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Bill Hayton 
e a invenção

da China 
moderna 

PG. 3

DUAS DÉCADAS PASSADAS SOBRE A TRANSFERÊNCIA 
DE SOBERANIA, MACAU: NOVAS LEITURAS REÚNE 
ESTUDOS, TESTEMUNHOS E ALGUMA LITERATURA 
DE MACAU PARA TOMAR O PULSO À VIDA CULTURAL 
DO TERRITÓRIO. PG. 4/5
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enorme país face a um pequeno 
país lhe dá vantagem.  O perigo 
é irmos para um mundo em que 
países pequenos possam estar 
sob pressão para não trabalha-
rem em conjunto. Isso pode ser 
problemático.

Que papel tem um lugar como 
Macau na contemporaneidade 
de um gigante como a China?
B.H. – Xi Jinping quer que tudo 
o que foi perdido durante o im-
pério Qing seja China; quer uma 
China que seja homogénea; não 
parece gostar de demasiadas di-
ferenças; quer as famosas “cinco 
identificações” com a China; lin-
guística e culturalmente, quer es-
bater todas as diferenças. Temo 
que isso o ponha em rota de co-
lisão com pessoas que têm um 
sentido diferente de identidade, 
quer estejam em Macau, Hong 
Kong, na Mongólia Interior ou 
no Tibete, este tipo de regiona-
lismos serão um grande desafio 
para ele. Isto pode tornar-se uma 
coisa inofensiva sobre o modo 
como as pessoas falam ou o que 
elas cozinham, ou uma questão 
mais séria sobre identidade e 
pertença, sobre se as pessoas se 
sentem chinesas ou não. Vere-
mos se as pessoas se vão erguer 
pelo direito de serem diferentes 
ou se serão assimiladas por uma 
espécie de visão de Pequim so-
bre o que significa ser chinês.
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B R E V E SE D I T O R I A L

D
uas décadas se passaram sobre 
a transferência de soberania em 
Macau. A efeméride foi em 2019, 
mas os seus ecos prolongam-
se agora sob a forma de livro. 

Macau: Novas Leituras reúne mais de uma dezena 
de estudos e testemunhos sobre o que tem sido 
a vida cultural do território nestes últimos 20 
anos. A literatura é o tema mais referido, mas há 
espaço para o cinema, a língua e a identidade, 
num gesto colectivo que revela a sua vontade 
de não encerrar o pensamento em modos 
fechados, preferindo cruzar temas e olhares. É 
um gesto essencial perante um território como 
Macau, onde diferentes idiomas e práticas 
culturais existem em presença, e onde se vão 
cruzando cada vez mais, mesmo que nem sempre 
se cumprimentem. Falámos com Ana Paula 
Laborinho, uma das coordenadoras do livro, para 
tentarmos abrir mais horizontes sobre este lugar 
que umas vezes parece ser só de passagem, outras 
tantas de permanente exílio do mundo.
Do lado de lá das Portas do Cerco, a China de 
que os jornais do mundo não cessam de falar é 
lida por Bill Hayton. Em The Invention of China, 
o antigo correspondente da BBC no sudeste 
asiático sustenta a teoria de que o país que hoje 
conhecemos resultou da síntese de uma série de 
ideias, algumas delas “importadas” do Ocidente, 
levada a cabo por um grupo de intelectuais 
na demanda de uma modernização nacional. 
Sobre esse tema e as suas derivações históricas 
e políticas, Bill Hayton falou ao Parágrafo numa 
conversa breve, mas esclarecedora.
Com a tradução de literatura chinesa a ganhar 
espaço fora do mercado anglófono, um romance 
da escritora Fang Fang traduzido para o francês 
foi recentemente galardoado com o Prix Émile 
Guimet de Literatura Asiática. Na China,  
Soft Burial 《軟 埋》foi publicado em 2016 
e começou por merecer vários encómios da 
crítica, até começar a ser apontado por alguns 
grupos conservadores como “uma erva daninha 
venenosa”. Nesta edição, percorremos esse 
caminho entre o sucesso e o vexame públicos, 
olhando para as páginas de um romance que 
aborda o período da Reforma Agrária chinesa 
como poucos.
Quando nos preparávamos para fechar mais uma 
edição do Parágrafo, chegou a notícia da morte de 
Lawrence Ferlinghetti, escritor – e também editor 
e livreiro – que se deu a ler na companhia da Beat 
Generation, mas que prosseguiu o seu trabalho 
muito depois das cinzas desse experimentalismo 
alucinado se terem espalhado pelo mundo. Aos 
101 anos, Ferlinghetti continuava a escrever 
e a publicar e mantinha a mítica livraria City 
Lights, que fundou em 1953, a funcionar em São 
Francisco. Num poema traduzido em português, 
numa edição do próprio autor e dos tradutores 
(André Shan Lima e Isabelle Lima), há um verso 
que importa memorizar: «Um poeta nasce/ Um 
poeta morre/ E tudo o que está no meio/ somos 
nós/ e o mundo».
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A 
China tem am-
bições de ajus-
tar a ordem 
internacional 
para seu pró-

prio interesse, defende sem re-
servas Bill Hayton, ao mesmo 
tempo que considera que inter-
namente a actual liderança quer 
“esbater todas as diferenças” lin-
guística e culturalmente. Antigo 
correspondente da BBC no Viet-
name, membro do think tank 
Chatom House para os temas 
relacionados com a Ásia Pacífico 
e autor de The South China Sea 
e Vietname, Bill Hayton decidiu 
dedicar-se à grande empresa de 
mapear a construção teórica do 
edifício que hoje compõe a Re-
pública Popular da China (RPC). 
Num livro com um título provo-
cador, The Invention of China 
(Yale University Press), Hayton 
discorre sobre aquilo que o une 
a grande mancha territorial e hu-
mana que compõe a nação chi-
nesa.

A sua tese em The Invention of 
China é que a China actual é 
um mito nacional criado por 
um grupo de intelectuais com 
uma agenda política há cerca de 
um século. Pode elaborar sobre 
isto?
Bill Hayton – Parte do proble-
ma, claro, é a tradução. A pala-
vra inglesa “China” (como em 
português) é uma palavra que as 
pessoas inglesas usam há muito 
tempo para se referirem a essa 
parte do mundo. No seu equiva-
lente chinês, obviamente as pa-
lavras que as pessoas chinesas e 
o seu governo usam para China, 
Zhongou中中 ou Zhonghua 中中, tiveram 
diferentes significados no pas-
sado. Zhongou referia-se a uma 
área genérica, as terras centrais; 
poderia ser um conceito políti-
co, as terras do meio com outros 
países em volta; ou até mesmo 
uma terra natal espiritual. Mas 
não significava um país definido 
com um linha em volta e com a 
sua extensão actual. O que acon-
teceu foi que, no final do século 
XIX, em resposta ao colapso do 
império Qing, houve todos estes 
intelectuais que estavam na sua 
maioria fora da China, à procu-
ra de ideias sobre como moder-
nizar o país e como fazê-lo mais 
forte e enfrentar as ameaças es-
trangeiras. Porque estavam em 
lugares como o Japão, o sudeste 
asiático e a América do Norte, es-
tavam em contacto com todas as 
ideias que povoavam estes luga-
res, ideias muito europeias sobre 
nação, raça e tudo o resto. Depois 
de algum tempo começaram a 
adoptar algumas destas ideias e 
a adaptá-las à sua situação. Co-
meçaram a pensar em termos de 
nação, raça, país, de um modo 
como nunca tinham feito an-
tes. É isso que quero dizer com 
a “invenção da China” por estes 
intelectuais – eles pegaram em 
muitas ideias ocidentais e mis-
turaram-nas com ideias do seu 

próprio entendimento do passa-
do, criaram um híbrido. O nacio-
nalismo chinês gosta de aparecer 
como uma criação puramente 
chinesa, mas o meu argumento é 
que se trata de um híbrido. 

Decidiu usar a palavra “inven-
ção” no título para ser provoca-
tório? Tratou-se mesmo de uma 
“invenção” diferente das de ou-
tros estados-nação?
B.H. – É um título deliberada-
mente provocatório, admito isso. 
Pensadores sociais e historia-
dores prefeririam que eu usasse 
“construção” da China. Parte do 
problema é que tento atingir um 
público generalizado que pode 
não estar familiarizado com as 
noções de construção; a outra 
questão é que se alguém escreve 
um livro sobre a construção da 
China, as pessoas podem pen-
sar que vamos falar sobre como 
construir uma barragem ou algo 
do género. Não estava a tentar 
afirmar que não havia nada an-
tes do século XX ou que o país 
foi inventado do nada, mas sim 
inventado no sentido em que as 
pessoas pegaram em diferentes 
partes de diferentes ideias, mis-
turaram-nas e criaram algo novo 
– inventaram uma nova forma de 
usar e de olhar o passado.

