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co séculos, dos livros de banda 
desenhada ao teatro, do cinema 
à música ou às artes plásticas. 
Veja-se a versão televisiva ja-
ponesa, Monkey, que se tornou 
um sucesso no Reino Unido e na 
Austrália nos anos 80 do século 
passado. Ou o momento de reve-
lação do filme O Panda do Kung 
Fu, inspirado no penúltimo capí-
tulo de Journey to the West.

 Haverá mil maneiras de ler 
esta odisseia de aventuras fora 
da China, mas no centro do apelo 
duradouro do livro está a nossa 
identificação com a personagem 
do Macaco. Como Gene Luen 
Yang, autor de American Born 
Chinese, escreve no Prefácio do 
livro: «Todos sabemos o que é ser 
desrespeitado. Todos nós sabe-
mos o que é perder o controlo. To-
dos ansiamos por esclarecimento 
espiritual. E todos sabemos que o 
esforço necessário para a ilumi-
nação, às vezes, parece uma faixa 
dourada que nos pode espremer 
a vida em qualquer altura, sem 
aviso prévio. A história do Rei Ma-
caco reverbera pelos continentes 
e culturas. Journey to the West é a 
própria definição de intemporal».
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B R E V E SE D I T O R I A L

G
ostamos de criar fronteiras, mas 
precisaremos assim tanto delas? 
Desde que a ficção científica se 
afirmou como género literário, 
ascendendo a uma enorme 

popularidade ao longo do século XX, afirmaram-
se igualmente inúmeros preconceitos em relação 
aos livros que se arrumam nessa gaveta. Umas 
vezes diz-se que é género menor, literatura 
destinada ao entretenimento, outras que só 
pessoas com pouco conhecimento da literatura 
universal se podem encantar com histórias de 
naves e viagens interplanetárias. Serve de pouco 
indicar meia dúzia de autores que escreveram 
livros absolutamente maravilhosos e que 
podemos encontrar na secção de ficção científica 
de qualquer livraria que se preze. Cita-se Ursula 
Le Guin e Philip K. Dick, mas os renitentes não 
se afastam um milímetro das suas certezas 
inabaláveis. Nos últimos anos, os leitores que já 
perceberam que as gavetas só têm utilidade se 
as usarmos como organização, e nunca como 
ferramenta de isolamento asséptico, descobriram 
um novo nome para juntar à constelação dos 
grandes: Liu Cixin, o autor chinês que viu os 
livros da sua trilogia O Passado do Planeta 
Terra traduzidos para inglês e, pouco depois, 
para vários outros idiomas. Entretanto, ganhou 
prémios, vendeu direitos de adaptação televisiva 
da sua obra e passou à condição de estrela do 
firmamento literário. À boleia desse sucesso, que 
se apoia numa obra laboriosamente construída 
e merecedora de integrar o panteão da literatura 
contemporânea, deu à ficção científica chinesa 
um fôlego que há muito lhe escapava, com vários 
novos autores a verem o seu trabalho publicado 
e apreciado na China em vários países. Em 
português, a Relógio d’Água acaba de publicar 
o primeiro volume dessa trilogia, O Problema 
dos Três Corpos, e espera-se que os dois volumes 
seguintes não tardem muito.
Longe da ficção científica, mas ainda assim atra-
vessado por inúmeros episódios onde o fantástico 
assume lugar de destaque, um grande clássico da 
literatura chinesa acaba de ser publicado numa 
nova tradução para inglês, assinada por Julia Lo-
vell, que destacamos nesta edição. Monkey King: 
Journey to The West apresenta o texto que Wu 
Cheng’en terá escrito no século XVI numa versão 
mais compacta do que o original, mas mantendo 
toda a dimensão aventureira que as histórias do 
Rei Macaco e dos seus companheiros de viagem 
imortalizaram. 
Há ainda espaço para conhecer o labor minucio-
so de Joaquim M. Palma em torno da tradução 
de poesia japonesa e o seu livro Doze Fronteiras, 
acabado de publicar, bem como para as habituais 
críticas, este mês dedicadas a livros de Patricia 
Highsmith e Eugénio Lisboa, e para os textos dos 
nossos cronistas residentes, Yao Feng e José Luís 
Peixoto. Boas leituras.

0  Trav. do Bispo, n1-6 andar, Macau    

%  pontofinalmacau@gmail.com    

! 2833 9566 / 28338583   <  2833 9563

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

E M  F O C O

POR 

STACEY QIAO

N
ão é de forma 
alguma exa-
gerado dizer 
que o primei-
ro contacto de 

quase todas as crianças chinesas 
com a mitologia se faz a partir 
das histórias de Sun Wukong孫孫孫 – o 
Rei Macaco, figura central do li-
vro Journey to the West 《西遊記》. 
Compreende-se o fascínio por 
este rebelde com poderes fan-
tásticos: o omnipotente macaco 
do kung fu consegue ascender 
a nuvens que o transportam 
muitos milhares de quilómetros 
num só salto; leva consigo um 
bastão com um buraco dourado 
que pode crescer até às alturas 
do céu e encolher até ficar do ta-
manho de uma agulha; consegue 
assumir setenta e duas formas 
diferentes; e, mais importante, 
mantém a rebeldia, é destemido 
e irreverente, qualidades rara-
mente vistas nos protagonistas 
da literatura clássica chinesa. O 
encanto do Macaco é tão irresis-
tível que, a certa altura, o próprio 
Mao Tse Tung identificou-se pu-
blicamente com esta persona-
gem, citando os seus instintos 
destruidores como uma inspira-
ção para toda a vida. 

O Rei Macaco é de facto um 
herói muito amado na China 
e em muitas outras geografias. 
Journey to the West, um dos qua-
tro grandes romances clássicos 
da literatura chinesa, foi tradu-
zido em dezenas de línguas es-
trangeiras e tem agora uma nova 

versão inglesa, com tradução de 
Julia Lovell, publicada pela Pen-
guin Classics em Fevereiro deste 
ano, com o título Monkey King: 
Journey to The West. 

O texto terá sido escrito por 
Wu Cheng’en 吳承恩, no século 
XVI, ainda que não haja consen-
so entre os especialistas em rela-
ção a esta autoria. Journey to The 
West é uma narrativa fantástica 
que conta a peregrinação épica 
do monge Tripitaka, que viveu na 
dinastia Tang,  no século VII, per-
correndo milhares de quilóme-
tros para Oeste através da Rota 
da Seda, em direcção à Índia. 
Tripitaka atravessou desertos e 
montanhas, sobreviveu a bandi-
dos e piratas, e passou cerca de 
quinze anos a viajar pela Índia 
para estudar religião e lógica, fi-
losofia e metafísica antes de tra-
zer de volta à China as escrituras 
budistas. 

Contudo, a caprichosa via-
gem criada em Journey to The 
West tem poucas semelhanças 
com a viagem real descrita num 
livro do próprio Tripitaka, Great 
Tang Records on the Western Re-
gions 《大唐西域記》. O romance 
apresenta numerosas provas e 
obstáculos ao longo da viagem 
e, ao contrário do que terá acon-
tecido, Tripitaka já não está sozi-
nho: o Rei Macaco, apresentado 
como uma espécie delinquente 
com possibilidades de recupe-
ração, é libertado por Buda para 
expiar os seus pecados, prote-
gendo Tripitaka. Outros dois dis-

cípulos juntaram-se mais tarde à 
empresa, o Espírito de Porco (Pi-
gsy 豬八戒) e o Monstro da Areia 
(Sandy 沙僧), ambos imortais e 
também eles caídos da paz celes-
tial. Uma introdução da traduto-
ra Julia Lovell resume adequada-
mente o que está para vir para os 
peregrinos: «No decurso das suas 
viagens, vão encontrar budis-
tas assassinos, taoístas pérfidos, 
extensões de dióspiros podres e 
monstros de todas as formas e 
tamanhos (mulheres encanta-
doras e perigosas, rinocerontes, 
iguanas, escorpiões). São cap-
turados em série, amarrados, 
lacados, salteados, cozidos a 
vapor e impregnados, e chegam 
muito perto de serem cortados 
em cubos, cozidos, liquidifica-
dos, em conserva, curados, e 
seduzidos por vários demónios. 
Eventualmente, após oitenta e 
uma dessas calamidades, os pe-
regrinos chegam ao Mosteiro de 
Thunderclap, o reduto de Buda 
na Índia, e são recompensados 
com braçadas de sutras e luga-
res no governo de imortais de 
Buda.»

