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Ocean Vong

Dos arrozais de Ho Chi Minh 
para um campo de refugiado 
nas Filipinas aos dois anos, e daí 
para o exílio nos EUA. A precoce 
vida atribulada de Ocean Vong 
terá sido um dos propulsores 
da sua escrita. Jovem poeta 
vencedor do Prémio T.S. Eliot 
em 2017, ensaísta publicado, 
foi no entanto o seu primeiro 
romance que fez viajar o 
nome e a obra. Na Terra Somos 
Brevemente Magníficos (Relógio 
D’Água) é uma carta de amor a 
uma mãe que nunca poderá lê-
la. Temas como masculinidade e 
etnia são os pilares da sua prosa 
lírica, aqui posta ao serviço de 
uma investigação interior sobre 
identidade e pertença, não 
raras vezes arraigada às raízes 
vietnamitas de Ocean Vong.V
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B R E V E SE D I T O R I A L

T
odos os livros que fomos 
acumulando ao longo dos 
séculos estão cheios de outros 
livros. Há referências explícitas 
e remissões apenas ao alcance 

de bons entendedores, mas há sobretudo a 
presença de um passado acumulado que, 
através das páginas manuscritas e impressas, se 
vai fazendo sentir no futuro que se escreve todos 
os dias. No seu novo livro, Afonso Cruz refere 
a presença de um lema à entrada da biblioteca 
do faraó Ramsés II. Nele, ler-se-ia a seguinte 
descrição: «Casa para terapia da alma». Nessa 
altura, supõe-se que a terapia não fosse uma das 
muitas patranhas de auto-ajuda vendidas sob 
uma capa séria e rigorosa, mas talvez apenas um 
modo de descrever o que permitia o convívio 
com todos aqueles tomos (que seriam rolos, 
supõe-se, e não grossos volumes encadernados). 
A tradução e os séculos que lhe caíram em 
cima terão distorcido a ideia, mas a crença 
nas mudanças permitidas pela leitura nunca 
exigiu fé, apenas prática. Em O Vício dos Livros, 
agora publicado pela Companhia das Letras, 
Afonso Cruz percorre muitas histórias, algumas 
pessoais, sobre os livros que se guardam dentro 
dos livros e sobretudo sobre os livros que, às 
vezes mesmo sem sabermos, guardamos dentro 
de nós. Foi sobre isso que conversámos com o 
autor, devidamente emoldurado, no ecrã que 
agora permite todas as conversas à distância, 
por parte da sua biblioteca pessoal.
Foi em 1968 que um grupo de estudantes 
da Universidade da Califórnia fixou o termo 
asian-american para se referir às pessoas que, 
nascendo nos EUA ou aí crescendo, traziam 
na sua identidade (bem como na memória 
e na pele) as origens asiáticas que também 
as definiam. Nesta edição, recomendamos 
uma série de escritores com origens orientais 
que estão a redefinir o panorama literário 
contemporâneo, tantas vezes revisitando as 
suas raízes ou os impactos que estas vão tendo. 
E lemos o livro de Cathy Park Hong, nascida na 
Coreia do Sul, que o National Book Critics Circle 
distinguiu recentemente com um prémio e onde 
esta complexa temática da identidade é tema 
dominante.
Outras leituras passam pela tradução, publicada 
este ano, de um impressionante livro sobre as 
comunidades pastoris cazaques, assinado pela 
escritora Han Li Juan (Winter Pasture),  pela 
edição de As Redacções de Fritz Kocher, de Robert 
Walser, da editora portuguesa Bazarov, cujo ainda 
curto catálogo é já tão promissor, e pelo caderno 
de notas que Patti Smith tem vindo a publicar on-
line, dando-nos o privilégio de acompanhar os 
seus pensamentos quotidianos e o modo como 
alguns deles se vão transformando em textos 
maiores, talvez futuros livros. Cá estaremos para 
os ler e acrescentar à biblioteca infinita de que o 
mundo também se faz.
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Viet Thanh Nguyen

O autor vietnamita-americano 
irrompeu pela cena literária 
internacional com o romance 
O Simpatizante, vencedor 
do Pulitzer para Ficção 2016 
e logo traduzido para vários 
idiomas. A Portugal chegou 
em 2017 pela mão da editora 
Elsinore, que publicou também 
o volume de contos Refugiados. 
Agora, Nguyen, professor de 
Estudos Americanos, Etnicidade 
e Literatura Comparada 
na University of Southern 
California, acaba de publicar 
The Committed, sequela de 
O Simpatizante que continua 
a história do agente duplo 
vietnamita, radicado em Los 
Angeles nos anos 1970, com uma 
comunidade de exilados,  mas 
que reporta as suas manobras 
ao comando Viet Cong. O seu 
estilo, bem ancorado na tradição 
do romance de espionagem, já 
fez com que o comparassem 
ao recentemente desaparecido 
John Le Carré.

Meng Jin

Um romance que começa 
na noite do massacre de   
Tiananmen, uma criança que 
nasce a 4 de Junho de 1989 – eis 
o cartão de visita de Meng Jin 
com Little Gods, livro polifónico 
que no ano passado recebeu 
o aplauso da crítica nos EUA. 
Nascida em Xangai, Meng Jin 
vive em São Francisco e neste 
que é até à data o seu único 
livro cruza o pessoal e o político, 
conseguindo afastar-se do 
registo habitual das histórias 
escritas por migrantes chineses. 
A personagem central, Liya, 
regressa à sua China natal para 
depositar as cinzas da mãe 
falecida. Pelo caminho, abrem-
se caminhos para temas como 
história, física, tempo, memória. 
Vários narradores sobrepõem-
se na função de fazer avançar a 
trama deste promissor livro de 
estreia.