A actual liderança chinesa rea-
vivou o nacionalismo no país?
B.H. – Penso que Xi Jinping é 
definitivamente mais naciona-
lista do que os seus antecesso-
res. Voltou a maneiras antigas 
de pensar sobre a nação, que na 
verdade têm muito em comum 
com as destes nacionalistas de 
há 100 anos, mais do que com 
os seus imediatos antecessores, 
mais preocupados com questões 
económicas e outras. Ele pare-
ce interessar-se pela nação em 
si, querendo tornar toda a gen-
te igual. Vemos isso no Tibete e 
no Xinjiang, onde parece estar 
a tentar eliminar não apenas o 
terrorismo mas qualquer ideia 
sobre ser-se diferente. Externa-
mente, vemos um fortalecimen-
to de actividade nos Himalaias, 
com a Índia; no mar do sul da 
China, com os países do sudeste 
asiático. Ele não é necessaria-
mente nacionalista no sentido 
de haver imensas bandeiras, co-
mícios, mobilização de pessoas, 
mas a sua política externa tenta 
reivindicar o controlo do territó-
rio de um modo que a dos seus 
predecessores não fazia.

A cola conceptual parece-lhe 
suficiente para manter o puzzle 
existente e até poder atrair ou-
tras peças, como Taiwan?
B.H. – Creio que as peças estão a 
fraquejar e de algum modo isso 

“Xi Jinping 
é mais 
nacionalista 
do que 
os seus 
antecessores”

O antigo 
correspondente 
da BBC no sudeste 
asiático, Bill Hayton, 
defende em 
 The Invention of China 
que a nação que 
conhecemos hoje 
é fruto de um híbrido 
de ideias aglutinadas 
há um século por 
um grupo intelectuais. 
O discurso da actual 
liderança de
Xi Jinping, considera, 
está-lhe próximo.

explica a abordagem mais na-
cionalista de Xi Jinping. Ele teve 
a sensação de que o país estava 
à deriva, as pessoas em Hong 
Kong estavam a sentir-se mais 
honkongers e menos chinesas, o 
mesmo em Taiwan, e creio que 
o mesmo pode ser verdade no 
Tibete e no Xinjiang. Por isso 
vimos esta tentativa deliberada 
de tentar empurrar as coisas na 
outra direcção, de afirmar uma 
única nação e tentar parar quais-
quer expressões de separatismo. 
Quanto às hipóteses de sucesso 
disto, teremos de ver. Frequen-
temente quando grandes países 
tentam intimidar uma pequena 
região ou minoria, o efeito é o 
oposto. Olhemos para a Catalu-
nha, por exemplo. Mas não sa-
bemos o que vai acontecer em 
Hong Kong e em Taiwan. Pode 
a China ser bem sucedida em 
alterar o modo como as pessoas 
pensam em Hong Kong através 
de mais controlo? Está disposta a 
meter um milhão de pessoas em 
campos de reeducação no Xin-
jiang, será que isso vai mesmo 
alterar o modo como as pessoas 
pensam? Podem eles refazer a 
identidade das pessoas? É muito 
cedo para dizer. Isto pode pro-
duzir efeitos negativos e a Chi-
na acabar com um ainda maior 
problema de separatismo; ou 
talvez tenha recursos e controlo 
suficiente para fazer as pessoas 
muito mais leais à China. 

Estamos a caminho de uma 
nova ordem internacional em 
que a China substituirá o papel 
que os EUA tiveram durante 
anos?
B.H. – Acho que a China tem 
ambições de ajustar a ordem 
internacional para seu próprio 
interesse. Não significa neces-
sariamente uma substituição 
da velha maneira de fazer as 
coisas, mas creio que é fundada 
num sentido de soberania na-
cional diferente do modo como 
essas ideias se desenvolveram 
no ocidente. Temos um sentido 
muito mais suave de sobera-
nia, acreditamos que os direitos 
humanos são universais, parti-
lhamos soberania no comércio, 
claro que muito mais dentro da 
UE; formamos alianças entre os 
nossos estados. Acho que a Chi-
na tem uma abordagem muito 
mais fundamentalista à sobe-
rania, vê-a como o pilar da or-
dem, é uma visão moralista da 
soberania –  a forma moralmente 
correcta de governar o mundo, 
mais do que apenas a que é le-
galmente aceitável. A China teve 
repetidamente problemas ao li-
dar com a UE ou a ASEAN como 
grupo e prefere sempre falar com 
os países um a um, onde ser um 

Revistaria
começou ontem e decorre até ao próximo dia 8 
de Abril um festival que reúne mais de vinte revistas 
literárias publicadas no Brasil. Organizado pelo Sesc 
Ipiranga (Serviço Social do Comércio), com curadoria 
de Fabiano Calixto (revista Meteöro) e Pedro Spigolon 
(revista Intempestiva), o festival Revistaria propõe-se 
discutir a relevância e as contribuições das revistas 
literárias ao longo da história, das vanguardas do 
século XX à actual situação mundial, marcada pela 
pandemia e pelo confinamento em muitas regiões 
do Brasil e do mundo. Os encontros serão 
transmitidos ao vivo todas as quintas-feiras, às 
19h (hora do Brasil), no canal de YouTube do Sesc 
Ipiranga.

Bill Hayton

The Invention of China 
Yale University Press

Segredos 
e manias 
de 
escritores
Um novo podcast, com 
assinatura da jornalista Susana 
Moreira Marques e produção 
da Fundação Lapa do Lobo, 
convida escritores para 
falarem sobre os seus hábitos, 
o processo criativo e algumas 

manias. O ponto de partida é 
a frase de Joyce Carol Oates, 
que afirmava que “quando os 
escritores perguntam uns aos 
outros a que horas começam 
a escrever ou quanto tempo 
levam a almoçar estão 
realmente a querer saber: é 
ele tão louco quanto eu?”. 
Os primeiros três episódios, 
disponíveis em plataformas 
como o Spotify, a Apple ou a 
Google Podcasts, acolhem Rui 
Cardoso Martins, Mário de 
Carvalho e Luísa Costa Gomes.

Correntes 
d’escritas virtual

Como tantos festivais literários pelo 
mundo fora, o Correntes d’Escritas preferiu 

migrar para o on-line a suspender a edição deste 
ano. Hoje e amanhã, as habituais conversas, mesas 
redondas, apresentações de livros e exposições vão trocar 
a Póvoa de Varzim pelos ecrãs. Alberto Manguel, Hélia 
Correia, Gonçalo M. Tavares, Catarina Sobral, Pepetela e 
Rui Zink são alguns dos autores que podem ser vistos e 
escutados em conversa. Haverá igualmente lugar para 
várias exposições, entre elas uma mostra de fotografias 
de Daniel Mordzinski, que captam vários momentos da 
vida do escritor chileno Luís Sepúlveda, e uma outra, 

As Penélopes, que cruza a poesia contemporânes 
portuguesa com as tradicionais camisolas 

poveiras, bordadas à mão por artesãs locais.
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encontros de escritores de língua 
chinesa com escritores de língua 
portuguesa: é que entre a própria 
população de origem chinesa de 
Macau, muitos também eram 
emigrados, também tinham o 
sentido de expatriados e também 
para eles aquele era um lugar de 
exílio, não no sentido mais nega-
tivo, mas no sentido de um lugar 
onde estavam deslocados. Essa 
condição de deslocados, para nós 
e para eles, acabava por ser um 
motor de criação artística muito 
forte. E ainda que depois pudesse 
haver uma enorme curiosidade 
de parte a parte para nos perce-
bermos melhor, o facto de não 
percebermos, o facto de termos 
alguma distância, claro que teve 
um papel muito relevante na cria-
ção artística. Este livro também é 
uma pequena homenagem a al-
guns poetas de língua portuguesa, 
nomeadamente o Alberto Estima 
de Oliveira ou a Fernanda Dias, 
que às vezes podem não ter explí-
cito o nome do lugar nos seus poe-
mas (como acontece muito com o 
Alberto Estima de Oliveira), mas 
percebe-se que Macau está lá por 
inteiro, o que mostra esta dimen-
são, digamos, ficcional. Claro que 
outros escritores foram por outros 
caminhos, procuraram contar his-
tórias de Macau, mas para mim 
Macau sempre foi uma grande fic-
ção e desse ponto de vista conti-
nua a ser o tal objecto estético que 
nunca se esgotará.

tura e outras formas que mos-
tram esse objecto sedutor que é 
Macau, que continua a ter uma 
história extraordinária. Como foi 
possível um local tão pequeno 
resistir e manter a sua identida-
de, toda a sua história? De facto, 
poderia ser uma ficção. 