 Ao contrário das traduções 
anteriores de Journey to the West, 
a tradução de Lovell ocupa ape-
nas cerca de um quarto da ex-
tensão do livro original, que tem 
quatro volumes e cem capítulos. 
O objectivo é tornar esta edição 
uma opção apelativa para pro-
fessores, estudantes e leitores de 
todas as idades. A nova edição 
mantém os capítulos iniciais e 

A viagem 
intemporal 
de um clássico 
chinês

Uma nova tradução inglesa de Journey to The West 
quer conquistar leitores de todas as idades para esta 
obra maior da literatura chinesa de todos os tempos.

finais, mas omite alguns dos epi-
sódios que descrevem partes da 
viagem dos peregrinos, compri-
me capítulos individuais e subs-
titui alguns dos trocadilhos e jo-
gos de palavras do texto original. 
A tradução é leve e altamente 
legível, uma interpretação con-
temporânea perfeita da mistura 
de registos no original – «répli-
cas, oficialismo pomposo, poesia 
lírica, proverbialização folclóri-
ca», nas próprias palavras de Lo-
vell. 

Lendo a história, onde a ac-
ção e o entusiasmo marcam o rit-
mo, somos imediatamente atraí-
dos para as personagens. O Ma-
caco é sonso e impulsivo como 
uma criança, mas surpreenden-
temente inventivo e engenhoso 
quando se trata de cumprir sua 
missão na peregrinação. O Porco 
é preguiçoso e ganancioso, pron-
to a abandonar a peregrinação 
sempre que há qualquer contra-
tempo e a sucumbir à tentação 
de melancias ou pãezinhos cozi-
dos a vapor. O bonito e educado 
Tripitaka é, na realidade, o mais 
fraco, tremendo frequentemen-
te, chorando e punindo o Maca-
co pela sua hiper-vigilância. Até 
os demónios, ansiosos por se 
tornarem imortais devorando a 
carne de Tripitaka, mostram por 
vezes um lado inesperadamente 
gentil e brincalhão. 

 O retrato vívido das perso-
nagens é apenas parte do encan-
to do livro. A história também 
mostra irreverência para com as 
autoridades, expondo a fealda-
de de hierarquias e elites como 
o caprichoso Imperador de Jade 
ou o ambivalente Buda. E nesta 
tradução, o texto é subversivo 
e animado, muito diferente do 
chinês clássico, mais sintético, 
que representava os valores con-
fucionistas da época. Journey to 
The West começou a ser aclama-
da como uma das obras-primas 
da literatura chinesa pouco de-
pois da sua publicação, talvez 
pelo enorme alcance da sua nar-
rativa em termos de reflexo da 
natureza humana. Desde então, 
a diversidade de leituras e inter-
pretações não parou de surgir, 
das exegeses budistas ou taoistas 
ao olhar confucionista, passan-
do por análises onde predomina 
a atenção ao lado cómico e satí-
rico do texto. «A única conclusão 
clara que se pode tirar dos mui-
tos exegetas dos últimos qui-
nhentos anos», escreve Julia Lo-
vell na apresentação desta nova 
edição, «é que o livro é um texto 
gloriosamente aberto: um texto 
que se prestou a múltiplas expli-
cações e constante adaptação».  
Isso mesmo se confirma olhando 
para as numerosas adaptações 
que têm surgido nos últimos cin-

吳承恩 Wu Cheng’en

Journey to the West
《西遊記》

tradução: Julia Lovell 

Pepetela premiado 
em Angola
Com o livro Sua Excelência, de Corpo 
Presente (editado em Portugal pela D. 
Quixote), Pepetela venceu o prémio 
dstangola/Camões. Na declaração 
sobre a escolha, o júri, presidido por 

Irene Guerra Marques, professora na 
Faculdade de Letras da Universidade 
Agostinho Neto, sublinhou a forma 
como este romance «mantém jovem e 
lúcida a ironia, a crítica sociocultural 
e uma criatividade intensa, que 
acompanha os avanços e recuos da 
realidade angolana e até mesmo 
africana, no que diz respeito à 
realidade que vivemos ao Sul do Saara».

Prémio Oceanos 
e mapa 
das literaturas 
em português
Já abriram as inscrições para o 
Prémio Oceanos 2021, destinado 
a livros escritos em português, 
independentemente da geografia 
de origem dos autores. Este ano, 
um dos mais importantes prémios 
literários da língua portuguesa 
contará pela primeira vez com o 
patrocínio do Instituto Cultural 
Vale, a juntar ao do Banco Itaú (do 

Brasil) e da Direção-Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB), de Portugal. À sinergia 
dos diferentes patrocinadores 
juntam-se o Ministério da Cultura 
e das Indústrias Criativas de Cabo 
Verde e a CPLP, acrescentando 
ao Oceanos um projecto de 
mapeamento das literaturas em 
língua portuguesa. O secretariado 
do prémio iniciará as diligências 
para recolher informações para 
a constituição de uma base de 
dados literária até agora inédita, 
registando autores, livros, 
editoras e outras informações. 
Em declarações ao site brasileiro 
PublishNews, a coordenadora 

deste novo projecto do Oceanos, 
Selma Caetano, disse que esta base 
de dados será uma contribuição 
para «o desenvolvimento do 
mercado editorial como recurso 
para o fortalecimento da literatura 
escrita em língua portuguesa, da 
profissionalização do autor e do 
sistema editorial».

Autores 
portugueses 
e chineses 
em Bolonha

A Feira Internacional do Livro 
Infantil de Bolonha decorrerá 
entre os dias 14 e 17 de Junho, 
juntando editores, escritores e 
ilustradores de todo o mundo, 
e já se conhecem os nomes 
dos autores escolhidos para 

a exposição que se apresenta 
anualmente. Entre os 77 
ilustradores seleccionados, os 
visitantes da Feira de Bolonha 
poderão apreciar trabalhos dos 
portugueses Catarina Gomes 
e Tiago Galo, bem como dos 
chineses Chao Cui, Jam Dong, 
Kailin Duan, Yanling Gong e Ye 
Guo. Espera-se que as medidas 
de confinamento que Itália 
voltou a cumprir recentemente 
permitam que, em Junho, a mais 
importante feira do livro infantil 
do mundo possa realizar-se 
presencialmente.

No âmbito das comemorações do 
Dia Internacional do Livro e dos 
Direitos de Autor, as bibliotecas de 
Macau organizam uma conjunto 
de actividades que acontecerão em 
vários lugares do território. Entre os 
dias 12 de Abril e 16 de Maio, haverá 
troca de livros, leituras em jardins 
públicos, concursos destinados 
aos mais novos, exposições, visitas 
guiadas às bibliotecas e workshops. 
A programação completa pode ser 
consultada no site da Biblioteca 
Pública de Macau: library.gov.mo/

Dia do Livro 
em Macau

Tiago Galo, A Revolução (Alfaguara)
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1989, o autor assinou igualmen-
te dezenas de contos de ficção 
científica, quase todos entretan-
to traduzidos para outras línguas 
e republicados em editoras e re-
vistas do mundo inteiro.
 À semelhança de autores 
como Ursula Le Guin ou Philip 
K. Dick, Liu Cixin trabalha com 
vários códigos associados ao gé-
nero que se definiu como ficção 
científica, e é imediato o reco-
nhecimento das temáticas e das 
abordagens características desse 
género, mas a sua escrita é tão 
ampla, apontada ao universal 
e devedora do intemporal que 
se torna difícil encerrá-la entre 
fronteiras mais restritas. Claro 
que dizer isto parece pressupor 
que a ficção científica será um 
género que menoriza os textos 
que aí se arrumam, o que está 
longe de ser verdade. A insti-
tuição de géneros com códigos 
restritos obedece mais às leis do 
mercado editorial do que à von-
tade expressa dos seus autores, 
e ainda que o estabelecimento 
de certos códigos permita anali-
sar e discutir a literatura a partir 
de textos que se relacionam e se 
inter-questionam, não é a eti-
queta de um género que define a 
qualidade de uma obra ou a sua 
propensão para um dia vir a ar-
rumar-se no cânone.
 Longe de preocupações so-
bre a melhor maneira de se ar-
rumar aquilo que escreve, Liu 
Cixin prossegue o seu trabalho, 
dedicando-se, nos últimos anos, 
à escrita de contos e novelas bre-
ves. A trilogia O Passado do Pla-