Ha Jin

O veterano da literatura sino-
americana continua a produzir 
obras de qualidade. A mais 
recente é um estudo biográfico 
do grande poeta Li  Bai, The 
Banished Immortal, publicado 
em 2019. Ha Jin, nascido na 
província de Liaoning, no 
nordeste da China, cresceu 
por entre os escombros 
da Revolução Cultural, fez 
vida militar e apenas depois 
começou a estudar literatura 
chinesa e língua inglesa. Imigrou 
para os EUA e decidiu escrever 
em inglês a partir daí. Em 1999 
publicou Waiting, que lhe valeu 
o National Book Award e o PEN/
Faulkner Award, apenas dois 
de muitos galardões que lhe 
foram atribuídos ao longo dos 
anos. Professor na Universidade 
de Boston, Ha Jin tem na sua 
obra um elemento que, não 
sendo único, é diferenciador: 
muitas das suas histórias – ele é 
também um prolífico contista – 
passam-se em Muji, uma cidade 
ficcional chinesa por si criada.

Os olhos 
da América do Norte 
também são asiáticos
Há cada vez mais os autores nascidos na China, no Vietname e noutras 
partes da Ásia a fazer carreira nos EUA e Canadá. Estes e os imigrantes 
de segunda geração entrelaçam nos seus livros as histórias de dois 
continentes. Alguns já se encontram publicados em português, outros 
estão ainda por descobrir. Sete nomes que vale a pena ler e acompanhar.

C Pam Zhang

Mais uma jovem autora nascida 
na China, em Pequim, e hoje 
parte da cena literária dos EUA. 
C Pam Zhang publicou How 
Much of These Hills Is Gold 
em 2020 e viu o seu primeiro 
livro entrar na long list do Man 
Booker Prize. Antiga aluna de 
Brown e Cambridge, Zhang 
sabe bem o que é andar com a 
casa às costas. Essa experiência 
vivida nos seus primeiros anos 
foi transposta para o romance. 
How Much of These Hills Is Gold 
conta a história de dois filhos de 
imigrantes, órfãos, que tentam 
sobrevier no contexto agreste da 
Corrida ao Ouro nos EUA. Este 
drama épico venceu o Asian/
Pacific American Award for 
Literature e nem o estilo algo 
desconcertante – a autora quis 
obedecer a uma série de regras 
sintáticas por si estabelecidas, 
como por exemplo tentar não 
utilizar pronomes – afastou os 
leitores do livro que é, à vez, uma 
história das mais americanas (a 
corrida ao ouro) e um conto de 
migração.

Livros 
em Streaming
O grupo editorial LeYa e a Rakuten 
Kobo, plataforma de venda e 
publicação de eBooks e áudio-livros, 
juntaram-se para criar uma plataforma 
que permite, mediante subscrição, o 
acesso ilimitado a centenas de milhares 
de livros para ler e ouvir ler. Parte 

dos livros disponíveis são em língua 
portuguesa, havendo igualmente 
títulos em inglês, espanhol, francês e 
outros idiomas. A plataforma  Kobo 
Plus e_LeYa já está em funcionamento 
e as subscrições, gratuitas durante os 
primeiros 30 dias, permitem o acesso a 
todos os conteúdos disponíveis – livros 
e áudio-livros, mas também podcasts, 
documentários e outros formatos –  
por 7,99 euros por mês.

Lídia Jorge 
em Taiwan
Com chancela da editora 
馬可孛羅/ Marco Polo Press, 
Inc., com sede em Taiwan, 
acaba de publicar-se a 
tradução chinesa do romance 
O Vale da Paixão, de Lídia 
Jorge. A tradução é de Yen 
Hsiang Ju e o livro já está 
disponível nas livrarias.

uma iniciativa da Feira Internacional 
do Livro Infantil de Shangai. Podem 
concorrer ilustradores de todas as 
nacionalidades, com idade entre os 
16 e os 39 anos (nascidos entre 1 de 
janeiro de 1982 e 31 de dezembro 
de 2005). Criado em 2015, o prémio 
distingue a melhor ilustração, the 
Golden Pinwheel Grand Award, e 
atribui algumas menções especiais. 
Para além destas distinções, a feira do 
livro produz todos os anos um catálogo 
e uma exposição que inclui trabalhos 
dos 50 finalistas selecionados por um 
júri internacional. É ainda escolhido 
o trabalho de um ilustrador para 
imagem da edição do prémio no ano 
seguinte. Os nomes dos finalistas 
serão anunciados no próximo 
dia 2 de Setembro e os prémios a 
20 de Novembro, durante a Feira 
Internacional 
do Livro Infantil de Shangai.

Portugal nos 
Finalistas da 
União Europeia
Este ano, Portugal é um dos 
países que receberá um dos 
catorze Prémios de Literatura 
da União Europeia, um galardão 
atribuído a escritores de 
vários países em simultâneo, 
num sistema de rotatividade. 
Organizado em ciclos de três 
anos, a cada triénio a organização 
seleciona um conjunto de países 
correspondente a um terço do total 
de participantes, que são 41. Deste 

modo, no final de cada triénio, 
todos os países e áreas linguísticas 
foram representados. Depois de 
Dulce Maria Cardoso (2009-2011), 
Afonso Cruz (2012-2014) e David 
Machado (2015-2017), este ano 
os finalistas portugueses são Ana 
Margarida de Carvalho, com o 
romance O Gesto Que Fazemos 
Para Proteger a Cabeça (Relógio 
D’Água), Frederico Pereira, com A 
Lição do Sonâmbulo (Companhia 
das Ilhas), Isabel Rio Novo, com 
Rua de Paris Em Dia de Chuva 
(Dom Quixote) e João Pinto 
Coelho, com Um Tempo a Fingir 
(Dom Quixote). No dia 18 de Maio, 
a União Europeia divulgará os 
vencedores.