Dois textos deste livro são dedi-
cados ao cinema feito em Macau, 
que tem um acolhimento signifi-
cativo fora do território. Como é 
que um cinema que só a partir 
dos anos 80 cria uma cinemato-
grafia mais estruturada ganha 
de repente esta visibilidade?
Há outro aspecto, que está de al-
guma maneira presente no texto 
inicial, que às vezes é difícil con-
siderar de dentro de Macau; é 
mais fácil considerá-lo a partir 
de fora. Refiro-me ao facto de o 
ciclo colonial português só se ter 
fechado completamente com a 
transferência de Macau para a 
China. Por isso, um certo olhar 
distanciado que pudesse ter uma 
abordagem sobre essa Macau 
também colonial só foi possível 
depois dessa data. E não foi ape-
nas para Macau, encerrou-se ali o 
ciclo colonial e a partir daí passá-
mos a ter literatura e cinema – e 
acho que o cinema acaba por ser 
mais expressivo – com perspecti-
vas diferentes das que havia, mais 
críticas em relação aos objectos 
do seu olhar. Estou a pensar, por 
exemplo, no Pedro Costa, ou nou-

tros realizadores... se calhar, antes 
de 1999 era muito difícil termos 
essas perspectivas que hoje te-
mos. E não há nada de extraor-
dinário nisso, porque a verdade 
é que houve aspectos positivos e 
negativos. Não se trata disso, tra-
ta-se de uma mudança de pers-
pectiva que me parece que só foi 
completamente possível depois 
de 1999, em Macau e não só.

Um aspecto transversal aos 
textos deste livro, logo referido 
no início num texto de Carlos 
Ascenso André, é a questão da 
língua. O facto de haver uma 
barreira quase intransponí-
vel – apesar dos mecanismos 
de tradução e interpretação – , 
uma barreira que existe no dia 
a dia, entre as duas principais 
línguas de Macau continua a 
ser um entrave para que as li-
teraturas circulem e dialoguem 
um pouco mais no território?
Acho que hoje em dia essa bar-
reira está bastante mais esbatida, 
apesar de tudo. Parece que sem-
pre foi um aspecto que de alguma 
maneira, não posso dizer falhou, 
mas faltou. Tal como se incentiva-
va a população de língua chinesa 
a falar português, nomeadamen-
te na administração pública, fal-
tou o outro lado – e tenho escritos 
de 1990 em que chamo a atenção 
para isso –, faltou incentivar os 
portugueses a aprenderem chi-
nês, que hoje em dia, felizmente, 

é algo muito mais comum. Há 
várias razões para isso, e talvez 
uma das principais seja o facto 
de na altura não estar completa-
mente definido se os portugueses 
deveriam aprender mandarim 
ou cantonês. Eu, por exemplo, 
comecei a aprender cantonês e 
é verdade que, nessa época, tam-
bém não havia um desenvolvi-
mento do ensino do chinês para 
estrangeiros como há hoje, era 
uma metodologia muito basea-
da na língua materna, e tudo isso 
dificultou claramente a aprendi-
zagem. Felizmente temos cada 
vez mais pessoas, portugueses, 
a aprenderem chinês e portanto 
essa comunicação vai-se fazendo 
dos dois lados. Mas eu gostava 
de sublinhar um outro aspecto, 
e se calhar até falo de uma expe-
riência pessoal: quando cheguei 
a Macau e tinha essa grande difi-
culdade de comunicação, sentia 
que Macau era de facto como se 
eu fosse a Alice no País das Mara-
vilhas. Tudo aquilo era uma ficção 
para mim, aqueles cartazes que, 
naturalmente, tinham função 
comunicativa, para mim eram 
obras de arte, eram elementos 
estéticos, e por isso era como se 
eu tivesse chegado a um espaço 
todo ele com uma dimensão fic-
cional e estética. E essa distância 
penso que acabou por ser muito 
inspiradora, sobretudo para a 
criação poética. E há outro aspec-
to, muito sublinhado em alguns 

 Os treze estudos e testemu-
nhos que compõem o seu corpo 
principal centram-se sobretudo 
na literatura e no cinema, ainda 
que derivem para temas vizinhos 
como o da presença da língua 
portuguesa ou as sempre rele-
vantes questões da identidade. 
No seu conjunto, apresentam-se 
como um exercício de reflexão 
sobre estes últimos vinte anos 
da vida cultural de Macau, pro-
curando entender o que mudou 
desde a transferência, olhando 
para o que permaneceu e assu-
mindo que o território é demasia-
do complexo para se deixar abar-
car num único olhar.
 Coordenado por Ana Paula 
Laborinho, Gonçalo Cordeiro, 
Marta Pacheco Pinto e Ariadne 
Nunes, o livro conta textos assi-
nados por Carlos Ascenso André, 
Fernanda Gil Costa, Jorge Arri-
mar, Maria Araújo da Silva, Gusta-
vo Infante, Mônica Simas, Duarte 

 E
m 2019, dois en-
contros académi-
cos assinalavam 
uma data impor-
tante para Macau. 

Passavam duas décadas sobre a 
transferência de soberania do ter-
ritório para a China e o momen-
to prestava-se a vários balanços. 
Nesses encontros, um realizado 
em Lisboa, outro em Paris, foram 
apresentadas várias comunica-
ções que talvez não encontrassem 
outro público para além daque-
le que as escutou no momento 
da apresentação, se a ideia de as 
preservar de um modo mais dura-
douro não tivesse entretanto sur-
gido. Os textos que se reúnem nes-
te Macau: Novas Leituras, livro re-
centemente publicado em Portu-
gal pela Tinta da China, nasceram 
então nesses espaços académicos, 
mas encontraram agora um veí-
culo que lhes permitirá ecoar nou-
tras conversas e reflexões. 

O I Encontro de Poetas de Ma-
cau, referido no livro em mais 
do que um texto, é de certa 
forma um primeiro passo para 
contornar esta questão da bar-
reira linguística. Esse encontro, 
realizado em 1994, foi de facto 
um marco nesta aproximação 
cultural e literária?
Tenho a certeza que sim. É pre-
ciso dizer que já antes se tinham 
começado a dar passos no senti-
do de identificar uma literatura 
de Macau, e também eles foram 
importantes para depois se che-
gar a este I Encontro, que se tor-
nou mais fácil nesse contexto, 
mas claro que foi fundamental. E 
como o próprio termo diz, foi um 
encontro, enquanto que o que 
tínhamos antes era um olhar de 
cada um dos lados, sem o neces-
sário cruzamento. Desse ponto 
de vista, em Hong Kong as coisas 
foram bastante diferentes... mas 
a verdade é que Macau conti-
nua a ser um espaço de enorme 
interesse e estou convencida de 
que hoje os mecanismos que 
existem, por exemplo o Rota das 
Letras, que me parece uma ini-
ciativa muitíssimo importante, 
e outras que tem havido mesmo 
do ponto de vista institucional, 
têm continuado esse trabalho 
que antes era muito solitário e 
que agora tem algumas condi-
ções para se desenvolver. Tenho 
pena que.. não sei se existe, mas 
acho que a Universidade ou o 
Politécnico deviam investir mais 
na investigação sobre estas ma-
térias e até tê-las como áreas do 
conhecimento, como discipli-
nas. Não sei se isso acontece ou 
não, mas era fundamental con-
tinuar a haver investigação so-
bre estes domínios, porque é a 
investigação que consolida uma 
área disciplinar. De algum modo, 
o que temos feito no Centro de 
Estudos Comparatistas [da Fa-
culdade de Letras da Universida-
de de Lisboa] a que pertenço, no 
projecto Orientalismo Português 
– que não abrange apenas Ma-
cau – , é constituir uma área de 
investigação. A partir daí, prova-
velmente temos muito boas sur-
presas sobre o que é feito e sobre 
o que continua e perdura. A área 
da investigação é fundamental 
para consolidar o que já existe.

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

C O S T A

E N T R E V I S T A

Uma ficção 
chamada 
Macau
Uma das organizadoras de Macau: Novas Leituras, 
Ana Paula Laborinho fala sobre o livro que reúne 
estudos, testemunhos e alguma literatura de Macau, 
olhando para os últimos 20 anos da vida cultural 
do território.

Drummond Braga, Dora Nunes 
Gago, Rosa Vieira de Almeida, 
Fernanda Dias e Maria do Car-
mo Piçarra, para além dos qua-
tro organizadores, que também 
escrevem. A este primeiro bloco 
segue-se uma pequena selecta 
de textos representativos da mais 
recente produção literária de Ma-
cau, onde constam trabalhos de 
Alberto Estima de Oliveira, Car-
los Morais José, Christopher (Kit) 
Kellen, Fernanda Dias, Fernando 
Sales Lopes, Jorge Arrimar, Ling 
Ling, Yao Feng e Yi Ling. Percor-
rido o índice, é clara a vontade 
de olhar Macau a partir de mui-
tos ângulos e ainda que o tema 
mais presente seja o da literatura 
em língua portuguesa, há espaço 
para outras formas de expressão 
e para outros idiomas, bem como 
para a reflexão sobre questões tão 
transversais a tudo isto como a 
das línguas que convivem num 
mesmo espaço.
 Ao telefone com o Parágrafo, 
Ana Paula Laborinho percorre os 
vários temas que integram Ma-
cau: Novas Leituras e reflecte so-
bre aquilo que faz de Macau um 
território tão particular.

