cinco vezes. 
Não feche os olhos com demasiada 
força, não rode os ombros com 
demasiada pressa, use brandura em 
tudo. Relaxe. 
Encontrei ansiedade nas suas 
palavras. Somos animais, caro Otto. 
A ansiedade domina-nos amiúde, 
entendo-o bem, mas podemos 
superá-la, vencê-la e, tantas vezes, 
basta a humilde ginástica que referi. 
Peço-lhe que não leve a mal esta 
afirmação grosseira de animalidade. 
Repare que utilizei a primeira 
pessoa do plural e, em rigor, serei o 
primeiro a incluir-me nesse grupo. 
Animais, sim, mas sensíveis e 
pensantes. Do mesmo modo, peço-
lhe que encare com benevolência o 
que tenho para dizer-lhe. 

No que concerne ao pedido que 
me dirige, devo dizer-lhe que não 
tenho hábito de ler blogs. Poderia, 
naturalmente, abrir uma exceção 
para o seu blog, mas não encontro 
motivo para o fazer. Não nos 
conhecemos, não possuo qualquer 
dado sobre si para além do pedido 
que me enviou através do Facebook. 
Em suma, não há nada que 
distinga o seu pedido de dezenas 
de outros que recebo, evocando 
o mesmo desejo. Se pretendesse 
corresponder a todas essas 
vontades, a minha própria vontade 
ficaria necessariamente para trás, 
passaria horas diárias a ler aquilo 
que indivíduos aleatórios achassem 
que eu deveria ler e gastaria tempo 
necessário para escrever aqueles 
textos que, na sua mensagem, 
classificou como geniais. 

Além disso, devo dizer-lhe que 
a única vez que enviei a minha 
opinião sincera a alguém que 
me contactou nestas condições, 
recebi uma dezena de comentários 
injuriosos desse indivíduo, que 
passou subitamente da admiração 
ao desprezo, vendo-me na 
contingência de o excluir dos meus 
amigos do Facebook e, não sendo 
suficiente, de o bloquear. 

Como já disse e como sabe, caro 
Otto, não nos conhecemos. Talvez 
por isso, temos uma coexistência 
pacífica. Para quê azedá-la? 
Agradeço que não me envie mais 
links para ler. Quando é caso disso, 
sei utilizar o google.

Com os meus cumprimentos,
Franz

4. 
Caro Herbert,

Felizmente talvez, não sou 
a pessoa mais acertada para 
ajudá-lo com o problema que 
refere. Primeiramente, porque 
as editoras não me consultam, 
nem sequer de modo informal, 
acerca dos livros que decidem 
publicar; em segundo lugar 
porque, mesmo que o fizessem, 
eu nunca iria sugerir-lhes o 
seu livro. Para fazê-lo, teria de 
sentir uma paixão extraordinária 
por ele. Seria necessário 
aquele sentimento que leva à 
acção, aquele invisível que se 
transforma em trabalho dos 
músculos.

Hoje em dia, com esta 
idade, neste ponto, já tenho 
dificuldade em apaixonar-me. A 
fruta perdeu aquele sabor antigo 
da descoberta, a água parece 
que já não é tão fresca nas 
tardes de Verão, é-me muito fácil 
ignorar o toque da brisa. Para 
além disso, não me enviou o seu 
manuscrito e, como tal, não tive 
oportunidade de lê-lo.

Por favor, não considere esta 
constatação como um convite a 
que me envie o dito manuscrito. 
Não tenho qualquer disposição 
para lê-lo. Não me faltam 
livros e, como sabe, todos os 
dias publicam um jornal novo. 
Para além desses afazeres, 
tento praticar natação com 
regularidade, nem sempre 
conseguindo.

Esperando que alcance o 
sucesso que deseja nos moldes 
em que o imagina, envio-lhe os 
meus cumprimentos,
Franz

Há cada vez mais pessoas a ter cães
mas ainda não tenho
e nunca tive.  

Quando me sinto só, devo encontrar alguém?
mas a solidão não se resolve 
mesmo rodeada de gente. 

“Então arranje um cão!” Conselho do amigo 
mas receio que a lealdade de um cão ainda me diminua mais
a confiança na humanidade.

Costumo passear no parque 
acompanhado da minha sombra
e em todo o lado há pessoas a conduzir cães
ou cães a conduzir pessoas.

3.
Cara Elke,
Peço-lhe que, por favor, não 
me volte a contactar nesses 
termos. Concordará que 
não é o modo mais próprio 
para se dirigir a alguém que 
apenas conhece através da 
leitura e, provavelmente, 
através de alguns retratos. 
Aquilo que propõe, e que 
nunca acontecerá, necessita 
de uma base de convivência 
bastante mais próxima 
do que esta. Em verdade, 
dispomos de pouco mais do 
que a contemporaneidade 
e do que estas singelas 
ferramentas tecnológicas. 
Sem estas últimas, seria 
como se vivêssemos em 
séculos diferentes, tal é 
a distância dos nossos 
mundos, das nossas 
intenções e dos nossos 
pudores. 