Candidaturas 
ao Golden 
Pinwheel
Até ao próximo dia 28 de junho 
estão abertas as candidaturas ao 
prémio internacional de ilustração 
Golden Pinwheel Illustrators 2021, 

Celeste Ng

Filha de um casal de Hong Kong 
que imigrou para os EUA nos 
anos 1960, Celeste Ng, 40 anos, 
tem dois romances e um sem 
fim de contos publicados. A 
sua primeira obra, Everything 
I Never Told You, saiu em 2014 
e ganhou o prémio de Livro do 
Ano Amazon, tendo sido editado 
em português pela Asa. Seguiu-
se Little Fires Everywhere, em 
2017, livro que é talvez o mais 
americano de todos os que aqui 
referimos: histórias de famílias 
instaladas no Ohio e desvios de 
comportamento suburbanos. 
Seja como for, e apesar de já ter 
nascido nos Estados Unidos, 
as tramas de Celeste Ng não 
dispensam elementos chineses 
– a família sino-americana do 
primeiro romance, que faz o luto 
da filha morta, e o bebé chinês 
adoptado no segundo romance 
são bem exemplos disso.

Madeleine Thien

Nascida no Canadá, filha de 
pai chinês da Malásia e mãe de 
Hong Kong, Madeleine Thien 
decidiu olhar para a sua história 
familiar e colocar a sensibilidade 
ao serviço da escrita. Vidas 
Interrompidas foi o seu primeiro 
romance, em 2007, publicado 
em português pela Difel, mas 
foram precisos muitos anos para 
que o amadurecimento autoral 
produzisse Não Digam que Não 
Temos Nada, que lhe valeu três 
prémios em 2016 e esteve na 
short list do Man Booker Prize. 
Thien, que nos últimos anos 
passou por Macau e Hong Kong 
para falar dos seus livros, narra a 
história de uma menina e da sua 
mãe, que recebem um refugiado 
chinês na sua casa. Com a 
Revolução Cultural e Tiananmen 
como pano de fundo, o livro 
editado em Portugal pela Relógio 
D’Água foi o da afirmação da 
autora. A mesma casa editorial 
publicou ainda outro romance 
anterior de Thien, O Eco das 
Cidades Vazias, inaudita tradução 
do título Dogs at the Perimeter. 
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vo, entramos dentro do livro um 
pouco como o leitor faz quando 
está a ler, a concentração é total 
e aí já não conseguimos ter um 
interlocutor, mesmo quando o 
interpelamos, quando o escritor 
fala directamente ao leitor, mas 
mesmo aí, não estamos, ou eu 
não estou, a pensar nesse leitor.»

OS LIVROS QUE NOS SALVAM

Mais do que referências biblio-
gráficas ou invocações a outros 
autores, O Vício dos Livros faz-
-se de narrativas, de histórias. 
Esta capacidade que temos de 
contar histórias, independente-
mente de serem verdadeiras ou 
ficcionais, é muitas vezes apon-
tada por cientistas de diferentes 
áreas como algo que nos dis-
tingue enquanto espécie, mas 
Afonso Cruz não se deixa apazi-
guar pela distinção de um modo 
peremptório. «Essas distinções 
são muito difíceis de definir. Os 
animais são tão diferentes uns 
dos outros... há uns tempos li 
um estudo que dizia que os pei-
xinhos vermelhos de aquário 
tem mais concentração do que 
um ser humano. Curiosamente, 
também li alguns artigos de opi-
nião que usaram imediatamente 
esse estudo para mostrar que os 
telemóveis e os ecrãs nos fazem 
distrair. E não tem nada que ver 
com isso, nós já nos distraía-
mos muito antes e não é possí-
vel numa geração tornarmo-nos 
esse ser que de repente é incapaz 
de se concentrar. Há muitos des-
tes comportamentos que são do 
foro biológico. O que é que acon-
tece com a distração? Ela existe 
para nos salvar, porque se esti-
vermos demasiado concentra-
dos numa coisa, se houver uma 
ameaça, estamos absortos e não 
somos capazes de responder.»

 Uma visão tão literal e 
baseada na biologia, na evolu-
ção, poderia acabar por apagar 
o lado mais criativo e emocio-
nal da ficção, mas Afonso Cruz 
não crê que exista esse risco ao 
convocar a racionalidade para 
reflectir sobre a criação: «Acho 
que a ficção é um ginásio para 
as nossas emoções, é aí que as 
exercitamos em situações que 
não vivemos realmente, não vi-
veríamos, não vamos viver, mas 
podemos sentir alguma empatia 
com determinadas personagens, 
com determinadas situações. E 
mesmo sabendo que é mentira, 
entregamo-nos a esses estados, 
às vezes muito catárticos, pode-
mos sofrer muito, chorar com 
determinadas coisa, ou rir. Se 
pensarmos bem, no cinema isto 
é mais presente, quando há um 
flashback de uma personagem e 
ela corre perigo de vida, e nós es-

mo que haja uma boa dose de 
ficção em tudo o que nós acha-
mos ser verdade. Com os outros, 
sobretudo com a Enciclopédia, 
é o oposto, é quase tudo ficção. 
Na Enciclopédia, normalmente 
os factos aparecem como os ele-
mentos mais insólitos das nar-
rativas, e aquilo até é um pouco 
amenizado com a ficção, porque 
se as pessoas não acreditam em 
determinadas coisas, podem ir 
verificar e descobrir que era ver-
dade. Gosto muito de misturar a 
realidade com a ficção, porque 
lhe dá um novo valor à ficção, 
quer dizer, ao misturar estou a 
afirmar que a ficção tem um va-
lor por si, independentemente 
de ser verdade ou não.» O que 
sobressai em muitos destes tex-
tos é uma defesa da ficção en-
quanto elemento essencial para 
tentarmos perceber o mundo, e a 
nós próprios, com a consciência 
de que a criação de histórias faz 
parte da realidade. É por isso que 
Afonso Cruz mistura ficção e rea-
lidade sem desconforto: «Quan-
do se mistura, para mim, conce-
bo melhor esta noção de que não 
é importante se é verdade ou não 
é verdade, porque o que estou a 
dizer é uma camada subjacente. 
Aprendo tanto num livro de His-
tória ou de Biologia quanto no 
Crime e Castigo. Um não acon-
teceu, não é verdade na sua ma-
nifestação, mas na sua essência 
provavelmente é mais verdade 
do que o livro de Biologia, que 
talvez daqui a dez anos esteja 
desactualizado. Mas o Dostoie-
vski não estará, porque a alma 
humana demora mais tempo a 
desactualizar-se. Na ficção é que 
vamos encontrar um valor enor-
me, especialmente em relação a 
esse lado mais emocional, mais 
emotivo do ser humano, que não 
é registado por cientistas, por 
jornalistas ou por historiadores, 
porque não é esse o objectivo. O 
que vai na cabeça de uma pes-
soa a determinada altura, sim, 
é uma das características da li-
teratura, ou seja, é uma espécie 
de imersão das almas e podemos 
realmente dizer o que pensamos 
e achamos de determinadas coi-
sas. Portanto, na literatura temos 
uma espécie de museu da alma 
humana.»