Este livro reúne uma série de es-
tudos, ensaios e também alguns 
textos literários com o propósi-
to de assinalar os 20 anos pas-
sados sobre a transferência da 
soberania de Macau. A criação 
literária é algo que se destaca 
naquilo a que podemos chamar 
a herança portuguesa em Ma-
cau?
Ana Paula Laborinho – Penso 
que sim, embora cada vez mais 
essa herança tenha muitas lín-
guas. Gostava de sublinhar, e há 
trabalhos sobre isso, que Macau 
sempre foi um objecto de escri-
ta desde praticamente o sécu-
lo XVI, onde temos textos mais 
literários ou menos, mas que 
tiveram Macau como objecto. 
Por isso este projecto de livro 
começa com uma linha de inves-
tigação que chegou a chamar-se 
Escrever Macau, e que também 
existe para Goa e Hong Kong. São 
espaços tão particulares que ofe-
recem sempre matéria para re-
flexão e para ficção. Sempre hou-
ve contributos de outras línguas, 
francês, inglês, nomeadamente 
de viajantes que passaram por 
Macau. Hoje em dia, temos de 
ver Macau como um objecto, 
digamos, ainda mais complexo, 
por isso, embora neste livro te-
nhamos essencialmente autores 
de língua portuguesa, a verdade 
é que também temos outros au-
tores, com trabalhos traduzidos 
para português. Essa é a com-

plexidade de Macau e hoje, feliz-
mente, o que continua a haver é 
uma escrita e uma literatura so-
bre Macau em várias línguas.

Há duas constatações nos pri-
meiros textos deste livro, ambas 
referindo-se ao período após 
a transferência de soberania: 
uma indica o aumento expo-
nencial de alunos inscritos em 
cursos de língua portuguesa, a 
outra aponta o crescimento do 
interesse, no estrangeiro, pela 
literatura feita em Macau. Se a 
primeira pode explicar-se por 
motivos geo-económicos, como 
podemos perceber este interes-
se crescente pela literatura ape-
nas depois de 1999?
Estive em Macau num período 
relativamente longo, que teve 
início em 1988, e nessa altura 
aquilo que se designava como li-
teratura macaense era essencial-
mente a literatura de escritores 
que tivessem nascido em Macau 
e que juntassem em si várias cul-
turas. Esse conceito, que é bas-
tante restrito e que levou a lon-
gas discussões, foi-se alargando. 
E a própria criação da Univer-
sidade de Macau e do Instituto 
de Estudos Portugueses, hoje 
Departamento, levou a que se 
pudesse cada vez mais fazer um 
trabalho de investigação com 
suporte teórico sobre essa ma-
téria. Também é preciso referir 
a chegada de vários professores 
e investigadores, o que permi-
tiu considerar Macau como um 
objecto de escrita, indo buscar 
inclusivamente aquilo que hoje 
em dia, e teoricamente, se refere 
como o pós-colonialismo. e a crí-
tica já pode considerar-se uma 
crítica pós-colonial, porque há 
também uma longa escrita colo-
nial em Macau. Portanto, o facto 
de termos um grupo de investi-
gadores que tem pensado sobre 
o assunto levou naturalmente 
a que cada vez mais houvesse 
estudos sobre Macau. Por outro 
lado, também a Universidade, o 
Politécnico e outras instituições 
desenvolveram um conjunto 
de seminários, de conferências, 
que interessaram investigado-
res de outros países, o que tam-
bém tornou Macau objecto de 
estudo noutros países e noutras 
Universidades. Temos o caso da 
professora Mônica Simas, da 
Universidade de São Paulo, que 
fez uma tese sobre a poesia de 
Macau sem nunca ter ido a Ma-
cau, e é uma tese extraordinária. 
Por isso, quer no Brasil, quer em 
Itália, em Paris, no Reino Unido, 
começou a existir interesse por 
este objecto estranho e ao mes-
mo tempo sedutor que é Macau, 

com as suas várias culturas que 
estão em presença, procurando 
perceber-se como é que elas se 
cruzam, como é que produzem 
objectos artísticos. Numa altura 
em que falamos tanto de inter-
culturalidade e de cruzamentos 
culturais, Macau é de facto um 
espaço que merece investigação 
e muito estudo. Claro que este 
volume se centra muito em au-
tores de língua portuguesa, mas 
não deixa de considerar também 
esse universo mais vasto que de-
riva da complexidade de Macau.

Esse modo mais aberto de en-
tender a ideia de identidade 
macaense, já não encerrada 
na ascendência familiar ou no 
lugar de nascimento, também 
contribuiu para a abertura de 
Macau e da sua criação artística 
ao mundo?
Claro, foi decisivo. Aliás, a partir 
do final dos anos 70, Macau co-
meçou a abrir e a acolher gente 
muito diversa, de vários países. 
A sua condição de lugar de pas-
sagem, de porto, também foi 
alargada, no sentido de muitas 
dessas pessoas terem passado 
a permanecer durante tempo-
radas mais longas em Macau. 
Claro que tudo isso levou a uma 
mudança muito grande e Macau 
começou a ser um lugar muito 
mais cosmopolita, com vanta-
gens e desvantagens. Mas de 
facto todos esses cruzamentos 
levaram a que eu hoje continue 
a considerar que Macau é um 
objecto de estudo muitíssimo in-
teressante, como se tem visto, e 
não é só na literatura. Neste livro 
também abordamos o cinema, 
as artes plásticas...Há um inte-
resse mais alargado, poderemos 
até olhar para alguma arquitec-

Vários Autores
Macau: Novas 
Leituras
Tinta da China

Ana Paula Laborinho, co-organizadora de Macau: Novas Leituras
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Apostando 
a vida

Resistir 
ao silêncio

Também já ouvira falar de casos 
em que pessoas possuíam um 
vício. Até mesmo no cassino vira 
alguns jogadores compulsivos 
e o ar frenético que adquiriam 
ao ver uma roleta girar. Mas isso 
era demais. Ela gostava de andar 
pelas ruas de Macau, como se es-
tivesse em um filme chinês, ob-
servando a arquitetura oriental 
que se unia à ocidental. Gostava 
de comprar um pastel de Belém 
e saboreá-lo lentamente. Não 
queria problemas. Não queria 
que alguém perdesse um jogo de 
pôquer e, além disso, perdesse a 
própria vida em sua mesa. 

Olhou para os rostos ansio-
sos do casal e chamou o segu-
rança do cassino. 

Era uma situação estranha 
a do casal sentado ali. A mulher 
tinha longos cabelos vermelhos e 
usava um vestido tão rubro quan-
to. O homem também se vestia 
elegantemente, com um terno. 
Tinha olhos de gato e a cabeça 
careca. Eles entraram na sala 
como se fossem um casal, de mãos 
dadas. Trocavam olhares de flerte 
e carícias. Mas ao se sentarem 
naquela mesa os olhares sedutores 
logo se tornaram sinais de que 
um inimigo estava próximo. Cada 
um a sua frente agora era o seu 
próprio nêmesis. A periculosidade 
da aposta não assustara o homem. 
Nem um pouco. Ele mal piscara. 
Quase parecia feliz ao perceber 
que a aposta fora tão alta. Ela tam-

bém não parecia abalada. Maria 
via que havia uma faísca no olhar 
da mulher, como se ela admirasse 
sua própria capacidade de exceder 
os limites. 

– Nós lhe daremos um prê-
mio em dinheiro se aceitar – ele 
disse, levando seus olhos de feli-
no para a direção de Maria. 

– Veja, nós apenas gostamos 
de apostar – a mulher falara com 
um toque aveludado na voz, co-
locando sua mão em cima da 
mão da garota. 

Ela já não aguentava ficar 
mais ali. Já ouvira falar de notí-
cias de pessoas com doenças ter-
minais que apostavam a própria 
vida, já que achavam que não 
teriam mais nada para perder. 

POR  LAÍSA R IBEIRO 
DO COUTO

I LUSTR AÇÃO 
RUI RASQUINHO

C O N T O

E
la acabara de apostar 
a sua vida em um sim-
ples jogo de pôquer 
contra apenas um 

oponente. Maria trabalhava nesse 
cassino em Macau há quatro anos 
e, durante todo esse tempo, nunca 
vira uma jogadora tão insana ou 
um olhar tão doentio no rosto do 
jogador oponente. Quando eles 
chegaram à sua mesa, ela achara 
que seria apenas mais um casal de 
turistas de Hong Kong que gostar-
ia de se divertir um pouco antes de 
ir visitar as ruínas de São Paulo ou 
simplesmente ir ao Studio City. Ela 
sempre recomendava a experiên-
cia 4D do Batman aos clientes. Os 
super-heróis estão em alta, afinal 
de contas. 