Nesse texto, conta-se a história de 
Yanshi, um jovem habilidoso que 
constrói um autómato para im-
pressionar o rei. E de tal maneira 
o impressiona, com o autóma-
to ganhando vida e movimento, 
que o rei desconfia que se trata 
de uma pessoa disfarçada, o que 
leva Yanshi a destruir o autómato 
perante a figura real, para que sua 
eminência comprove que se tra-
tava de uma construção humana. 
É uma referência impressionante, 
mas seria anacrónico, como de-
fendem vários outros estudiosos 
da literatura, incluí-la no corpus 
de um género que ganhou a sua 
existência, os seus contornos e a 
legitimação de ser colectivamen-
te reconhecido enquanto tal mui-
tos séculos mais tarde.
 Regressemos aos anos ini-
ciais do século XX, época em que 
as primeiras narrativas chinesas 
onde a ficção científica se pode 
identificar sem reservas surgem 
no espaço literário. Ainda antes 
da ficção chinesa, é com as tra-
duções de alguns autores ociden-
tais que o género começa a criar 
leitores interessados. Entre estas 
traduções, destacam-se as de 
Jules Verne, feitas por escritores 
como Lu Xun, Chen Shoupeng 
e Xue Shaohui, grandes divulga-
dores do género e apoiantes da 
teoria de que a ficção científica 
podia ser um motor importante 
para o progresso tecnológico do 
país. Segue-se, entre 1904 e 1905, 
a publicação do texto Colónia 
Lunar 《月球殖民地》, de Huan-
gjiang Diaosou, que surgiu em 
modo de folhetim no jornal 绣像
小说 (Ficção Ilustrada). 
 O enredo de Colónia Lunar 
é estruturado numa série de via-
gens a bordo de um balão de ar 
construído com tecnologia mui-
to mais avançada do que aque-
la que se conhecia na época, e 
coloca em cena vários conflitos 
entre os tripulantes chineses e 
outros povos do mundo, num 
reflexo de conflitos realmente 
existentes na China da época. Ao 
longo de toda a narrativa desta-
ca-se o tema da sobrevivência 
do mais forte e a necessidade de 
lutar para assegurar a continui-
dade da comunidade, algo que 
ilustra o momento conturbado 
que a China viveu com o fim da 
dinastia Qing e com as ameaças 
económicas e territoriais levadas 
a cabo por potências estrangei-
ras. Só perto do fim haverá uma 
referência à Lua, com a vontade 
expressa pelo protagonista de fa-
zer as adaptações necessárias no 
seu balão para alcançar – e colo-
nizar – aquele satélite da Terra.
 Nas décadas seguintes, sur-
gem vários livros e folhetins 
com histórias que envolvem 
inovações tecnológicas, visitas a 

outros planetas e algumas hipó-
teses especulativas sobre o futu-
ro.Em 1932, publica-se um dos 
mais conhecidos livros chineses 
de ficção científica, Terra dos 
Gatos 《猫城记》, de Lao She, uma 
história cujo protagonista aterra 
em Marte e descobre, depois de 
uma avaria na sua nave, que o 
planeta é ocupado por alieníge-
nas felinos. 

ASCENSÃO, QUEDA E GLÓRIA 
DE UM GÉNERO LITERÁRIO

Com a instauração da Repúbli-
ca Popular da China, em 1949, 
às histórias ficcionais juntam-
-se muitos textos de divulgação 
científica, intensificando a ideia 
de dar a conhecer a ciência e a 
sua evolução para melhorar a 
tecnologia do país. Autores como 
Zheng Wenguang e Tong Enzheng 
tornam-se famosos junto do pú-
blico leitor e a totalidade da obra 
de Jules Verne passa a estar dispo-
nível nas livrarias chinesas, com 
tradução feita a partir do Russo. 
 O entusiasmo em torno da 
ficção científica volta a esfriar 
com a chegada da Revolução 
Cultural, momento pouco fa-
vorável à literatura em geral e à 
referência a inovações tecnoló-
gicas vindas do estrangeiro em 
particular. Só no fim da década 
de 70 a China voltará a ter auto-
res de ficção científica dispostos 
a inventarem outras realidades 
(caso de Ye Yonglie, um dos mais 
reconhecidos), especulando so-
bre o que poderia ser o mundo 
se certas capacidades estivessem 

ao nosso alcance. Contudo, o 
ressurgimento da ficção científi-
ca voltará a ser abalado no início 
da década de 80, com as proibi-
ções decorrentes da Campanha 
Anti-Poluição Espiritual, que 
considerava este género literário 
como influências capitalistas e 
arremedos de pseudo-ciência.
 Será preciso esperar até ao 
início dos anos 90 do século pas-
sado para assistirmos ao regresso 
pacificado da ficção científica às 
livrarias chinesas. E não apenas às 
livrarias, mas a espaços como es-
colas, universidades, bibliotecas 
e locais vários de sociabilização 
onde os fanzines e as newsletters 
dedicadas a este género literário 
foram crescendo em número e 
qualidade. Actualmente, são de-
zenas os sites e contas nas redes 
sociais chinesas que se dedicam 
inteiramente à ficção científica, 
apoiados por uma actividade edi-
torial regular, pela instituição de 
prémios como o Galaxy Award 
ou o Chinese Nebula Award e um 
sem número de colectivos, asso-
ciações e clubes. Com o sucesso 
internacional de O Problema dos 
Três Corpos, de Liu Cixin, este 
movimento cresceu exponencial-
mente, editando-se muito mais 
livros de ficção científica e haven-
do, por parte das editoras, uma 
vontade clara de descobrir novos 
autores do género. E há muitos.

HÁ ALGUÉM DO OUTRO LADO? 

O Problema dos Três Corpos não 
foi a primeira obra de Liu Cixin. 
Com livros publicados desde 

cação, e a ficção científica chine-
sa tornou-se um tema recorrente 
nas secções de livros e cultura de 
muitos jornais e revistas. 
 Os galardões internacionais 
sucederam-se, do Prémio Hugo 
ao Yinhe Jiang, a par de nomea-
ções para os Nebula ou o Grand 
Prix de L’Imaginnaire. O então 
presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, e George R.R. 

F
oi em 2014 que O 
Problema dos Três 
Corpos, de Liu Ci-
xin, chegou às li-
vrarias norte-ame-

ricanas, numa tradução de Ken 
Liu. Desde então, multiplicaram-
-se as referências ao livro na im-
prensa internacional, com cada 
vez mais editoras a comprarem 
os direitos de tradução e publi-

neta Terra aguarda uma versão 
televisiva na Netflix e os direitos 
dos três livros continuam a ser 
comprados por editoras de todo 
o mundo. Em português, aguar-
da-se agora a tradução dos dois 
volumes que sucedem a O Pro-
blema dos Três Corpos: The Dark 
Forest e Death’s End. Confirmare-
mos, então, se a nossa vontade 
de sermos escutados por alguém 
ou alguma coisa, algures nesse 
espaço infinito que nos rodeia, é 
uma necessidade absolutamente 
inadiável ou um capricho que vi-
remos a lamentar.

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

C O S T A

D E S T A Q U E

Alguém 
nos escuta 
para lá das 
estrelas?
A ficção científica sempre foi um género pouco 
cultivado na literatura da China, com vagas de 
fama e suspeição alternando ao longo do século XX. 
Com a publicação de O Problema dos Três Corpos, 
que inaugurou a trilogia O Passado do Planeta Terra, 
Liu Cixin alterou esse panorama e a ficção científica 
chinesa é hoje uma das mais procuradas por 
leitores de todo o mundo.

Martin, autor dos livros que de-
ram origem à série Guerra dos 
Tronos, falaram publicamen-
te do livro, apontando-o como 
uma obra essencial. No meio da 
ficção científica, entre revistas e 
sites, livrarias especializadas e 
grupos de fãs, o livro foi recebi-
do com enorme aprovação, mas 
ao contrário do que é comum 
acontecer com livros de ficção 
científica, Liu Cixin conseguiu 
ultrapassar as fronteiras desse 
universo restrito – mais por des-
conhecimento e alguma desva-
lorização do grande público do 
que outra coisa – e colocar o seu 
nome no espaço comum da boa 
literatura. 
 Aceitando o mérito, o autor 
não deixou de dividir os créditos 
desta internacionalização com 
Ken Liu, o seu tradutor, que tra-
balhou o texto de Liu Cixin com 
o conhecimento profundo das 
línguas de partida e de chegada, 
e que acabou por ser responsável 
pela estrutura narrativa que o li-
vro assumiu em todas as edições 
estrangeiras, ao propor que a 
história começasse no tempo da 
Revolução Cultural, bloco crono-
lógico que Liu Cixin tinha reme-
tido mais para diante no texto, 
com medo da censura.
 Agora, O Problema dos Três 
Corpos foi publicado em portu-
guês, pela Relógio d’Água, numa 
tradução de Telma Carvalho feita 
directamente a partir do original 
chinês. Aquele que é o primeiro 
volume de uma trilogia, intitu-
lada O Passado do Planeta Terra, 
começa a sua narrativa no tempo 
da Revolução Cultural e aí situa o 

gatilho que há-de desencadear os 
acontecimentos no centro desta 
história, nomeadamente a co-
municação entre o planeta Terra 
e um planeta de nome Trisola-
ris. Vários anos mais tarde, já no 
nosso presente comum, torna-se 
claro que Trisolaris respondeu e 
que as suas intenções para com 
os terráqueos e o seu planeta não 
são as mais pacíficas.
 O resumo do enredo pode 
levar a crer que estamos peran-
te mais uma história clássica em 
que alienígenas invadem a Terra 
e esta tenta defender-se a todo o 
custo. Estamos e não estamos. 
Neste primeiro volume, a inva-
são anuncia-se, mas não chega 
a cumprir-se. Apesar disso, não 
é de um conflito entre nós e os 
outros que se trata, pelo menos 
nessa acepção narrativa cujo 
imaginário remete para naves 
espaciais, figuras antropomórfi-
cas de tom esverdeado e longas 
viagens pelas auto-estradas do 
cosmos. O que se joga nestas 
mais de 300 páginas são vários 
conflitos, sobretudo entre nós e 
nós próprios, mas também uma 
série de dúvidas intemporais, da 
possibilidade de vivermos em 
sociedade de forma harmoniosa 
ao equilíbrio entre a espécie hu-
mana e as outras espécies. 