 Nesse museu cujas salas 
Afonso Cruz também ajuda a po-
voar, cruzam-se, então, persona-
gens inventadas com outras que 
não só existem, como também 
interagem com quem escreve. 
Na «História do leitor presidiá-
rio», o autor conta como conhe-
ceu um homem que terá perce-
bido os mecanismos subjacentes 
a um dos seus livros de um modo 
que o próprio autor talvez não 
tenha alcançado. O caso deu-se 

com a publicação de Para Onde 
Vão os Guarda-Chuvas, romance 
publicado em 2013. A editora fez 
saber que havia dois exemplares 
especiais na tiragem total dos 
livros, ambos contendo uma pa-
lavra, “Ankara”, que não aparecia 
em nenhum dos outros exem-
plares, e ambos contendo um 
desenlace diferente. O desafio foi 
lançado e os leitores que lessem 
um desses exemplares especiais 
deveriam avisar a editora. Alguns 
meses depois da publicação, 
a editora de Afonso Cruz rece-
beu uma carta de um leitor, que 
cumpria pena de prisão em San-
ta Cruz do Bispo, que explicava 
onde se encontrava, no texto, a 
palavra “Ankara”. A explicação 
batia certo e o autor rumou ao 
estabelecimento prisional para 
conhecer o seu leitor. Integrando 
este novo livro, a história desse 
leitor tem todos os ingredientes 
de uma ficção, só que tudo o que 
ali se conta aconteceu realmen-
te. Afonso Cruz visitou o homem, 
um leitor voraz, e ouvi-o explicar 
em que lugar do texto se encon-
trava a tal palavra, percebendo 
entretanto que o homem não 
tinha lido uma das duas edições 
especiais de Para Onde Vão os 
Guarda-Chuvas, mas tinha per-
cebido o exacto lugar onde essa 
palavra teria de aparecer. E de 
acordo com Afonso Cruz, essa 
lugar não era nada óbvio: «Fiquei 
mesmo baralhado. Ele disse-me 
“nós aqui temos muito tempo”. 
E eu pensei, “sim, mas e então?”, 
podemos ter todo o tempo do 
mundo e não chegar lá. O que ele 
queria dizer é que temos muito 
tempo para reflectir, pensar onde 
é que a palavra poderia estar. Até 
eu sair e voltar a ler a carta, aqui-
lo fez-me muita confusão, e na 
verdade continua a fazer. Havia 
duas personagens possíveis para 
dizer aquela palavra e ele acertou 
na personagem. Há uma que tem 
isto mais presente, esta ideia de 
dizer as capitais dos países, e ele 
acertou na personagem, no sítio 
e no momento. Há tantos capí-
tulos em que eles estão a falar e 
falam das capitais e dos países, e 
de descobrir uns a partir dos ou-
tros...»

 
MONÓLOGO INTERIOR, 
DIÁLOGO À DISTÂNCIA 

Esta relação entre autor e leitor, 
que na «História do leitor presi-
diário» assume contornos roma-
nescos, acaba por revelar certas 
vias de comunicação que partem 
do texto, mas que se alimentam 
de referências comuns, da parti-
lha de vivências e do muito que 
todos guardamos num lugar a 
que alguns chamam inconscien-
te, outros memória, ainda que 

autor e leitor possam não saber 
aquilo que partilham. Para Afon-
so Cruz, «os livros têm muitas 
vezes essa particularidade, os 
leitores descobrem determina-
das coisas em que não estamos 
a pensar, mas que estão lá. Se 
reflectirmos um pouco, pode-
mos chegar a perceber que in-
conscientemente fomos buscar 
determinadas coisas. Quando 
publiquei o Flores, só depois de 
o escrever reparei que havia um 
primeiro beijo e uma pessoa que 
estava hipnotizada e era preciso 
um segundo beijo para a pes-
soa acordar, de certa maneira, e 
só depois percebi que estava ali 
com a Bela Adormecida... Talvez 
o mesmo com Os Livros Que De-
voraram o Meu Pai, com a histó-
ria do filho de Ulisses à procura 
do pai. Às vezes, são os leitores 
que descobrem estas relações, e 
não nós. Nem sempre sabemos 
interpretar melhor as nossas ac-
ções do que uma pessoa externa, 
até porque se fosse assim, não 
precisaríamos de ir a psicólogos, 
por exemplo.»

 No texto que dá nome 
ao livro, reflecte-se mais demo-
radamente sobre a relação entre 
autor e leitor, uma espécie de 
diálogo que implica a presen-
ça de um receptor. O que não 
significa que o autor escreva 
necessariamente a pensar num 
público: «Kurt Vonnegut dizia 
qualquer coisa como “fala para 
uma pessoa, porque se falares 
para o resto do mundo, já tens 
de abrir a janela e podes apanhar 
uma pneumonia”. A distinção é 
curiosa, porque não devo estar 
a falar para o público no senti-
do de oferecer o que o público 
quer, mas devo ter um leitor em 
mente, uma pessoa, para que 
aquilo que eu estou a dizer seja 
inteligível (se eu quiser que seja, 
obviamente). Se quero partilhar 
alguma coisa, devo pensar que 
estou a comunicar com alguém 
e não estou hermeticamente fe-
chado dentro da minha cabeça 
a ir por caminhos que necessi-
tavam de alguma preparação 
antes de serem comunicados.» 
Quando escreve, Afonso Cruz 
não pensa num leitor particular, 
ou num grupo de leitores que vai 
ou não identificar-se com certa 
situação, mas antes num leitor 
abstracto, «um pouco como os 
nossos monólogos interiores, em 
que nos sentimos a falar com al-
guém e vamos contando aquilo 
que queremos dizer. E com a es-
crita não deixa de ser um pouco 
assim, não tanto quando estou 
a escrever, mas quando tenho 
ideias para aquilo que vou es-
crever, quando imagino o que 
será o livro. Quando estou a es-
crever, há este lado mais imersi-

caminhos físicos e mentais que 
podemos percorrer ao longo da 
vida. Não é um elogio vazio ou 
marcado pelas boas intenções, 
talvez seja um mapa, pessoal e 
organizado ao sabor da expe-

riência do autor, que nos permite 
deambular por estantes e lomba-
das com a certeza de ser esse um 
dos infinitos caminhos possíveis 
para atravessar uma vida.