– Senhora, você não pode 
apostar algo desse tipo. É con-
tra as regras. – ela disse, com um 
tom levemente desesperado em 
sua voz. 

Maria acordara e achara que 
aquele dia seria como todos os 
outros, mas, agora, estava im-
plorando para que uma mulher 
não colocasse a própria vida em 
risco em sua mesa. Se algo acon-
tecesse, a polícia viria atrás dela. 
Ela não queria ter problemas com 
a polícia chinesa. O que ela queria 
era respeitar o máximo possível 
as leis, para que nenhum prob-
lema fizesse com que ela tivesse 
que voltar para o seu país natal, o 
Brasil. Ela amava o Brasil. Apesar 
de toda a desigualdade social e 
a corrupção política, ela olhara 
para aquela natureza maravilho-
sa e seu coração sabia que sem-
pre amaria aquele lugar. Mas per-
correra um longo caminho desde 
sua saída. Também se apaixonara 
por Macau. A cidade fora uma 
colônia portuguesa, assim como 
a terra brasileira. Sentia uma con-
exão. Até mesmo as igrejas católi-
cas, presentes em Macau devido à 
colonização, faziam com que ela 
se lembrasse de casa. 

– Ninguém ficará sabendo – a 
mulher disse, olhando diretamente 
nos olhos do homem a sua frente. 

E M  F O C O

STACEY QIAO

O 
último sé-
culo da 
China está 
repleto de 

guerras intensas, movimentos 
políticos  e tragédias que se tor-
naram o tema de muitas obras li-
terárias e artísticas. Apesar dessa 
presença notória de referências 
à história recente, o Movimen-
to da Reforma Agrária no início 
dos anos 1950, um dos episódios 
com mais mortalidade da his-
tória recente do país, é pouco 
abordado na literatura chinesa, 
provavelmente em resultado dos 
silêncio imposto sobre ele e dos 
traumas deixados nas pessoas 
que o viveram. No discurso ofi-
cial, o movimento visava acabar 
com a propriedade feudal da 
terra e mudar o destino dos ex-
plorados. No entanto, não se tra-
tava de uma simples operação 
de redistribuição de terras, mas 
igualmente de uma ruptura das 
estruturas sociais, já que o ob-
jectivo era eliminar os proprietá-
rios de terras e chefes de aldeias 
para que o Partido Comunista 
pudesse ter o controle sobre os 
camponeses. O assassinato em 
massa de proprietários pelos ar-
rendatários das terras foi incen-
tivado durante o movimento e 
o número estimado de vítimas, 
sem confirmação oficial, andará 
pela casa dos milhões.

O romance Soft Burial 《
軟 埋》, escrito por Fang Fang 
方 方 e publicado pela People’s 
Literature Publishing House em 
2016, é uma das raras obras que 
aborda o delicado tema da Re-
forma Agrária na perspectiva dos 
“inimigos” do movimento, ou 
seja, os proprietários de terras. 
A inspiração para o livro veio da 
história da mãe de uma amiga da 
autora: o seu maior medo era ser 
enterrada directamente no chão, 
o que seria um “enterro suave”, já 
que o corpo se revela frágil sem 
a proteção de um caixão. No sis-
tema de crenças local, acredita-
va-se que os mortos enterrados 
desta forma nunca poderiam 
voltar a encarnar, como seria 
desejável. A história do roman-
ce começa com alusões veladas 
aos factos dolorosos vividos por 
Ding Zitao, uma mulher de idade 
muito avançada cuja memória 
parece ter-se apagado proposi-
tadamente, de modo a não sofrer 
com os traumas deixados pelo 
passado. Com o avançar da nar-
rativa, acompanhamos o filho de 
Ding Zitao e as suas tentativas 
constantes de descobrir o que 
aconteceu no passado escondi-
do da sua mãe.

Baseada em transições fre-
quentes entre o passado e o pre-
sente, a estrutura da narrativa 

do as pessoas morrem e seus cor-
pos são enterrados sob a terra 
sem a proteção de caixões, esse 
enterro é chamado de ‘enterro 
macio’; quanto aos vivos, quando 
selam seu passado, cortam suas 
raízes, rejeitam suas memórias, 
seja consciente ou inconsciente-
mente, suas vidas são suavemen-
te enterradas no tempo ”. 

O compromisso de Fang 
Fang com a memória prosseguiu 
ao longo de boa parte do ano 
passado, quando epidemia de 
Covid-19 abalou Wuhan, cidade 
natal da escritora. Encerrada em 
casa, Fang Fang disponibilizou 
nas redes sociais registos diários 
dos seus pensamentos e obser-
vações, o que atraiu milhões de 
leitores. As entradas foram for-
mando um texto que ficou co-
nhecido como Diário de Wuhan 
e acabou por ser publicado em 
livro, em inglês, com tradução 
de Michael Berry (Wuhan Diary: 
Dispatches from a Quarantined 
City, Maio 2020). Não muito di-
ferente da controvérsia em torno 
de Soft Burial, o relato na pri-
meira pessoa de uma catástrofe 
sem precedentes tornou-se o 
novo objecto dos ataques dos 
nacionalistas zelosos, que acu-
saram Fang Fang de se aliar ao 
Ocidente e minar a imagem do 
país. A autora passou a ser vista 
pelas autoridades como inimiga 
e os seus livros, incluindo novas 

obras e reimpressões, foram re-
jeitados pelas editoras chinesas. 
Muitas pessoas aplaudiram o 
desaparecimento desta voz inde-
sejada e orgulharam-se do com-
bate eficaz do país à pandemia 
em comparação com o resto do 
mundo. As memórias daqueles 
dias de pânico tornaram-se va-
gas e distantes. Consciente ou 
inconscientemente, esses dias 
foram “enterrados suavemente”. 

Então, em Janeiro de 2021, 
exatamente um ano após o sur-
to de COVID-19 em Wuhan, re-
sidentes de várias cidades no 
nordeste da China criaram um 
movimento na internet sobre a 
escassez de alimentos e medica-
mentos devido aos bloqueios ex-
tremamente rígidos implemen-
tados pelos governos locais para 
controlar os surtos recorrentes 
da doença. As pessoas protesta-
ram por terem de ficar presas em 
suas casas, sem fornecimento de 
alimentos e outros bens necessá-
rios por mais de uma semana, e 
apelaram desesperadamente aos 
governos para distribuirem esses 
bens de modo eficaz. No meio da 
angústia e da ansiedade que en-
tretanto se tornaram familiares, 
as memórias de Wuhan foram 
repentinamente revigoradas. So 
que desta vez, como se leu num 
comentário na rede Weibo, “já 
não temos nenhuma Fang Fang 
para escrever e falar por nós”.

方 方 Fang Fang

Soft Burial 
《軟 埋》

L’Asiathèque

é complexa, com dois enredos 
entrelaçando as duas vidas da 
heroína. Hu Daiyun perdeu a 
memória em 1952, após as trá-
gicas mortes de todos os seus fa-
miliares no provesso da reforma 
agrária, e esteve muito perto de 
se afogar no rio, acabando in-
tencionalmente com a sua vida. 
Salva por Wu, um médico cuja fa-
mília passou por situações seme-
lhantes nos anos anteriores, Hu 
Daiyun passa a chamar-se Ding 
Zitao e casa-se com o seu salva-
dor, vivendo alguns anos de rela-
tiva tranquilidade até ao omento 
em que um acidente a deixa viú-
va. Envelhecida e traumatizada, 
Ding Zitao experimenta o violen-
to ressurgir do passado, reviven-
do passo a passo as tragédias que 
pensava ter apagado da memó-
ria, ao mesmo tempo que o seu 
filho dedica se entrega à tarefa de 
reconstruir esse passado, para si 
desconhecido.

O livro foi inicialmente bem 
recebido após a sua publicação, 
em 2016, destacado pela crítica 
como o retrato intenso de um 
período lamentável da história 
e uma aproximação muito ve-
rosímil da sociedade do leste de 
Sichuan da década de 1950 em 
diante. Em 2017, foi distinguido 
com o Prémio Lu Yao, um dos 
mais prestigiados galardões li-
terários da China, pelo seu “ele-
vado grau de integração entre 
crítica e valor literário”. Até que, 
de um momento para o outro, o 
livro tornou-se alvo de ataques 
violentos vindos de sectores mais 
conservadores da sociedade, que 
organizaram sessões públicas 
onde se dedicavam a acusar o ro-
mance de Fang Fang de ser “uma 
enorme erva daninha venenosa”. 
O resultado dessa campanha de 
desvalorização foi o livro desapa-
recer de várias estantes e escapa-
rates livreiros. Ainda assim, a sua 
circulação persistiu e o romance 
de Fang Fang despertou muito in-
teresse, na China e no estrangei-
ro. Já em Janeiro deste ano, o Prix 
Émile Guimet de Literatura Asiá-
tica foi concedido a Fang Fang 
por Soft Burial, traduzido em 
francês por Brigitte Duzan como 
Funérailles molles e publicado 
pela L’Asiathèque (2019). Actual-
mente, o livro está disponível nas 
livrarias de Taiwan e França, para 
além do mercado on-line.