Peço-lhe, rogo-lhe que 
encontre forma de contrariar 
a expressão das propostas 
que me fez, e que não ouso 
repetir. Há vezes em que a 
própria pele agradece o gelo 
com que a cobrimos. 

Com os meus 
cumprimentos,
Franz
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https://www.pnl2027.gov.pt/np4/entreler_1

Depois de um número zero a tactear 
caminho, a revista Entreler, do Plano 
Nacional de Leitura, chega agora à 
sua estabilidade inaugural. Pensada 
como ponto de encontro para a 
reflexão sobre a leitura e a imensidão 
de temas, disciplinas e práticas que 
esta convoca, a revista digital anual (e 
de acesso gratuito) reúne contributos 
de académicos, formadores, 
promotores da leitura e tantos outros 
agentes comprometidos com esta 
prática que é um dos fundamentos da 
civilização tal como a conhecemos. 
No Editorial, assinado por Teresa 
Calçada e Elsa Conde, explica-se o 
que move esta nova publicação: «A 
revista Entreler apresenta-se com 
o propósito e a vontade de trazer à 
reflexão e ao debate ensinamentos 
e apreensões produzidos na área 
do livro e da leitura, da escrita e das 
literacias. Promover um contraditório 
de ideias e práticas que fomente 
conhecimento qualificado é vital ao 
desenvolvimento de uma cultura 
leitora, garantindo a construção 
e a adaptação a novas ecologias 
da leitura, com as condicionantes 
próprias da sua longuíssima história. 
Uma história de compreensão e 
reinvenção permanentes da palavra, 
fundadora do ser pensante que 
somos, bem civilizacional que não se 
pode perder e de que não desejamos 
desistir. A palavra, qualquer que seja 
a sua forma e representação, é um 
lugar por excelência do humano, o 
lugar da sua imortalidade.»
Neste primeiro número, há artigos 
sobre a leitura em contexto digital, 
as aprendizagens da ciência e 
da tecnologia a partir dos livros, 
educação ambiental, História, 
memória e competências de literacia, 
entre outros temas. Há também uma 
entrevista de Miguel Real a Miguel 
Tamen e Eugénio Lisboa, a propósito 
de dois livros sobre o cânone 
literário (O Cânone, de António M. 
Feijó, João R. Figueiredo e Miguel 
Tamen, editado pela Tinta da China, 
e Vamos Ler, de Eugénio Lisboa, 
edição da Guerra & Paz), e alguns 
textos mais breves, nomeadamente 
recomendações de livros, ou não 
fosse esta uma revista dedicada à 
leitura.

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.
Mark Isaac-Williams (Ilustrações de 
Lucy Parris)
The Hong Kong I Knew: Scenes 
and Stories from a Childhood in 
Kowloon
Blacksmith Books

As memórias de infância de Mark 
Isaac-Williams que, aos 7 anos, 
regressou a Hong Kong com a família, 
instalando-se no decadente Peninsula 
Hotel. O ano era o de 1947, depois 
da ocupação japonesa, e Kowloon 
tornou-se o cenário dos dias de uma 
criança que passou a ter num bairro 
quase vazio o seu recreio privativo.

6.
Catherine S. Chan
The Macanese Diaspora in 
British Hong Kong: A Century of 
Transimperial Drifting
Amsterdam University Press

Um olhar académico sobre a diáspora 
macaense em Hong Kong, focado no 
modo como esta diáspora alterou o 
panorama do território vizinho do 
ponto de vista linguístico e ao nível 
das relações de vizinhança e dos 
modos de socialização.

1.

4.

6.

5.

1. 
Giovana Madalosso
Suíte Tóquio 
Tinta da China

Uma empregada doméstica, uma 
empresária de sucesso e uma criança 
raptada compõem o triângulo que 
Suíte Tóquio vai desmontando 
com elegância e ritmo vertiginoso, 
compondo um registo a um 
tempo trágico e cómico do Brasil 
contemporâneo.

2.
Adília Lopes
Dobra
Assírio & Alvim

Num só volume, a Assírio & Alvim 
reúne toda a obra poética de Adília 
Lopes publicada até Fevereiro deste 
ano. São 34 livros, alguns deles há 
muito esgotados, que agora passam a 
estar disponíveis num mesmo tomo. 

3.
Mia Couto
O Caçador de Elefantes 
Invisíveis
Caminho

De regresso ao conto, género que 
tão bem domina, Mia Couto reúne 
neste livro as histórias que tem 
publicado mensalmente na revista 
Visão, resgatando-as da inevitável 
efemeridade da imprensa periódica.

4.
Isabel Minhós Martins e Madalena 
Matoso
Como Ver Coisas Invisíveis
Planeta Tangerina

A imaginação como resposta a alguns 
problemas do mundo, a capacidade 
criativa como modo de ver coisas que 
não estão imediatamente à vista, eis 
o ponto de partida de mais um livro 
que promete desinquietar os mais 
novos e pô-los a pensar de modos 
ainda por descobrir.

2.