Rodeado da sua bibliote-
ca, no lugar onde vive e escreve 

O 
novo livro de 
Afonso Cruz é 
uma colectâ-
nea de textos, 
alguns ante-

riormente publicados no Jornal 
de Letras, outros inéditos. O Vício 
dos Livros compõe um elogio à 
leitura e à sua capacidade de nos 
abrir as portas do mundo, sem-
pre num tom atento aos outros, 
às idiossincrasias que nos fazem 
aproximar e afastar, aos muitos 

tamos ali a temer que ela morra, 
mesmo sabendo que isso não vai 
acontecer, porque é um flashba-
ck. Deveríamos saber que não 
vai acontecer nada, e no entanto 
sofremos como se não soubés-
semos o desfecho. O que acho é 
que a leitura e o acesso à cultu-
ra tem tanto potencial que pode 
ser isto e muito mais, tem este 
lado de salvação, tem um lado 
emocional, de entretenimento, 
de ócio, de entrega, uma parte 
onírica, e nenhuma destas par-
tes retira o valor das outras, elas 
coexistem, até porque se não 
coexistissem, provavelmente as 
pessoas não leriam.» Será este 
um dos poucos vícios que não 
nos condena, antes nos salva de 
alguma coisa – nem que seja da 
sua pesada ausência. 

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

Afonso 
Cruz e os 
livros que 
nos salvam
Manifesto em prol da leitura, conjunto de histórias 

verdadeiras onde a ficção entra por todos os espaços, um 

mapa desordenado dos lugares onde livros e memórias 

se cruzam, assim é O Vício dos Livros (Companhia das 

Letras), o novo livro de Afonso Cruz, que acaba de 

chegar às livrarias. 

quando não está a viajar, Afonso 
Cruz falou com o Parágrafo sobre 
escrita e leitura, as fronteiras que 
talvez não separem a ficção da 
realidade e o modo como a lite-
ratura nos salva de um modo que 
não é apenas metafórico. Nessa 
conversa, mediada por um ecrã 
que nos permitiu chegar a Casa 
Branca, no Alentejo, sem enfren-
tar os riscos da pandemia, fomos 
percorrendo algumas das histó-
rias e reflexões deste O Vício dos 
Livros e puxando os fios que, em 
cada um dos textos, são pretexto 
para novas histórias e reflexões.

UM APELO À LEITURA

Numa dessas histórias, «Para 
roubar como deve ser é preciso 
cultura», conta-se o episódio do 
ladrão que, na cidade de Tunes, 
roubava carteiras e telemóveis, 
tendo perdido a oportunidade 
de roubar um alaúde raríssimo 
por não lhe ter passado pela ca-
beça que aquele era um instru-
mento muito valioso. É um dos 
textos deste livro que transmite 
a ideia de a leitura nos dar aces-
so ao mundo, aos outros, àquilo 
a que chamamos cultura, sendo 
essa cultura algo imprescindível 
a tantos níveis, até de um modo 
prático, neste caso, para alguém 
que ganha a vida de forma ilegal. 
A apologia da leitura é um dos 
traços deste O Vício dos Livros, 
mas não se faz à custa de um dis-
curso vazio que se limita a anun-
ciar a boa nova e a afirmar que é 
preciso ler. Na verdade, Afonso 

Cruz não é um crente na apolo-
gia como modo de tornar a leitu-
ra mais universal: «Quem gosta 
dos livros imagina num cenário 
ideal o mundo seria compos-
to de leitores, coisa que não me 
parece que vá acontecer. A lei-
tura é uma actividade um pouco 
exigente, que precisa de concen-
tração, silêncio, precisa do nosso 
tempo, de alguma reflexão, e nós 
habitualmente preferimos ac-
tividades mais gratificantes no 
imediato. Tenho o exemplo dis-
so quando vejo os miúdos, que 
estão aborrecidíssimos, entedia-
dos de morte, a dizer que não 
têm nada para fazer, e quando a 
gente lhes pergunta porque não 
vão ler um livro, eles não vão, e 
continuam a queixar-se de não 
terem nada para fazer. Preferem 
estar aborrecidos a ler um livro 
e, portanto, não me parece que 
a leitura venha a ser uma coisa 
generalizada. Também não acho 
que a apologia seja a melhor for-
ma de generalizar a leitura, até 
porque às vezes o oposto funcio-
na melhor, a psicologia inverti-
da. Não são boas histórias, mas 
são conhecidas: é muito mais 
perigoso uma pessoa andar com 
um livro, em determinadas so-
ciedades, em determinados re-
gimes, do que pintar paredes ou 
queimar caixotes do lixo. Então, 
há aqui um acto de coragem, de 
rebeldia, que poderá ser alician-
te para um jovem, por exemplo, 
ter essa ideia do leitor, em vez da 
ideia do rato de biblioteca, cor-
cunda, de óculos e tal... »