Diante dos ataques ferozes 
dos ultraconservadores, Fang 
Fang insistiu na importância de 
escrever a história e se viu não 
como uma crítica de certas cam-
panhas políticas, mas como uma 
autora obrigada a lembrar quan-
do todos os outros optam pela 
amnésia. Ela elaborou a noção do 
título do livro no posfácio: “Quan-

Romance afastado da ribalta por motivos políticos, 

Soft Burial 《軟 埋》, de Fang Fang, foi publicado 

em França e distinguido com o Prix Émile Guimet 

de Literatura Asiática
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C R Î T I C A

TEX TO

HÉLDER BEJA

lavar a cabeça com a dita xaro-
pada de manhã e à noite, como 
ainda hoje se recomenda em 
qualquer farmácia, até a vontade 
capilar dar sinal de arribar. 
 E se leitor tiver a fortuna de 
possuir uma pedra quadrada, 
dessas que se chamam candar, 
são da cor de ferro e vêm da Tar-
tária, então a sua vida está feita. 
A pedra ampara a melancolia, a 
dor de cabeça, o parto, o sangue 
pisado, o cansaço, a enxaqueca, 
a dor de ouvidos, a dor de dentes 
e, por certo, até a dor do escriba 
que desiste de enumerar todos os 
muitos benefícios desta leitura. 

Ler de barriga cheia

Dulce Freire e Anabela Ramos. 
Intitulado «Na Cozinha de Um 
Alquimista em Inícios do Sécu-
lo XVIII», o ensaio sustenta que 
os escritos culinários de Borges 
Henriques «permite[m] ir além 
do que se passava entre a cozi-
nha e a mesa, contribuindo para 
compreender outras dimensões 
de quotidianos privados ainda 
escassamente conhecidos». (p. 
14)
 Escassamente documenta-
da é também a vida de Francisco 
Borges Henriques. Sendo certo 
que nos movimentamos pelos 
meandros das elites portugue-
sas de setecentos, que Henriques 
servia, rareiam informações so-
bre o seu percurso. As autoras 
desvelam que terá começado em 
Alhandra, sabendo-se que foi ad-
mitido como Familiar do Santo 
Ofício, viveu em Lisboa e acom-
panhou Bento Beja de Noronha 
quando este foi nomeado Bispo 
de Elvas, em 1694. Beja de Noro-
nha, creem as autoras, terá sido 
uma figura tutelar na vida deste 
homem, nas suas competências 
de escrita e leitura que lhe per-
mitiram, entre outras coisas, dei-
xar este legado gastronómico.
 Borges Henriques, qual chef 
contemporâneo à procura do 
prato estrela, «ensaia as primei-
ras receitas de bacalhau e assu-
me, sem hesitação, o consumo 
de sardinhas pelos mais abasta-
dos», promovendo aquilo a que 
as autoras chamam de «mobi-
lidade social dos ingredientes». 
(p.19). Hoje isto pode parecer 
pouco. À época, ele era o Guar-
diola das frigideiras.
 Nestas páginas de «culinária 
cosmopolita», garantem Freire 

e Ramos, surgem pela primeira 
vez novidades europeias como 
os pudins e ingredientes como 
o tomate, milho, coco, pimento, 
batata-doce e o cravo do Mara-
nhão e do Pará.   «Simultanea-
mente, [Borges Henriques] de-
monstra como integrar as novas 
espécies ou variedades, como a 
abóbora e o feijão americanos, 
ou o arroz e as laranjas do Orien-
te, fornecendo soluções inteira-
mente inovadoras ou adaptando 
o que há muito conhecia». (p.18)
 Se mais méritos fossem pre-
cisos, o autor consolida neste li-
vro de receitas o uso do açúcar e 
isso, só por si, vale uma estátua. 
Aqui encontramos os antepassa-
dos do leite creme e do pastel de 
nata, do pão-de-ló e dos bolos de 
milho. Mas também da feijoada, 
do molho de escabeche, do arroz 
de pato, das tripas, do caldo ver-
de e da ginginha. É muita fruta.
 Degustada a mesa farta de 
Francisco Borges Henriques, é 
natural que a azia possa atacar 
os mais débeis. Nesse caso, o 
alquimista apresenta a solução: 
«Tomarão uma pouca de cinza 
de forno, a peneirarão, a tomarão 
por duas ou três vezes e livrarão 
desta queixa» (p.359). Este e ou-
tros prejuízos estão identificados 
e prescritos. A saber: 
- Para vir a ocasião às mulheres? 
«Tomarão o açafrão que seja de 
França» (p.497). Mas a mezinha 
também mete vinho branco e 
açúcar e é de tomar por nove 
dias. 
- Para nascer cabelo? «Um quar-
tilho de aguardente boa, que não 
seja de cabeça, na qual quanti-
dade se misture duas colheres de 
mel de enxame novo.» Depois é 

Faísca. Dulce Freire chama-lhe 
«livro de segredos» na nota intro-
dutória. Imagina Borges Henri-
ques a vigiar a preparação de um 
xarope para combater as primei-
ras tosses ou a trasfega do vinho, 
adverte para o facto de o autor 
setecentista ir além das receitas 
e deixar pitadas de opinião e in-
tuições pessoais ao longo de pá-
ginas, que por vezes se asseme-
lham mais a um diário do que a 
uma Maria de Lourdes Modesto 
de outros tempos.
 Mas que páginas são afinal 
estas, em que se fixam quase 400 
receitas de comida e doces, e uns 
250 remédios, perfumes e bên-
çãos desses «laboratórios farma-
cêuticos» que eram as cozinhas 
de antanho? Trata-se de um ma-
nuscrito agora publicado pela 
primeira vez na íntegra, palavras 
que há mais de um século aguar-
davam na Biblioteca Nacional de 
Portugal para finamente serem 
devoradas por leitores esfaima-
dos. A presente edição não só 
oferece a transcrição rigorosa do 
original, como a apresenta lado 
a lado com uma versão em por-
tuguês corrente. Vem munida de 
um glossário para objectos, in-
gredientes e técnicas entretanto 
desusadas, bem como de uma 
conversão dos pesos e medidas 
como arrátel, canada, escrópu-
lo e selamim. Mas o que brilha 
neste livro, além das receitas de 
Borges Henriques – que, como 
o criado que vigie o jantar dos 
seus senhores, nos permitem 
espreitar os hábitos alimentares 
de uma época distante e mal do-
cumentada no que toca à culiná-
ria – é o estudo que as antecede 
e por elas nos guia, assinado por 

Francisco Borges Henriques
Receitas e Remédios
Ficta Editora
Coordenação de Dulce Freire

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

Uma 
breve 
história 
do 
mundo

Re c o n h e c i -
do pela sua 
vasta obra 
dramatúrgi-

ca, onde se contam várias pe-
ças traduzidas em português, o 
escritor norueguês Jon Fosse é 
igualmente autor de dezenas de 
outros livros, entre romances, 
poesia, ensaio e alguns volumes 
destinados ao público infantil. 
Manhã e Noite, recentemente 
publicado em Portugal, é um ro-
mance breve cuja leitura desafia, 
ainda assim, todo o fôlego que 
se imaginaria necessário para as 
pouco mais de 100 páginas que o 
compõem. Numa escrita onde se 
reconhecem os fortes traços dra-
matúrgicos que definem parte 
considerável da obra de Jon Fos-
se, o autor coloca a leitura no co-
ração de um espaço cénico onde 
os detalhes são a matéria-prima 
da acção e onde o pormenor, por 
mais que se revele nos gestos e 
nos cenários, está todo no lugar 
selvagem a que chamamos pen-
samento. 