TERRA VS TRISOLARIS

É nos anos 60 do século passa-
do que uma mensagem dirigi-
da ao vazio espacial é enviada 
a partir da Terra. Quem a envia 
é Ye Wenjie, uma cientista que 
viveu as agruras da Revolução 
Cultural, que viu o seu pai, um 
físico respeitado, ser espancado 
até à morte numa assembleia 
que lhe exigia que renunciasse 
a certos princípios científicos, e 
que decidiu, enfim, acatar pas-
sivamente o seu destino, aceitar 
uma proposta de trabalho que 
poucos aceitariam e afastar-se 
o mais possível da comunida-
de onde vivia. Foi assim que 
integrou a equipa do projecto 
Margem Vermelha, uma estação 
secreta implantada nas monta-
nhas do Grande Khingan onde 
se mediam as ondas magnéticas 
recolhidas no universo, na tenta-
tiva de averiguar se alguma delas 
podia ser um sinal de vida inte-
ligente. É num desses momentos 
de vigilância do silêncio cósmico 
que Ye Wenjie lança uma mensa-
gem para o vazio e esse primeiro 
gesto é a expressão de uma von-
tade de ser escutada, talvez de 
sentir que as suas palavras não 
são meras formalidades quoti-
dianamente medidas para que 
não haja sobressaltos sociais ou 
políticos, nem consequências 
desses sobressaltos. Já o segun-

do, a réplica à resposta que lhe 
chega de tão longe, decorre da 
sua desilusão relativamente ao 
mundo em que vive, à socieda-
de que conhece e à pouca espe-
rança que sente relativamente 
às suas hipóteses de harmonia, 
igualdade e justiça. 
 Essa troca de mensagens 
com o planeta que viremos a 
descobrir chamar-se Trisola-
ris terá consequências na Terra 
muitos anos depois, mas a nar-
rativa permite-nos acompanhar 
igualmente o impacto desta co-
municação em Trisolaris. São 
mundos de lugares diferentes, 
mas sobretudo de tempos dife-
rentes, já que muitos anos-luz 
nos separam desse outro plane-
ta, e essa é uma das dimensões 
do livro de Liu Cixin que se tor-
na relevante conforme a história 
progride: o tempo, tal como quo-
tidianamente o concebemos, 
não será a única medida possível 
para a existência de vida no uni-
verso. Talvez não seja sequer a 
única medida para a nossa pró-
pria existência terrena e O Pro-
blema dos Três Corpos é exímio 
a fazer-nos questionar essa ideia 
tão arrumada de tempo, quando 
coloca acontecimentos de di-
ferentes cronologias a influen-
ciarem-se mutuamente, numa 
corrente em múltiplas direcções 
que parece confirmar que existi-
remos, afinal, em muitas dimen-
sões, também temporais. Ainda 
que, no momento em que o fim 
se aproxima, possa não restar 
muito mais do que convicções 
passadas, arrependimentos pre-
sentes e nenhuma ideia de futu-
ro: «No final, a única convicção 
inabalável que restou no íntimo 
de Ye Wenjie era a de ajudar a tra-
zer uma civilização superior de 
outro canto do universo para se 
infiltrar no mundo da humani-
dade.» (pg.257)
 
O NASCIMENTO DA FICÇÃO 
CIENTÍFICA CHINESA

A literatura chinesa não regis-
ta uma tradição forte de ficção 
científica, um género extre-
mamente popular nos Estados 
Unidos da América e em vários 
países europeus e com leitores 
dedicados um pouco por todo o 
mundo. Contudo, o género não 
deixa de fazer algumas aparições 
relevantes ao longo do tempo, 
sobretudo a partir do início do 
século XX. 
 Muito antes disso, há aca-
démicos que apontam um texto 
clássico taoista datado de entre 
450 e 375 a.C, Liezi 《列子》, como 
a mais antiga referência a um 
tema que viria, muitos séculos 
mais tarde, a integrar as carac-
terísticas deste género literário. 

Liu Cixin
O Problema 
dos Três Corpos
Relógio d’Água
Tradução de Telma Carvalho

Ilustração de Colonia Lunar, de Huangjiang Diaosou
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A Força 
do Hato

A “tarefa 
labiríntica” 
da tradução 
de haiku

banco, deixou-o na mesinha da 
pequena sala, e perdeu-se numa 
das três portas, trazendo depois, 
uma garrafa de vodka. De olhos 
nas janelas frontais, que davam 
ao porto, e que batiam forte. Mas 
mesmo assim, ele sorveu a bebida, 
acendendo os olhos, quando esta 
descia, pela goela abaixo, como 
brasa. Tossiu. Serviu outro e virou. 
Sentindo-se melhor. Tendo-se di-
rigido à estante (para ligar as ópe-
ras de Xian Xing Hai.) 

– Pretende cash, meu senhor?
– O quê? Vinte milhões de dó-

lares? Está doido?
– Parabéns, meu senhor. Volte 

sempre.
– Fique descansado.
Quando voltou, deparou-se 

que, o papel do banco sumira. Pois 
não estava mais na mesinha onde 
deixara. Então lembrou-se do ven-
to, e tinha ele além das janelas, a 
porta da pequena varanda aberta. 
E no umbral estava o envelope, 
sendo arrastado para fora, acon-
tecendo que, quando o homem 
largou, a garrafa e o copo, corren-

do (inclinava para pegá-lo), este 
era puxado pelo vento, daqui para 
ali, como que fugisse dele. Então, 
já suado, acocorou-se, e como um 
cão, estendia a mão para alcançar, 
o que era seu por direito, no entan-
to, sem que isso acontecesse.

O envelope voou, feito um 
avião de papel, e enfiou-se no 
parapeito de ferro, caindo além. 
O homem arregaçou as mangas, 
tirou a língua rocha, e meteu o 
braço, pois o envelope deixara-se 
pousar, a um nível mais abaixo. 
Teve sorte, sentiu consigo, magro 
que era, os dedos roçando o tesou-
ro em patacas, contudo, este afas-
tava-se dele. Lá no fundo, as ondas 
do mar aumentavam, trazendo ra-
jadas de vento e chuva. O céu, nem 
se olhava para ele, de tão cinzento. 
E as águas cobriam já, as rodas dos 
carros.

– Ei… saia daí.
– Ei… você é louco?
– Saia daí.
– Mas o que ele faz ali?
– Sei lá, vamos.
– Ei… Ei…

Q
uem o vira, que 
diga. Porque, 
para testemu-
nhas, desde os 
tempos idos, 

bastam somente, seis olhos, sendo 
os primeiros do dono, que afirma, 
os segundos olhos, do que con-
firma ou hesita, e os últimos, os 
de quem sela, decidindo o caso. 
Pois descera ele, de um táxi do 
Venetian, mostrando os dentes 
embaciados, e lábios queimados 
pelo cigarro. Passou pelo portão, 
feito um estranho, todo encolhido, 
como que protegesse algo precio-
so, nos bolsos internos do casaco. 
Mas, o porteiro ouviu um assobio, 
semelhante ao Vento de Sinn Sing 
Hoi.

O homem subiu a caixa de 
aço, depois de pressionar, o nú-
mero 6, e olhar aos lados, meia 
dúzia de vezes, como que impa-
ciente. Todavia, sempre com os 
lábios aguçados. No elevador, me-
teu a mão na axila, e de lá tirou um 
papel do envelope, desses com 
números e códigos, que dão nos 

bancos. Beijou, cheirou. E leu-o 
alto. Desta vez recolheu o sorriso, 
como o sol escondendo-se nas 
nuvens, mantendo-se em sentido, 
quando viu um olho, no canto su-
perior direito do elevador. Virou ao 
espelho, vendo-se sublime, mais 
jovem, e festejou, a um grande 
apostador, sendo que por pouco, 
quebrava a sua imagem, não fosse 
a porta, que se abrira, e um gati-
nho o olhava, no colo da mãe.