 Apesar da necessida-
de de conquistar os mais novos 
para a leitura, a ideia de que as 
gerações mais novas não lêem 
corresponde mais a uma «miopia 
histórica», nas palavras de Afonso 
Cruz, do que à realidade absolu-
ta: «Parece que há mais tempo as 
coisas eram melhores, por algum 
motivo que nos escapa, porque 
de facto isso não é verdade... A 
todos os níveis, social, económi-
co, etc, o passado não era de todo 
melhor. Há dois anos, no Chile, 
estive com um arqueólogo e foi 
muito curioso ouvi-lo dizer que 
não podemos esperar nada de 
bom do passado, e que as coisas 
boas estão no futuro, nunca no 
passado. Para quem se dedica ao 
passado, é até bonito de ouvir, 
mesmo que não seja uma novi-
dade. Portanto, as pessoas têm 
tendência a culpar os gadgets, os 
ecrãs, e no meu tempo era a tele-
visão, que havia de nos estupidi-
ficar a todos, e antes seria o jogar 
à bola na rua, porque se passava 
muito tempo a fazer isso. Compa-
ramos muito isto com o “no meu 
tempo”... No tempo dos nossos 
pais e avós lia-se muito menos, as 
pessoas que liam eram um nicho 
ainda menor, a leitura não era ge-
neralizada, várias pessoas eram 
mesmo analfabetas. Agora, há os 
leitores esporádicos, aqueles que 
lêem um ou dois livros por ano, e 
se calhar são esses que fazem os 
bestsellers, mas os leitores assí-
duos continuam a ser um nicho, 
como sempre foram.» O que não 
quer dizer que não possam ser 
mais, se acreditarmos em alguns 
dos autores citados neste livro, 
entre eles o colombiano Hector 
Abad Faciolince, que vê a leitu-
ra como algo contagioso. E res-
ta sempre o descanso de saber, 
como se lê no texto «Porque não 
há muitos leitores», que os livros 
são pacientes, podem esperar sé-
culos por um leitor. Ou por vários.

MUSEU DA ALMA 
HUMANA

Já são mais de trinta os livros 
escritos e publicados por Afon-
so Cruz, muitos deles conten-
do referências a outros livros e 
misturando personagens fic-
cionais com outras que, de car-
ne e osso, passaram realmente 
pelo mundo. É talvez inevitável 
que os leitores deste O Vício dos 
Livros leiam algumas das per-
sonagens que o habitam com 
desconfiança, mas essa supres-
são de fronteiras entre aquilo a 
que chamamos ficção e aquilo a 
que nos agarramos como sendo 
realidade é um lado essencial da 
escrita deste autor. «Faz parte do 
jogo, de certo modo, ainda que 
este livro não seja ficcional, mes-

Afonso Cruz
O vício dos livros
Companhia das Letras
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Um Mundo 
à beira 
de desaparecer

N
o verde do banco, o homem se sen-
tou. Não possuía nenhuma neuro-
se com cores, apenas ansiava uma 
tonalidade reconfortante. Paredes 
amareladas, algumas flores em vasos 

brancos e bancos verdes.
A Praça de Santo Agostinho, parecia um território 

excelente para recuperar a calmaria perdida.
Com o inchaço em seus olhos, observou mesinhas e 

cadeiras. Estudantes com livros sobre a mesa, senhores 
em constante contemplação, mulheres conversando.

Ele apenas se abandonou naquele banco. A marca 
de uma união no dedo esquerdo, começou a arder de 
forma corrosiva. Inspirou, mordeu os lábios intensa-
mente e tentou focar em cenas diversas. Olhos apaga-
dos.

‘’Fluindo. Fluindo. Distante do concretao. Dissi-
pando. Mariposa companheira. Deslize pelas sombras 
nos céus.’’

Os versos adentravam a pele. O homem foi carrega-
do por aquela sinfonia de palavras. Transe desconexo. 
Ele habitava a ilha do torpor naquele instante.

A praça, os bancos, as pessoas. Viraram escuridão? 
Não havia mais nada. Somente os versos, a tontura e o 
breu.

Queria tremer, sentir pânico, acelerar os batimen-
tos, mas não conseguia se amedrontar. As sílabas pe-
netrantes,carregaram-no totalmente desnorteado pela 
turvação.

A sonoridade enfraqueceu e a iluminação foi sur-
gindo. Ele então, fitou a paisagem perfeita da liberta-
ção. Era a Torre de Macau.

No hipnótico embalo do poema, o homem avan-
çou. A visão panorâmica da cidade, seria observada 
com toda a sua energia.

Agulhadas invisíveis causavam agonia no dedo es-
querdo. Alastrando-se por todo o corpo.

Tormento. Seus pés oscilaram no ar. Viu o encanto 
da torre e toda a complexa vida. Enquanto escorregava 
e o martírio em seu dedo, dominava a alma, deixou os 
olhos fechados.

Visões do show The House of Dancing Water’ tra-
ziam tranquilidade. Seria o infindo, uma mega-produ-
ção como aquela?

Ele precisava de luzes, cores, espetáculo. O peito 
foi invadido pela monstruosa aflição. Já não tinha circo 
algum. As colorações deram espaço aos quadros de tor-
tuosas memórias.

O homem recordou a angústia.
40 anos. Demitido. Sofrendo um processo de divór-

cio. Sem filhos, sem cachorros, sem familiares. A esposa 
havia se apaixonado por um jovem de 25 anos.

Seu dinheiro acabaria em duas semanas. Foi para 
Macau, para tentar fugir das adversidades. E agora sim-
plesmente ele se permitia evaporar.

‘’Fluindo. Fluindo. Distante do concreto. Dissipan-
do. Mariposa companheira. Deslize pelas sombras nos 
céus.’’

E M  F O C O

STACEY QIAO

A 
vida da mino-
ria cazaque 
na China não 
é nada menos 
do que um 

mistério para muitas pessoas. Vi-
vendo um estilo de vida nómada 
na vasta extensão de Xinjiang e 
viajando milhares de quilómetros 
todos os anos em busca de água e 
pasto, este povo conta com uma 
população de 1,5 milhões e uma 
história milenar, mesmo que sai-
bamos pouco sobe essa história. 