Como se de uma cosmogo-
nia se tratasse, a narrativa abre 
com o nascimento de Johannes, 
filho de Marta e Olai. É uma fal-
sa cosmogonia, por ser claro que 
havia mundo antes de Johannes, 
mas a cena tem a força de um 
começo absoluto, porque Fosse 
domina essa rara faculdade de 
fazer do romance um espelho 
total do mundo, umas vezes ri-
goroso, outras distorcido, sem-
pre sem deixar à vista as costu-
ras de semelhante operação. O 
nascimento de Johannes des-

mos com o destino para melhor 
nos considerarmos parte de 
um plano qualquer. Confron-
tado com a finitude, Johannes 
«é tomado por um sentimento 
tremendamente poderoso que 
o liga a tudo o que vê, às urzes, 
a tudo junto, tudo o que conhe-
ce, tudo o que é o seu lugar no 
mundo, que é dele, tudo junto, 
as encostas, os armazéns, as pe-
dras na margem, e depois sente 
que nunca mais tornará a ver 
tudo isto, mas que isto perma-
necerá nele, como aquilo que 
ele é (…).» (pg.62)

A dada altura, a superstição 
que acompanhou o momen-
to inicial – do texto e da vida de 
Johannes – contamina a narrati-
va, colocando a leitura no espaço 
que poderia ser o de um registo 
fantástico ou sobrenatural. Há 
pessoas mortas que interagem 

com a personagem principal, 
conversando e deslocando-se 
como se estivessem vivas. O pró-
prio Johannes, que adivinhamos 
já fora do mundo dos vivos, arvo-
ra-se em personagem actuante e 
repete os seus passos quotidia-
nos quando talvez já não pudes-
se fazê-lo. Contudo, Fosse impe-
de qualquer desvio para os terri-
tórios literariamente pantanosos 
do sobrenatural. Dominando o 
seu gesto cosmogónico inicial, 
constrói no espaço da linguagem 
um mundo que é total, início e 
fim em constante movimento cí-
clico, existência corpórea e pen-
samento num mesmo patamar 
de importância. Na superfície 
desta escrita, reflecte-se a sere-
nidade tácita dos que sabem que 
vão morrer; nas suas profunde-
zas, agita-se a ansiedade perante 
essa morte desde sempre anun-

Jon Fosse
Manhã e Noite
Cavalo de Ferro
Tradução de Manuel Alberto Vieira

creve-se por entre as mobílias 
da pequena casa de pescador, 
através da presença da partei-
ra, Anna, e do rosto cansado da 
mãe, Marta. São elementos de 
contexto, capazes de dar a ler o 
ambiente em que tudo acontece 
e de definir os contornos da ac-
ção. No entanto, é na mente de 
Olai que Johannes nasce, ou é aí 
que lemos o seu nascimento. As 
superstições associadas ao parto, 
os gestos de apoio à parteira e o 
estado de embevecimento carac-
terístico de quem acabou de ver 
um filho chegar ao mundo, tudo 
isso Johannes exibe serenamen-
te, mas é no fundo do seu pensa-
mento que está o torvelinho ca-
paz de transformar uma narrati-
va singela num portentoso texto 
universal.

Com uma omnisciência 
que se estende para além do 
que acontece ou vai acontecer 
na acção, o narrador criado por 
Fosse acede aos recantos mais 
profundos do pensamento das 
personagens, não apenas ao que 
podem querer esconder, mas so-
bretudo àquilo que nem sequer 
sabem que guardam dentro de 
si. Garantido o acesso, a voz que 
narra transforma todo esse ma-
terial numa torrente sem freio, 
recorrendo à associação livre, 
aos pensamentos conscientes e 
inconscientes e às imagens que 
se vão formando, sem premedi-
tação ou controlo, no âmago de 
cada personagem. Sobrepondo 
esse material indomável – e por 
vezes tão difícil de se tornar ma-
téria verbal –  aos gestos do quo-
tidiano, o narrador de Fosse vai 
desfiando uma linha temporal 
que salta do nascimento para a 
aproximação da morte. 

Se havia mundo antes de 
Johannes, filho de Olai e herdei-
ro do nome do seu avô paterno, 
o avanço da história deixa claro 
que continuará a haver mundo 
também depois dele. E com a 
descrição do seu nascimento a 
compor apenas um quarto des-
te romance, o desfecho da sua 
morte preenche todo o espaço 
restante, num equilíbrio cons-
tante entre a importância que 
cada pessoa tem na complexa 
rede do mundo e a absoluta in-
significância que também tem 
perante o ciclo imparável do 
tempo. Na escrita íntima e tor-
rencial de Fosse, esse equilíbrio 
é o fio que nos garante substân-
cia enquanto a velhice, a doença 
ou o acaso não decidem cortá-
-lo, num gesto que identifica-

ciada. E em cada página deste 
Manhã e Noite, o que está em na 
superfície e o que se move nas 
profundezas são uma e a mesma 
coisa.

A história de Johannes, fi-
lho de Olai, filho de Johannes 
é a história de como vivemos, 
sem escapatória, neste ciclo de-
finido à partida: inspirar, expirar, 
sabendo que à vida se sucede-
rá inevitavelmente a extinção. 
Talvez seja sobretudo a história 
de como vamos aprendendo a 
viver com isso, erguendo altos 
castelos que vão encobrindo o 
óbvio, fintando destinos como se 
no fim nos coubesse outra coisa 
que não a morte. E ainda assim, à 
beira de um fiorde norueguês ou 
em qualquer outra geografia do 
vasto mundo, pouco haverá que 
valha a pena para além de caste-
los e fintas. 

O 
leitor pode atacar 
com o estômago 
vazio as Receitas e 
Remédios escritas 

por Francisco Borges Henriques 
no alvor do século XVIII, mas 
isso será como ir ao supermer-
cado cheio de fome – aquelas ga-
nas desenfreadas de comprar e 
comer tudo, o muito batido mas 
certeiro “mais olhos que barriga” 
por que todos já passámos num 
dia de larica ou de gula.
 A maneira ideal de entrar 
neste gordo livro (623 páginas 
não é para meninos) é, então, 
consultar o seu índice de títulos 
bem organizado, como aliás toda 
a edição, escolher um ou dois 
pratinhos daqueles de lamber 
os dedos e dar fogo aos tachos. 
Por exemplo, caldeta dos peixes 
de rio (p. 517): «Tomarão salsa, 
cebola e picarão e pisarão alho, 
pimentão, de adubos pretos aça-
frão, cravo, pimenta, gengibre, e 
azeite, e uma pinga de vinagre, e 
uns ramos de orégãos. Posto tudo 
a ferver, que se afogue. Se lhe 
lance então água e se lhe metam 
os peixe dentro.» Enquanto o cal-
do levanta fervura, pode pôr em 
marcha um «toucinho-do-céu de 
Elvas, cujo doce é excelente» (p. 
157) ou um «leite crespo à fran-
cesa» (p. 221), que depois de lan-
çado nas taças se polvilha com 
canela – isto sem perder de vista 
que está a seguir receitas escritas 
numa tarde qualquer de 1715.
 Satisfeitos alguns apetites, 
será tempo de entrar nesta obra 
fascinante e sentar à mesa da 
sua coordenadora, a académica 
Dulce Freire, e dos comensais 
investigadores Anabela Ramos, 
Ana Isabel Silva e Carlos Manuel 
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O que acontece aqui é mais um 

efeito estilístico do que um argu-

mento. Por contraste, estes grandes 

nomes da literatura universal ridi-

cularizam uma sala de jovens alunos 

a tentarem realizar um exercício de 

dez linhas em cadernos pautados. 

A solenidade cristalizada de uns e o 

quotidiano prosaico de outros faz a 

balança da mitificação literária pen-

der incomparavelmente para um 

lado. Uns são apresentados como 

imortais, os outros têm intolerância 

ao glúten. 

Fica por demonstrar que a par-

ticipação em oficinas de escrita não 

teria sido benéfica para estes ou ou-

tros grandes autores, por mais cano-

nizados que tenham sido.

Enquanto disciplina, a escrita 

criativa tem vínculos claros com a 

teoria da literatura. Uma situa-se an-

tes e a outra situa-se depois do tex-

to literário. A escrita criativa sonha 

com o texto literário, o seu objecto é 

uma miragem. A teoria da literatura 

reflecte sobre o texto literário, o seu 

objecto é uma memória. 

Não é o conhecimento que for-

mata, é a incapacidade de utilizá-lo 

adequadamente, é a falta de agili-

dade reflexiva ou, se preferirmos, de 

agilidade criativa. Em última análise, 

é a ignorância que formata.

É preciso muita verve anti-aca-

démica para defender que o estudo 

da teoria da literatura é prejudicial à 

prática da escrita literária. A teoria da 

literatura inspira imagens de grandes 

bibliotecas, óculos com a graduação 

certa, terminologia que exclui in-

desejáveis aspirantes ao Olimpo da 

intelectualidade literária. Por ironia, 

esse ecossistema afetado é fértil no 

desdém pelas oficinas de escrita. Ig-

norando-se talvez que a disciplina da 

escrita literária teve o seu início na 

universidade de Harvard no século 

XIX, questiona-se a pertinência do 

seu conhecimento.

Talvez valha a pena calibrar ex-

pectativas. Confundir “competência 

técnica” com “inovação artística” não 

serve a clareza. No mundo, há muita 

música. Nem todos os compositores 

são Mozart, mas todos ganharão em 

aprender a usar partituras.