– Mãe, ele é um tolo?
– Acho que sim.
– São todos tolos.
– Nem todos, filho. 
– Não entendo!
– Alguns brancos sabem…
– Que nem tudo é demonstra-

tivo…
– O que não quer dizer que 

não existe.
– Não entendi, mãe.
– Deixa para lá. Vamos.
O homem não ouviu. Não en-

tendia mandarim. Ou então, algo 
maior, o ocupava a mente. En-
trou no apartamento 666. Sacou 
e olhou, mais uma vez, o papel do 

E M  F O C O

HÉLDER BEJA 

C
omo é que um poeta do sé-
culo XVII japonês pode ser 
responsável por uma acção 
que vai acontecer no século 
XXI, do outro lado do mun-

do, «num processo que lembra o movimento 
circular ondulante gerado pela queda de um 
objecto na superfície de um lago imenso, com 
a primeira onda a chegar agora, três séculos 
depois, à margem ocidental, onde a espera 
uma criatura portuguesa que se interroga fi-
losoficamente sobre a chegada deste sinal?» 
A pergunta é colocada pelo próprio autor da 
acção, Joaquim M. Paula, e refere-se às suas 
recentes viagens pela raia luso-espanhola, 
para escrever o livro Doze Fronteiras, publi-
cado há apenas alguns meses pela editora 
Sistema Solar.
 Discípulo de Bashô, do seu apego à na-
tureza e da sua interioridade, Palma inspi-
rou-se num conjunto de escritos do poeta 
japonês, O Caminho Estreito para o Longín-
quo Norte, disponíveis em português numa 
versão de Jorge Sousa Braga (Fenda). «De 
todas as viagens de Bashô, a que mais me 
tocou em termos filosóficos e de criação lite-
rária foi a que ele empreendeu à região mais 
desconhecida e longínqua do Japão, e que foi 
sendo escrita sob a forma de um diário em 
que se misturava prosa e poesia. Tentei que, 
de alguma forma, esta minha viagem pela 
fronteira luso-espanhola fosse também ela 
um exercício filosófico, questionador, e não 
uma mera e superficial descrição de pessoas 
e lugares», diz Joaquim M. Palma ao Parágra-
fo a partir do concelho de Évora, onde reside.
 Agora, o autor de vários títulos de poesia 
publicados em editoras independentes está 
a ultimar a tradução de Aves Dormindo En-
quanto Flutuam, de Masaoka Shiki, que deve 
sair na Assírio & Alvim ainda este ano. Antes, 
traduziu as obras completas de Bashô (O Ere-
mita Viajante) e ainda Yosa Buson (Os Qua-
tro Rostos do Mundo) e Kobayashi Issa (Os 
Animais), todos japoneses. Do Prémio Nobel 
indiano Rabindranath Tagore, publicou na 
Assírio & Alvim versões de A Asa e a Luz e A 
Voz da Mãe Dava Sentido às Estrelas.
 Este natural de Vila Viçosa começou a 
ler poesia muito cedo. «Quando já conhecia 
razoavelmente a poesia ocidental, aí pelos 
meus 30 anos, tive curiosidade em conhecer 
a lírica de outras culturas», conta. Começou 
pela indiana e avançou depois para a poesia 
clássica japonesa, especialmente a que se 
escrevia sob a forma de haiku. «Foi a forma 
concisa e despojada deste terceto que me 
fascinou, a ponto de começar a transcrevê-la 
para a língua portuguesa.»

NO LABIRINTO DO POEMA

Joaquim M. Palma classifica as suas traduções 
de versões e fala vastamente da dificuldade e 
quase impossibilidade da tarefa a que se pro-
pôs. «Passar literalmente um poema japonês 
(ou chinês) para uma língua ocidental é uma 
tarefa deveras labiríntica, pois o original está 
expresso numa linguagem povoada de carac-
teres simbólicos, significando diversas coisas, 
obedecendo a códigos estranhos para os oci-
dentais», explica. No caso da língua japonesa, 
considera que a transposição para uma língua 
ocidental «deverá ser sempre feita através de 
um tradutor que conheça muito bem as carac-
terísticas específicas do idioma nipónico; mas, 
mesmo assim, há sempre divergências». 
 Sobre aquilo que o atrai na lírica japo-
nesa, não tem dúvidas: «É a sua simplicidade 
formal (a beleza das pequenas coisas), a au-
sência de elaborações intelectuais e a sua vi-
vência e valorização do mundo natural». 
 O mundo natural da fronteira portugue-
sa é então abordado em Doze Fronteiras com 
esse olhar despojado que caracteriza estes 
poetas nipónicos. Palma serve-se de diferentes 
registos e cobre o livro de uma grande carga – 
Bashô, os versos de Tolentino Mendonça que 
o autor cita, o seu labor de tradução, tudo se 
reflecte nestas crónicas que vão de norte a sul 
de Portugal. Mais do que um registo factual 
da raia, trata-se de uma crónica afectiva dos 
lugares. O monumental é preterido em nome 
da singularidade do pequeno, do abandonado, 
do furtivo. Palma: «Quando se está num terri-
tório que se caracteriza pelos rarefacção, qual-
quer pequeno pormenor é percepcionado com 
mais profundidade, conseguindo-se captar as 
várias camadas que o compõem. A arte está em 
conseguir vislumbrar essas qualidades, dando-
-lhes expressão através do escrito ou de outra 
forma de arte. Nesse acto de registo, penso eu, 
deverá haver algum tratamento poético-afecti-
vo para melhor se transmitir a vivência.» 
 Em Doze Fronteiras, Joaquim M. Palma fala 
do conceito taoista de wu wei 孫孫, de deixar fluir e 
nada forçar. E afiança que «há na raia [luso-es-
panhola] muitos locais onde a paz é rainha, e 
onde a prática dessa filosofia wu wei será mais 
fácil de pôr em prática». Tudo, no entanto, de-
pende da bagagem interior que o viajante desa-
possado leva para o caminho, desapossado. «Se 
não se chegar a esses sítios já com uma predis-
posição para a experienciação desse modo de 
viver, então será difícil concretizar o que quer 
que seja nessa linha. Pode até acontecer não se 
aguentar tanta ausência de coisas a que o ego se 
agarra desesperadamente no dia-a-dia de uma 
sociedade de consumo como é a nossa.»

Joaquim M. Palma é o principal responsável 

por muita da poesia japonesa clássica vertida 

para português nos últimos anos. Depois 

de Bashô, traduziu Yosa Buson e Kobayashi 

Issa. Acaba de publicar Doze Fronteiras, incursão 

filosófica e poética pela luso-espanhola, e está 

a ultimar a revisão de Aves Dormindo Enquanto 

Flutuam, de Masaoka Shiki, que deve sair 

até ao final do ano.

Joaquim M. Paula

Doze Fronteiras
Sistema Solar

Das recâmaras do sul sai o pé de vento, 
e do norte o frio.

Job 38:9

Os vizinhos acabaram por 
fechar, suas janelas e portas. Mas 
nem a isso, o homem ouviu. Além 
da Sinfonia Rio Amarelo, que fora 
com a energia, os postes caíam, 
as árvores eram arrancadas pela 
raiz, voando como vassouras, das 
bruxas britânicas. De repente, 
enquanto esforçava-se, o envelo-
pe foi-se com ele, baloiçando ao 
vento, e perdendo-se da sua vista, 
assim como os carros, que se co-
briam de água.

Naquela brusca queda, o ho-
mem agarrou-se ao parapeito, 
pendulando sua magreza. E viu 
um velho chinês, sendo atropela-
do por um camião. Mas ele nem 
se arrepiou, mesmo imaginando, 
as tripas fora. Sem distinguir a lá-
grima, e a chuva, viu também um 
jovem, que estava na rua, sendo 
arrastado pelo vento, batendo 
contra uma parede. Olhando para 
baixo, como se ali estivesse o seu 
destino, tentou gritar, mas o mar, 
a chuva, o vento ressoavam mais. 
Tentou chorar, mas a cidade intei-
ra gemia mais alto que noticias.

Não lhe sobrando mais força, 
porque tudo foi tão rápido e dis-
tinto, em dezoito anos, sentiu-se 
cansado, mas não vencido. Pois 
abriu a mão, do que lhe prendia, 
e foi ao encontro, do que queria. 
E como poeiras, as pessoas eram 
projectadas pelas ruas. Sendo que, 
pouco depois viam-se, boiando na 
correnteza castanha, de barriga 
para cima, entumecidas.

POR  NOORDYNE 
MUSSA

I LUSTR AÇÃO 
RUI RASQUINHO

C O N T O
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TEX TO
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parece haver o culto, de um sno-
bismo provinciano, da dificul-
dade, do aborrecido, do opaco» 
e que «enquanto, em ciência, se 
procura a explicação mais sim-
ples, em literatura busca-se o 
obscuro e o artificialmente re-
buscado». Mas simplicidade não 
é simplismo, e uma e outra coisa 
convivem neste ensaio – des-
pretensioso, de boa leitura mas 
desequilibrado. Por exemplo, o 
leitor contemporâneo e vindou-
ro terá, por certo, muitas outras 
portas de entrada na obra dos 
vivos, tão ou mais “acessíveis”, 
interessantes e desempoeiradas 
que Equador. Até a literatura é 
uma linha imaginária.