Há um livro que permi-
te corrigir essa falha e olhar de 
perto para este mundo distan-
te: Winter Pasture 《冬牧場》, da 
autora chinesa Han Li Juan 李
娟, foi publicado pela New Star 
Press em 2012. Narrando a via-
gem da autora com uma família 
cazaque à imensidão dos pastos 
de Inverno, o livro tem sido um 
best-seller na China ao longo dos 
anos, tendo sido distinguido com 
o Prémio de Literatura Popular. 
Em Fevereiro deste ano, a Astra 
House publicou a versão inglesa 
do livro, numa tradução de Jack 
Hargreaves e Yan Yan (e a Sinoist 
Books traduziu um outro livro da 
autora, Distant Sunflower Fields  

《遙遠的向日葵地》). 
Li Juan é consensualmente 

considerada como uma das me-
lhores escritoras de não-ficção 
da sua geração. Nascida em Xin-
jiang, em 1979, cresceu na pro-

víncia de Sichuan, regressando a 
Xinjiang aos 18 anos. Gere, com 
a sua mãe, uma pequena loja de 
conveniência que também presta 
serviços de alfaiataria nas mon-
tanhas de Altai, um espaço co-
mercial muito frequentado pelos 
pastores cazaques da região. Mãe 
e filha compõem uma das duas 
únicas famílias de etnia Han na 
cidade. Viver entre os cazaques 
tem dado a Li Juan a oportuni-
dade de observar e documentar a 
vida dos escarpados pastores no 
noroeste da China. Foi assim que 
escreveu várias colectâneas de 
ensaios sobre a vida entre prados 
e picos nevados, sendo Winter 
Pasture a sua obra mais popular 
e representativa. 

O livro nasceu da experiên-
cia de um Inverno passado com 
uma família que vive da pastorí-
cia. Entre os rumores de que os 
pastores deveriam estabelecer-se 
num local fixo no ano seguinte, 
uma medida que pretenderia 
controlar a exaustão das terras, 
Li decide acompanhar uma fa-
mília cazaque nessa sua última 
migração, acompanhando igual-
mente os seus três camelos, meio 
milhar de ovelhas e mais de uma 
centena de bovinos e cavalos que 
precisam de pastar para assegu-
rarem reservas alimentares para 
o Inverno. 

O chamado “pasto de Inver-
no” ocorre numa região remota 

Acabado de traduzir para o inglês, Winter Pasture, 

de Han Li Juan, traz aos leitores uma visão 

da vida quotidiana dos pastores cazaques, 

num relato sensível e profundamente atento.

Han Li Juan 李娟
Winter Pasture 

《冬牧場》
New Star Press

POR  CR IST IANE 
V IEIRA DE FARIAS

I LUSTR AÇÃO 
RUI RASQUINHO

C O N T O

‘’Evaporation 
- A torre 
e as palavras 
fluidas’’

que se estende desde o rio Ulun-
gur até às Montanhas Celestiais. 
A família que acompanhamos no 
livro percorre as vastas e aparen-
temente intermináveis dunas de 
areia, enquanto Li Juan ajuda a 
controlar o rebanho de ovelhas, 
monta a cavalo, persegue came-
los em fuga, constrói uma casa 
subterrânea utilizando estrume, 
recolhe neve para ter água po-
tável, remenda roupas, explica 
programas de televisão a outros 
espectadores. Os seus com-
panheiros cazaques incluem 
Cuma, o pai de família frequen-
temente bêbado, mas também 
responsável; a sua filha adoles-
cente, Kama, que sente o fardo 
do mundo nos seus ombros e 
sonha com uma ida para a facul-
dade; o seu único filho, Zhada, 
um estudante orgulhoso e inte-
ligente; a sua filha mais nova, 
Nurgün, de 9 anos, que é a única 
amiga e confidente de Kama; a 
sua esposa reticente, um modelo 
de decoro contra todas as pro-
babilidades, também conhecida 
como “cunhada”. 

Li cria uma ligação profunda 
com os membros desta família, o 
que lhe permite conhecer a sua 
notável resiliência e grandiosi-
dade. Como diz Cuma, «se que-
res ser capaz fazer isto nas terras 
selvagens e sobreviver aos seus 
Invernos, qualquer medo da dor 
ou da dificuldade terá de ser en-
frentado com desprezo». Meses 
de vida em conjunto permitem 
a Li envolver-se, mas também 
manter a perspectiva de um 
estranho. Em muitos momen-
tos, são os traços da tradição no 
quotidiano familiar que sobres-
saem: passar com uma pequena 
chama sobre a cama para afas-
tar os maus espíritos; derreter 
uma colher de sebo de ovelha 
para massajar o cabelo; colocar o 
crânio de um cavalo o mais alto 
possível – porque um objecto tão 
nobre como o crânio de um ca-
valo não deve ser espezinhado, 
por isso tem de ser colocado no 
alto. Noutras passagens, é a in-
fluência do mundo moderno a 
ganhar espaço: telemóveis, tele-
visão e canções pop da moda; o 
jovem rapaz a implorar aos pais 
para lhe comprarem um com-
putador e instalarem internet no 
acampamento onde se fixaram; a 
cunhada a colocar o lixo directa-
mente no fogo – «já não pensava 
nisso como uma ofensa ao fogo; 
este antigo tabu há muito que ti-
nha sido abandonado». 

Li escreve sobre um mundo 
desconhecido, mas o seu traba-
lho de escrita não procura a no-
vidade ou a sensação. Pelo con-
trário, o que se exibe é um imen-
so respeito por uma outra cultu-
ra e pelos seus muitos modos de 

expressão. Numa conversa com 
David Der-wei Wang e Mingwei 
Song, realizada em Abril do ano 
passado, a autora diz o seguinte: 
«deixei de lado quaisquer ideias 
preconcebidas e entrei comple-
tamente neste mundo, aceitando 
tudo o que antes me tinha sido 
difícil compreender. Aprendi a 
apreciar as pessoas, que podem 
ser destituídas de algumas coi-
sas, vulneráveis, mas que são in-
crivelmente corajosas».