As oficinas 
de escrita 
e a teoria 

da literatura

Depois, existe a arte. 

Com frequência, há um mal-

-entendido elementar no momento 

de falar de oficinas de escrita. Tanto 

para enaltecê-las, como para dene-

gri-las, confunde-se “competência 

técnica” com “inovação artística”. A 

mais completa das oficinas de escrita 

proporciona conhecimentos acerca 

da construção de um narrador, da 

sua relação com as personagens, da 

perspectiva que adopta, do enredo, 

do espaço e do tempo em que o en-

redo se desenrola, etc. Essa mesma 

oficina, se for realmente boa, provo-

cará os seus participantes no sentido 

de uma escrita inovadora, mas nunca 

lhes poderá garantir esse objectivo. 

A arte é uma aventura no inte-

rior do novo. Não há mapas para esse 

caminho. 

Ainda assim, no seu melhor, a 

disciplina da escrita criativa veicu-

la ensinamentos relevantes e úteis. 

Grande parte dos ataques que lhe 

são dirigidos usam argumentos sim-

plistas, são superficiais, preguiçosos 

intelectualmente e preconceituosos. 

A Virginia Wolf e o James Joyce 

nunca participaram em oficinas de 

escrita e, no entanto, são nomes in-

contornáveis da literatura. Estas pa-

lavras não são minhas, são um eco, 

são um exemplo de “argumento” 

contra a disciplina da escrita criativa. 

Escolho Virginia Wolf e James Joyce 

apenas porque sempre me intrigou a 

coincidência biográfica e matemáti-

ca de serem absolutamente contem-

porâneos, ambos nasceram em 1882 

e ambos morreram em 1941. Poderia 

escolher muitos outros nomes para 

exprimir este exemplo. Os russos, 

com as suas belas barbas, haveriam 

de adequar-se, creio que Dostoievski 

ou Tchekhov também nunca partici-

param em oficinas de escrita. 

Estar disponível para trabalhar não 

é a única condição, mas é uma im-

portante qualidade para alcançar a 

escrita de um texto rigoroso, atento, 

consciente, rico.

Para além dessa disposição, 

dessa coragem para enfrentar o tra-

balho, tal como na carpintaria do 

meu pai, é necessário possuir as fer-

ramentas e conhecer as técnicas. Em 

vez de serrotes e martelos, na escri-

ta de um texto de ficção literária, as 

O 
meu pai era car-

pinteiro. A partir 

do início da minha 

adolescência, eu 

trabalhava com ele durante os meses 

do Verão e, literalmente, uso na es-

crita muito do que aprendi com essa 

experiência. 

Há uma dimensão da escrita 

que é trabalho. Como tal, para reali-

zar essa actividade, é essencial que 

se possua capacidade de trabalho. 

Ano Novo 
Chinês

ferramentas são todos os elementos 

que constituem a narrativa. 

A escrita possui uma dimen-

são prática, que inclui o reconheci-

mento dos referidos elementos, que 

inclui estratégias. Não é por acaso 

que, muitas vezes, se fala da “ofici-

na do escritor”. A correspondência 

dessa imagem é directa e absoluta. 

Por isso, aprendi tanto para escrever 

romances na oficina de madeiras do 

meu pai.

KUNG HEY FAT CHOY KUNG HEY FAT CHOY  
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KUNG HEY FAT CHOY  KUNG HEY FAT CHOY 
KUNG HEY FAT CHOY KUNG HEY FAT CHOY 
KUNG HEY FAT CHOY KUNG HEY FAT CHOY 
KUNG HEY FAT CHOY KUNG HEY FAT CHOY 
KUNG HEY FAT CHOY KUNG HEY FAT CHOY  
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https://hrc.contentdm.oclc.org/digital
/collection/p15878coll51

Os livros que lemos chegam-nos às 
mãos devidamente polidos, sem erros 
ou correcções – se a revisão foi bem 
feita – e sem qualquer vestígio das mui-
tas emendas, acrescentos e dúvidas 
que quem os escreveu foi registando 
ao longo do processo. A possibilidade 
de nos adentrarmos nesse labirinto de 
emendas e dúvidas é pouco frequente: 
mesmo os escritores que conservam to-
dos os seus papéis, tendem a mantê-los 
privados durante a sua vida; por outro 
lado, a existência de papéis e blocos de 
notas é, com a vulgarização dos compu-
tadores, discos rígidos e internet, cada 
vez mais rara. É por isso de saudar que 
o arquivo de um escritor como Gabriel 
García Márquez esteja agora digitaliza-
do, juntando os milhares de documen-
tos em papel à existência virtual que a 
internet garante e permitindo que, em 
qualquer parte do mundo, possamos 
aceder à sua realidade. 
São mais de 27 mil imagens de textos, 
folhas soltas, fotografias, correspondên-
cia e anotações em cadernos e blocos. 
Entre as fotografias, cerca de 300, há 
registos do autor na companhia de figu-
ras como Fidel Castro, mas também de-
zenas de instantâneos captados na in-
fância, com a família, em viagens, locais 
de trabalho e em casa. Os manuscritos 
e dactiloscritos incluem, para gáudio 
dos estudiosos da obra, várias versões 
anteriores dos romances que tantos mi-
lhões de leitores conhecem apenas na 
sua forma final e publicada. Para além 
de um sistema de pesquisa por tema, 
tipo de documento e data, o arquivo de 
García Márquez tem também uma fer-
ramenta que permite cotejar diferentes 
versões dos textos e compreender os 
avanços e recuos do escritor à medida 
que escrevia e revia o seu trabalho. Por 
exemplo, o seu último livro, En Agosto 
nos Vemos, tem no arquivo uma dezena 
de versões diferentes, sendo que o autor 
nunca considerou nenhuma delas apta 
para publicação. 
O arquivo de García Márquez chegou ao 
Harry Ransom Center, na Universidade 
do Texas, em 2014, depois de acordo 
com a família do escritor. A sua orga-
nização e classificação há muito que 
estavam feitas, sendo o arquivo físico 
consultado por especialistas, estudantes 
e outros curiosos. Agora, o espólio do 
autor de Cem Anos de Solidão está ao 
alcance de todos e à distância de um 
ecrã ligado à internet.

M O N T R A 

D E  L I V R O S

N A V E G A R  É  P R E C I S O

6.
Edna O’Brien
Menina
Cavalo de Ferro

A partir de um artigo de jornal sobre 
as meninas raptadas pela organização 
terrosista Boko Haram, na Nigéria, Edna 
O’Brien cria um romance perturbador 
e actual, trazendo para a linha da frente 
a reflexão sobre a natureza humana e o 
facto de o mal não lhe ser tão alheio como 
gostamos de acreditar.

1.

4.

5.

6.

1.
Manuel Basílio
O Grande Bazar de Macau 
- Pátios, Becos e Travessas
Instituto Internacional de Macau

No quarto volume dedicado aos 
Pátios, Becos e Travessas de Macau, 
Manuel Basílio dedica-se à história 
da antiga rua do Grande Bazar, hoje 
Rua dos Mercadores, traçando a 
história do comércio que ali sempre se 
fez e relacionando-a com as artérias 
circundantes dessa zona da cidade.

2.
Mónica Baldaque
Sapatos de Corda – Agustina 
Relógio d’Água

Uma visão de Agustina Bessa-Luís 
através do olhar da sua filha, cruzando 
memórias, diálogos e algumas cartas 
(muitas delas escritas por Agustina 
à sua mãe, avó da autora), onde se 
espelha a escritora, mas igualmente as 
vivências de uma época.

3.
João Afonso dos Santos
O Último dos Colonos – Até 
ao cair da folha
Sextante

O segundo volume das memórias de 
João Afonso dos Santos centra-se 
em Moçambique, onde viveu com 
a família (onde se incluía o irmão, 
Zeca Afonso), e compõe um retrato 
da sociedade colonial da segunda 
metade do século XX, atentando nas 
suas contradições, no convívio entre a 
beleza e a opressão e no nascimento da 
insurreição que haveria de garantir a 
independência do país.

4.
Javier Marías
Não Mais Amores
Alfaguara

Reunião num só volume de todos os 
contos do autor espanhol, não apenas 
aqueles que foram integrados em 
livros anteriores, ou publicados em 
antologias e revistas, mas igualmente 
alguns inéditos.

5.
Louis Sass
Loucura e Modernismo 
– Insanidade à luz da arte, 
literatura e pensamento 
modernos
Climepsi

Chega à tradução portuguesa a 
obra de referência do psicólogo 
norte-americano onde aquilo a que 
chamamos loucura é discutido em 
paralelo com a criação artística, 
nomeadamente as muitas realizações 
do modernismo, da literatura à 
pintura, passando pela filosofia.

2.