Um cânone 
pouco ortodoxo

farpas. As mais silenciosas serão 
aquelas por absoluta exclusão: de 
todos os escritores relativamente 
vivos à excepção de Miguel Sousa 
Tavares (!); e de alguns mortos. As 
mais duras vão, como também é 
habitual, para quem já por cá não 
anda. A primeira acerta em cheio 
em Gabriela Llansol e em todo o 
«aspirante à glória literária» que 
a segue «mesmo que não perce-
ba nada de todo aquele charabia 
oracular». E remata: «Proponho 
que me expliquem, com mui-
to cuidado e jeitinho e com um 
grande respeito pelo significado 
das palavras, o que quer dizer 
toda aquela algaraviada, vestida 
de pompas e significando nada.»
 Sem paciência para aquilo 
a que chama “literatês”, Eugénio 
Lisboa avia também umas porra-
das em Joyce, confessando que 
se envergonhava de fazê-lo até 
perceber que também Jorge Luis 
Borges não achava grande tram-
belho àquele Ulisses, apesar de 
simpatizar com o nome.
 Informados que estamos 
que deste cânone não sairá Kant 
nem Dante, recebemos mais uns 
quantos exemplos de autores 
bons de ler: Kipling e Somerset 
Maugham, Poe e Twain, Torga e 
Rodrigues Migueis – «todos estes 
grandes escritores são perfeitas 
“iscas” para vencer o fastio do 
leitor mais renitente». 
 Foram as paixões literárias 
da juventude que arrebataram 
Lisboa, com Oscar Wilde à cabe-
ça, ladeado dos senhores Piran-
dello e Stendhal. Isso e a cabeça 
a funcionar. «Deste muito novo, 
senti que a leitura, para ser pro-
veitosa, não devia encontrar um 
leitor passivo e apático. O leitor 
deve reagir, deve focar um olhar 
dinâmico, enriquecedor e crítico 
naquilo que lê. O leitor deve pen-
sar naquilo que lê.»

Pouco depois de metade destas 
120 páginas, chega por fim a lis-
ta, o cânone: 50 volumes de 35 
autores portugueses, não neces-
sariamente «o melhor que escre-
veram os melhores»  e deixando 
de fora «grandes ou notáveis» 
que, para Eugénio Lisboa, não 
servem o propósito de atrair lei-
tores – nomes como Vitorino Ne-
mésio e Herberto Helder, Aquili-
no Ribeiro e Cesariny. 
 A lista, que aqui não se enu-
merará à exaustão, compõe-se 
de autores e autoras como o já 
referido Miguel Sousa Tavares, 
Rosa Lobato Faria, Maria Judite 
de Carvalho, Alexandre O’Neill, 
Sophia de Mello Breyner Andre-
sen, os menos óbvios Reinaldo 
Ferreira e Domingos Monteiro, 
os inevitáveis Almada, Mário de 
Sá-Carneiro, Pessoa, Cesário, 
Eça, Camilo e Garrett, o nem 
tão acessível Pessanha, e os mui 
apreciados por Lisboa – José Ré-
gio, António Sérgio, Sílvio Lima e, 
a fechar, Camões. 
 O que procede a lista são 
breves impressões, comentários 
e notas biográficas destes e dos 
restantes autores escolhidos, 
onde é possível adivinhar as pre-
ferências de Eugénio Lisboa e 
aqueles que, constando, não lhe 
cabem no coração de leitor.
Como anuncia a contra-capa do 
livro, este é um cânone em certa 
medida «provocador e transgres-
sor» – refira-se o divertido ata-
que a O Cânone, recentemente 
coordenado por António M. Fei-
jó, João R. Figueiredo e Miguel 
Tamen, obra que, para Lisboa, 
exclui «escandalosamente» So-
phia; ou as tiradas ásperas a que 
também não escapa Agustina 
Bessa-Luís. 
 É possível alinhar em algu-
ma coisa com Eugénio Lisboa 
quando escreve que «entre nós 

culano e Almeida Garrett foram 
dos primeiros a cair na sopa do 
rapazito vivendo longe da me-
trópole. A admiração estende-se 
até hoje, com Garrett a merecer, 
ao lado de Eça, o título de cons-
trutor do português moderno.
 Eugénio Lisboa passeia de-
pois por breves episódios sobre 
esta autora que lia sempre o mes-
mo livro de Jack London por lhe 
bastar em génio; ou aquele au-
tor que escolhia os cantos mais 
desconfortáveis da casa para 
virar páginas porque «o grande 
leitor (...) lê em qualquer sítio», 
seja numa trincheira de batalha 
ou na retrete, à moda de Henry 
Miller – vinhetas com algum in-
teresse e sem espessura.
 «O gosto da leitura é um dos 
mais valiosos presentes que a 
vida nos pode oferecer». A ques-
tão, argumenta o autor, é que 
não se caçam moscas com vina-
gre. O vinagre, neste caso, tem 
nome: «Não vou fingir, para ar-
mar ao pingarelho, que é com o 
Auto da Alma, de Gil Vicente, ou 
com o Rhopicapneuma, de João 
de Barros, ou com o Grande Ser-
tão: Veredas, de Guimarães Rosa, 
que eu vou aliciar para a leitura 
o candidato renitente ou me-
ramente hesitante. (...) A “isca” 
tem de levar-nos, por vezes, por 
caminhos mais acessíveis e, só 
aparentemente, mais modestos.»
 Num tom sempre coloquial 
e numa prosa sem grandes pre-
tensões ou riqueza estética, 
Eugénio Lisboa faz – e bem – a 
apologia do policial e do talento 
que dele consta, contrapondo 
um Raymond Chandler a «tanto 
romançolho que por aí pulula, 
arrebatando prémios e evitando 
leitores como se evita a peste.» 
 Vamos Ler!, que deve o títu-
lo a uma revista brasileira, atira, 
como é de praxe, umas quantas 

Eugénio Lisboa
Vamos Ler! 
Um cânone para 
o leitor relutante
Guerra & Paz
Coordenação de Dulce Freire

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

A 
Talentosa 
Senhora 
Highsmith

O 
aviso surge 
ainda antes 
do texto, 
logo a abrir 

o prefácio: «Esta obra não con-
siste num manual de instruções. 
Explicar como se escreve um 
livro bem-sucedido – ou seja, 
bom de ler – é impossível. Mas 
é isso que torna a escrita uma 
profissão viva e empolgante, a 
omnipresente possibilidade de 
fracasso.» (pg.9) Depois de mais 
de uma dezena de romances, vá-
rios contos e o enorme sucesso 
de O Talentoso Mr. Ripley, Patri-
cia Highsmisth estava no auge 
do reconhecimento público da 
sua carreira literária quando es-
creveu este livro, um conjunto 
de reflexões sobre as costuras da 
escrita de suspense e as técnicas 
possíveis para escrever histórias 
capazes de fazer da leitura um 
gesto compulsivo. Teria sido fá-
cil fazer um livro que afagasse o 
ego de leitores com vontade de 
escrever, apelando à auto-esti-
ma e afirmando que toda a gente 
pode escrever um bom livro. Não 
é que não possa, mas sabemos 
que é difícil fazê-lo. A autora de-
dica estas páginas a ilustrar par-
te dessa dificuldade, umas vezes 
fazendo tudo parecer espontâ-
neo, outras assumindo as suas 
próprias batalhas e frustrações.

Patricia Highsmith

Suspense ou 
a Arte da Ficção
Cavalo de Ferro
Tradução de Rita Canas Mendes

 Originalmente publicado em 
1966, Suspense ou a Arte da Fic-
ção será um livro sobre regras e 
métodos da escrita de suspense, 
mas é mais claramente um livro 
sobre como Patricia Highsmith 
escrevia suspense. Pode desa-
pontar quem aqui esperava en-
contrar um livro de receitas, um 
conjunto de directrizes que, devi-
damente cumpridas, resultariam 
numa peça minimamente honra-
da de ficção, porém é uma leitura 
fascinante para qualquer leitor 
que goste de ficção, e não neces-
sariamente de ficção com marcas 
de suspense.
 Conhecedora das técnicas, 
das manhas e dos obstáculos re-
correntes que povoam o seu ofí-
cio, a autora vai ilustrando ques-
tões concretas com a sua própria 
experiência. É assim que conta 
como aproveitou o susto de ver 
o seu apartamento invadido 
por miúdos que frequentavam a 
rua para onde dava a sua janela 
para escrever o conto «The Bar-
barians», onde um arquitecto 
exasperado com o ruído que um 
grupo de jogadores de futebol faz 
constantemente debaixo da jane-
la onde trabalha acaba com um 
homicídio involuntário e um caso 

grave de extorsão. Ou como uma 
canção escutada num gramofo-
ne, em Itália, juntamente com o 
comentário de um amigo italiano 
sobre as causas do suicídio mas-
culino, originaram «Another Brid-
ge to Cross». 
 A honestidade de Higshmith 
enquanto escritora salta à vis-
ta em diversas passagens deste 
livro, quer quando afirma cer-
tas regras que apresenta como 
inquebráveis – «Simplesmente 
surpreender e chocar o leitor é 
batota, especialmente quando 
se sacrifica a lógica. (…) O ideal é 
haver uma reviravolta inesperada 
mas coerente com as personali-
dades dos protagonistas.» (pg.65) 
–, quer quando assume os seus 
próprios erros, partilhando com 
o leitor as muitas vezes em que os 
seus enredos se revelaram um fra-
casso total e aquilo que fez para 
os corrigir (ou a coragem que as-
sumiu ao deitá-los fora, quando 
foi preciso). A essa honestidade 
junta-se a verve característica da 
autora, revelando-se aqui em ti-
radas sarcásticas e de um humor 
negro que não surpreenderá os 
seus muitos leitores fiéis. A dada 
altura, Highsmith explica como 
utilizou o estratagema de colo-

car dois assassinos trocando de 
identidade um com o outro para 
garantir que nenhuma das suas 
vítimas seria relacionada com o 
homicida correcto. Depois da ex-
plicação, ilustrada com os exem-
plos de O Desconhecido do Norte 
Expresso e A Cela de Vidro, remata 
assim: «O essencial, nesse caso, é 
que os assassinos nunca voltem a 
encontrar-se, pois ninguém deve 
saber que ambos se conheceram. 
É espantoso que esta ideia sim-
ples não seja mais usada na vida 
real, e talvez seja, pois diz-se que 
só se descobrem os culpados de 
11% dos homicídios.» (pg.124)
 O acesso à germinação de 
histórias como a de O Talentoso 
Mr. Ripley ou O Desconhecido do 
Norte Expresso é um privilégio 
que nos permite descortinar im-
pulsos que o texto final nunca 
revelou, bem como acompanhar 
de perto as muitas operações e 
decisões que Highsmith elaborou 
até chegar às versões publicadas 
dos livros. De um modo simulta-
neamente íntimo e racional, a au-
tora abre as portas da sua oficina 
e, sem medo de revelar segredos 
ou estratégias, percorre o proces-
so de construção de uma estru-
tura narrativa, analisa os modos 

possíveis de enriquecer o enredo 
com pormenores e contexto, ilus-
tra soluções possíveis para certas 
dificuldades e confessa a inspira-
ção furtiva de algumas persona-
gens a partir de episódios da sua 
vida. E ainda assim, não é a possi-
bilidade de aceder a um conjunto 
de instruções para criar ficção de 
suspense que faz deste um livro 
precioso, mas sim a generosida-
de e a honestidade com que nos 
conta os seus dilemas perante a 
escrita. A vertente didáctica de 
Suspense ou a Arte da Ficção está 
sempre presente, mas frequente-
mente deixa-nos com a ideia de 
que certos conselhos funcionam 
melhor quando se tem o domí-
nio da técnica e a veia literária da 
própria Patricia Highsmith. Afas-
tando ilusões que possam ter sido 
plantadas pela ideia de este livro 
ser uma espécie de manual de 
escrita, não seria de esperar ou-
tra coisa. As descrições do modo 
de transformar uma ideia banal 
num interessante enredo policial 
são sempre boas de ler, e parecem 
fáceis de colocar em prática, mas 
rapidamente se percebe que não 
basta um manual para se apren-
der a escrever. E, sobretudo, a es-
crever como os mestres. 

«Por fim, agrade-
ço à extinta PIDE, 
com a sua boçal e 
brutal vigilância, 

ter aguçado e apimentado em 
mim, o gosto pelas leituras». É 
difícil antipatizar com um livro 
cujos longos agradecimentos 
do autor terminam assim, num 
carinho à polícia política do Es-
tado Novo. Eugénio Lisboa, há 
muito um homem das letras mas 
nem tanto um frequentador do 
meio literário, o que em nada 
o desmerece, aceitou o convite 
do seu editor Manuel S. Fonse-
ca para escrever Vamos Ler! Um 
cânone para o leitor relutante. A 
premissa era clara: preparar uma 
espécie de mapa do tesouro para 
o leitor inexperiente que deci-
da adentrar-se nessa selva (sim, 
Ferreira de Castro anda por aqui) 
que bem sabemos ser a literatu-
ra portuguesa. Para tal, Lisboa 
propõe-se a uma delicada tarefa, 
a de apontar aqueles que para si 
são os caminhos, digamos, mais 
acessíveis, para o alpinista das 
letras poder ganhar traquejo an-
tes de se atirar ao Everest.  
 Numa estratégia inteligente 
para legitimar as páginas vin-
douras, Eugénio Lisboa relata a 
sua experiência pessoal de jovem 
leitor em Moçambique, e logo 
aponta que «nem só os grandes 
autores servem para nos alimen-
tar o desejo de nos entretermos e 
de nos emocionarmos», fazendo 
menção a um livro de poemas 
encontrado na estante do pai, 
da autoria de José Duro, autor de 
Portalegre hoje quase tão esque-
cido como a respectiva cidade. O 
leitor deste pequeno cânone vai 
então ficando a saber dos gostos 
de leitor de Eugénio Lisboa e dos 
seus métodos: «Eu não lia, eu vi-
via dentro dos livros». 
 Júlio Dinis, Alexandre Her-
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V Í R G U L A

Estava quase a chegar. Abran-

dou o passo. O rigor da pontualida-

de era essencial. Não lhe bastava ter 

sido capaz de conceber uma recen-

são crítica daquela extensão, precisa-

va também de executá-la com rigor. 

Pound sentia a solenidade da sua 

missão e aceitava-a em pleno. Sobre 

as avenidas, caía um peso de chuva 

fina, estenografia. Era uma noite es-

cura, interrompida por quase nada.

Ezra Pound atingiu ao ponto 

certo na hora absolutamente certa. 

O poeta saiu de casa, puxando as go-

las sobre a nuca, ignorante de tudo. 

Pound, reconhecendo-lhe os contor-

nos da sombra, sentiu uma chama de 

alegria: a beleza estética causava-lhe 

uma comoção de contornos infantis. 

Não apressou o passo, não adicionou 

ou retirou qualquer instante ao ritmo 

com que caminhava. Conseguiria 

chegar a boa distância do poeta an-

tes da esquina. Não olhou em volta 

para certificar-se de que não havia 

mais ninguém naquela rua pequena, 

escura e chuvosa. 

A menos de um passo das cos-

tas do poeta, Ezra Pound levantou 

a bengala e, num movimento reto, 

acertou-lhe em cheio no topo da 

cabeça. Sentiu a dureza do crânio 

através da bengala, ressoou-lhe no 

braço. O poeta não soube de onde 

chegou aquela dor súbita. Tombou 

sobre os joelhos e, então, à mercê, 

desgraçado, levou uma quantidade 

estudada de pontapés nas costas. A 

sola da bota direita de Pound teve 

protagonismo neste ponto. O poeta 

ficou deitado no passeio. O brilho 

da chuva cobria-o devagar. Pound 

gastou um momento para admirar 

a sua própria obra. Rolou o corpo 

do poeta no chão, virou-o de barriga 

para cima. De olhos semicerrados, o 

poeta não demonstrou resistência ou 

vontade. Chegou o instante em que 

Pound retirou o livro de poesia do 

bolso do casaco. Folheou-o e esco-

lheu as páginas 17, 42 e 79. Eram os 

poemas que havia escolhido no tra-

balho prévio da recensão. Por ordem, 

enfiou cada um desses três poemas 

na boca do poeta. Enfiou-lhos até à 

goela e, com as duas mãos, obrigou-o 

a engoli-los. Por fim, como não acre-

ditava na crítica literária não assina-

da, Pound baixou-se, aproximou-se 

do rosto do poeta e sussurrou-lhe aos 

ouvidos: Ezra Pound. 

No regresso a casa, foi pelo ca-

minho mais longo. Viver era uma 

tarefa leve e plena de possibilidades.

Rigor analítico

não era mas que, acreditava, iria ser, 

deixava-o num êxtase tranquilo, be-

bedeira controlada, vapor de álcool 

doce, ópio.

Então, chegou, por fim, a noite 

de sexta-feira. Ezra Pound jantava 

muito ligeiramente e, nesse dia espe-

cífico, limitou-se a uma chávena de 

chá. Apenas um conforto morno, ne-

nhum peso. Vestiu o casaco mais leve 

que possuía, enfiou o livro de poesia 

num dos bolsos interiores do casaco 

e saiu. Na rua, sob a iluminação fos-

ca e rara dos candeeiros, os seus pas-

sos aproximavam-no do que, estava 

certo, seria um extraordinário feito 

teórico. Não seriam apenas a teoria 

da literatura, a análise literária e a in-

terpretação verbal a crescerem, seria 

todo o génio humano. De certa forma, 

a recensão crítica que estava a ponto 

de conceber constituiria um avanço 

para toda a história do pensamento.

ideia, o entusiasmo antecipava-a. Sa-

bia que precisava de uma perspetiva 

única, que revolucionasse os meios 

habituais de expressão da teoria da 

literatura. A dimensão da proposta e 

da expectativa que colocava sobre si 

próprio era imensa, mas apaziguava-

-se com os resultados invisíveis que 

via crescer no espírito. Existia o tra-

balho de refletir sobre a obra e sobre 

os poemas que tinha lido, e existia o 

trabalho de encontrar uma forma de 

os exprimir, condensando a sua sín-

tese e acrescentado a sua contextua-

lização, racionalização e avaliação.

Dormia pouco, alimentava-se 

de fruta. A ideia, com todo o seu al-

cance, surgiu numa manhã de se-

gunda-feira. O inverno abrandara 

um pouco a sua própria natureza. O 

cinzento diluíra-se nas cores da pai-

sagem. Nessa manhã, em ceroulas, 

Pound permaneceu horas a contem-

N
o instante em que 

terminou de ler o 

último poema do 

livro, Ezra Pound 

soube logo que a recensão crítica 

teria de ser radicalmente diferen-

te do habitual. Era uma questão de 

forma. O seu costume era tirar notas 

enquanto lia, enchia páginas de um 

bloco com palavras soltas, letras, es-

truturas desenhadas. Foi o que fez 

também durante essa leitura. No en-

tanto, assim que terminou de ler o úl-

timo poema do livro, rasgou do bloco 

as páginas que preencheu e atirou-as 

à lareira. Arderam cheias de pressa.

Passou os dias seguintes em re-

flexão profunda. Não permitiu que o 

incomodassem, procurou a reclusão. 

Até a chuva que batia nas vidraças da 

janela lhe parecia insuportável. Ain-

da assim, com esforço e recompensa, 

pouco a pouco, aproximava-se da 

plar a grandeza daquele inédito. Era 

um inédito imenso, intenso. Compa-

rava a recensão crítica que iria elabo-

rar com as que conhecia, raciocínios 

de académicos, e parecia-lhe perfei-

ta. Além disso, não havia outra que se 

adequasse mais ao livro em questão, 

a cada um dos poemas que o cons-

tituíam. 

Iniciou a sua tarefa nessa mes-

ma tarde. Encontrou-se com conhe-

cidos e, simulando conversas ca-

suais, conseguiu toda a informação 

de que precisava. Depois, passaram 

dois ou três dias em que preparou 

cuidadosamente as bases práticas 

da recensão. Desde criança que Ezra 

Pound se orgulhava do seu carácter 

metódico, estudado e eficaz. Esco-

lheu a noite de sexta-feira para, de 

uma vez, elaborar a recensão crítica. 

Esse tempo foi de antecipação e de 

euforia. A imagem daquilo que ainda 

Apenas o homem é a partida e a chegada do homem

pretendendo chegar realmente

partimos de madrugada, rumo a Guanyin

que espera no meio do deserto

por mim,  por ti, por todos

A deusa é que sabe 

o número exato dos grãos de areia do deserto

e conhece-nos a dor da alma e do corpo

mas nenhuma palavra diz 

simplesmente com um sorriso eterno

a iluminar a treva que nos impera 

a fazer a gruta florir, como uma flor de lótus

Também sorrimos ao encontro dela 

como uma lavagem interior

como um passo de aproximação da luz

20/03/2021

Grutas cavadas no ano de 366 no deserto Dunhuang, da província Gansu, e reconstruídas ao longo 
das sucessivas dinastias chinesas. Existem lá dentro milhares estátuas e pinturas budistas e foram clas-
sificadas como Património Cultural da Humanidade pelo UNESCO em 1987.  

Nas Grutas Mogao1

1.
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3.
https://www.facebook.com/correntesdescritas

A última edição da revista Correntes 

D’Escritas, publicação associada ao 

festival organizado há mais de 20 anos 

na Póvoa de Varzim, em Portugal, é in-

teiramente dedicada a Luís Sepúlveda. 

O escritor chileno esteve nas Correntes 

D’Escritas em 2020, tendo adoecido 

pouco tempo depois e acabando por ser 

uma das primeiras vítimas mortais de 

Covid-19 em Espanha, onde residia. A 

homenagem do festival literário não se 

foca, contudo, nessa última presença, 

preferindo deter-se sobre a obra do au-

tor, as muitas vidas que tocou e também 

as inúmeras estadas de Luís Sepúlveda 

em Portugal, em particular, na Póvoa, 

onde era um dos escritores reincidentes 

desde as primeiras edições do festival.

O texto que apresenta o conteúdo da 

revista é assinado pelo fotógrafo Da-

niel Mordzinski, conhecido pelos seus 

inúmeros retratos de escritores e amigo 

próximo de Luís Sepúlveda. «Se llamó 

Luís y fue cocinero. Uno de los mejo-

res», escreve Mordzinski a abrir a prosa, 

e prossegue explicando que o que se 

quis, com esta edição, foi reunir as pala-

vras e testemunhos de tanta gente que 

conviveu, de perto ou ao longe, com 

Sepúlveda. Editores, tradutores, leitores, 

amigos, gente dos livros, mas também 

do cinema e do jornalismo, familiares 

de sangue ou de encontros mais ou me-

nos casuais, são essas as vozes que aqui 

se escutam. Há textos de Manuel Alber-

to Valente, o editor português de Luís 

Sepúlveda, Carmen Yañez, companheira 

de vida do autor, e de escritores de vá-

rias origens, como Lídia Jorge, Ondjaki, 

José Manuel Fajardo, Mario Delgado 

Aparaín, Mempo Giardinelli, Rosa Mon-

tero ou José Luís Peixoto. E há também 

um conto do próprio Luis Sepúlveda, 

até agora inédito, e muitas fotografias, 

parte delas feitas por Daniel Mordzinski, 

algumas tiradas em Portugal, nas mes-

mas Correntes D’Escritas que assim 

recordam o autor chileno. São muitas 

as facetas aqui abordadas, da literatura 

à política, do jornalismo ao cinema, 

mas comum a todos os testemunhos é a 

ideia que Manuela Ribeiro, organizado-

ra do festival literário da Póvoa de Var-

zim, partilha no seu texto: «É de tecido 

sensível, o Lucho, e atento, perspicaz, 

activo, comprometido. Com os amigos, 

com a literatura, com a política, com o 

planeta, com a justiça, com a liberdade. 

Assim, sem ordem, ou com uma ordem 

que é a sua.»

Com edição em papel, como habitual-

mente, a revista Correntes D’Escritas 

está igualmente disponível on-line, para 

melhor chegar aos leitores de todo o 

mundo. 

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.
Pode a Subalterna 
Tomar a Palavra?
Gayatri Chakravorty Spivak
Orfeu Negro

Tradução de António Sousa Ribeiro

Texto fundamental dos estudos pós-
coloniais chega agora à tradução 
portuguesa. A partir do suicídio, 
em 1926, de uma jovem da classe 
média de Calcutá, a crítica e teórica 
indiana Gayatri Chakravorty Spivak 
desenvolve várias linhas de reflexão 
sobre as estruturas de poder e sobre 
a negação da palavra que enfrentam 
aqueles e aquelas que habitam as 
muitas periferias, geográficas ou 
sociais.

6.
VVAA
Partido Comunista Português 
1921-2021 – Uma Antologia
Tinta da China 

Organização de José Neves

Antologia de textos sobre o primeiro 
partido português a assinalar 
100 anos de história e actividade 
política, com contribuições de 
José Pacheco Pereira, António 
Pedro Pita, João Arsénio Nunes, 
Fernando Rosas, Álvaro Cunhal, 
Vanessa Almeida, João Madeira, 
David L. Raby, Paula Godinho, 
Miguel Cardina, Ana Margarida 
de Carvalho, Marco Lisi, Francisco 
Louçã, Carlos Gaspar e Ana Drago. 

1.

4.

5.

6.

1. 
Liu Yichang
The Drunkard
The Chinese University 
of Hong Kong Press
Tradução de Charlotte Yiu

Originalmente publicado em 1962, 
em capítulos, num jornal de Hong 
Kong, o romance de Liu Yichang 
marca a primeira presença 
notória da chamada corrente de 
consciência na literatura escrita 
em língua chinesa. Ambientada 
em Hong Kong, a narrativa cruza 
o ambiente de certos antros 
nocturnos com a reflexão sobre a 
tradição literária, num discurso 
frequentemente atravessado pelo 
surrealismo.

2.
George Orwell/ Odyr
A Quinta dos Animais
Relógio D’Água 

Mais um dos muitos lançamentos 
de livros de George Orwell no ano 
em que os direitos de autor da sua 
obra passam a estar no domínio 
público, esta é a versão de Animal 
Farm em banda desenhada, 
assinada pelo artista brasileiro 
Odyr.

3.
Isabel Minhós Martins 
e Bernardo P. Carvalho
Tudo Tão Grande
Planeta Tangerina

Um álbum ilustrado pensado 
para os mais novos que olha 
para o crescimento não apenas 
como coisa física e individual, 
mas como processo em que nos 
envolvemos com o mundo à 
medida que ganhamos consciência 
de nós e dos muitos modos de 
nos relacionarmos com os outros, 
connosco e com o que existe ao 
nosso redor.

4.
Fernando Pessoa
Mensagem 
Tinta da China

(edição de Jeronimo Pizarro)

Mais uma edição da cuidada 
colecção da obra de Fernando 
Pessoa coordenada por Jerónimo 
Pizarro, a Mensagem publica-se 
aqui em versão de bolso, com vários 
anexos, desde versões alternativas 
de alguns poemas a informações 
sobre a sua datação, para além de 
um posfácio de António Cirurgião 
onde se discutem aspectos menos 
conhecidos de um dos grandes 
livros pessoanos.

2.