Winter Pasture resulta do 
olhar atento de Li Juan perante 
tudo o que acontece ao seu re-
dor, captando de forma viva as 
extraordinárias dificuldades da 
vida nesta paisagem desolada. 
Descrições como a da rotina diá-
ria das ovelhas durante o Inver-
no dão aos leitores uma peque-
na amostra da realidade da vida 
nómada: «O Inverno do pastor é 
duro e solitário, e igualmente o 
das ovelhas é longo e cansativo. 
Todos os dias, de Dezembro a 
Março ou Abril do ano seguin-
te, o rebanho deve deixar o seu 
curral logo ao amanhecer para 
vaguear pelas terras selvagens, à 
procura de erva seca. Depois da 
saída dos animais, o curral hú-
mido e quente parece cozer por 
entre uma névoa branca. Du-
rante o dia, enquanto as ovelhas 
estão fora, pedaços de neve con-
gelada flutuam por aí. O céu está 
sempre encoberto, o sol sempre 
sombrio».  

À natureza implacável que 
a rodeia e a uma sensação de 
pequenez perante essa força, 
a autora reage atentando em 
pormenores habitualmente ne-
gligenciados no dia a dia. Com 
detalhe, Li Juan observa a rela-
ção entre a trajectória da lua e as 
suas fases, nota que o céu pare-
ce uma explosão de estrelas em 
noites escuras e sem luar, com 
a Via Láctea a desvanecer-se na 
escuridão enquanto houver lua 
– mesmo que seja apenas uma 
lasca de lua crescente. E pela lua 
que Li Juan se rege, em vez do 
sol, e dela se sente mais perto 
do que nunca. Sensível aos ele-
mentos, vê o mundo à sua volta 
e vê-se a si própria no mundo, 
registando tudo isto numa prosa 
profundamente lírica a que não 
falta uma dose saudável de auto-
-depreciação: «Numa dessas noi-
tes, sob uma lua perfeitamente 
redonda, um grande vendaval de 
sudeste encheu o mundo de ui-
vos e silvos. Mas debaixo da terra 
era tão silencioso como no fun-
do do oceano, a não ser pelo som 
ocasional produzido pelo plásti-
co frágil e esvoaçante que cobria 
a janela alta. Cuma bebeu o seu 
chá em silêncio. Durante os mo-
mentos em que não servia chá, a 
cunhada bordou. Zhada olhou fi-

xamente para o seu telefone. De-
pois, a porta abriu-se e Kama en-
trou, com um bezerro ainda por 
desmamar preso à sua cintura... 
esses momentos acicataram pro-
fundamente a minha curiosida-
de. Queria saber tudo, mas não 
sabia por onde começar. Eu era 
apenas uma forasteira». Em pas-
sagens como esta, vemos aquilo 
que é descrito, mas também a 
imagem da escritora: sensível, de 
corpo fraco, por vezes confusa e 
desajeitada, mas sempre sincera 
e genuína. 

Agora disponível em inglês, 
Winter Pasture é uma colectânea 
de ensaios com a estrutura e o 
ritmo de uma ficção cativante, 
ou como a própria Li Juan diz, 
«um romance não-ficcional». Ao 
longo dos textos, desfazem-se 
as fronteiras entre escrita sobre 
a natureza, escrita de viagem e 
memórias pessoais, tornando a 
linguagem muito mais abran-
gente e estimulante e propor-
cionando uma experiência de 
leitura envolvente e profunda 
em cada página.  O prefácio dos 
tradutores, Jack Hargreaves e Yan 
Yan, fornece informações essen-
ciais sobre a viagem e a experiên-
cia de Li Juan. E pela primeira 
vez, os leitores de língua inglesa 
podem conhecer as pessoas que 
habitam estas paragens, os lu-
gares remotos e o estilo de vida 
nómada em extinção, tudo atra-
vés do encanto da escrita de Li 
Juan. 
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C R Î T I C A

TEX TO

HÉLDER BEJA

fechar, é talvez dos mais belos 
e profundos. Fritz, já tão cons-
ciente da finitude dos homens, 
declara que gostaria de morrer a 
ouvir uma peça musical. «A mú-
sica deixa-me sempre triste, mas 
triste como um sorriso é triste» 
(p.49), escreve o pequeno. Nesta 
mesma peça, Fritz – e Walser pela 
voz de Fritz – considera que «a 
arte castiga aquele que se apro-
xima dela com a intenção de a 
compreender». 
 É certamente possível ler a 
obra do autor de Os Irmãos Tan-
ner sem ter a intenção de a com-
preender, mas tal seria ignorar 
todas as subtilezas deste «pintor 
do Outono» que nunca quis que 
as suas folhas fossem as maiores 
ou as mais importantes. O lema? 
«Ser pequeno e permanecer pe-
queno», como o seu Jakob von 
Gunten. 

A escola 
de Walser

começa desde logo por declarar 
que quer crescer para vir a ser 
«um homem bom e de confian-
ça»  (p.14). Para tal, promete 
preservar o seu coração – «Uma 
pessoa que não saiba preservar 
o seu coração é pouco sensata 
(...), priva-se de uma riqueza que 
a distingue de todas as criaturas 
da terra», p.15 – e logo condena 
veementemente o vício do álcool 
ao qual promete não ceder. De-
pois, na redacção «O Outono», 
Fritz faz a primeira de várias con-
siderações sobre a sua escrita, e é 
impossível não imaginar Walser 
a rir-se por trás de um narra-
dor-miúdo que diz ter de aper-
feiçoar o seu estilo. Ambicioso e 
com ganas de ser valente, Fritz 
recorda um incêndio em que um 
homem esguio e andrajoso salva 
uma donzela das chamas e dese-
ja «crescer para ser um homem 
assim». Sobre a pobreza diz Fritz 
muita coisa. Por exemplo: «Eu 
não gostaria de ser pobre, mor-
reria de vergonha.» (p.22); ou «A 
pobreza torna a maior parte das 
pessoas sombrias e muito pouco 
amigáveis». Mais adiante regres-
sa ao tópico, com uma nota de 
crueldade: «Sei apenas que todas 
as pessoas pobres trabalham na 
fábrica, talvez como castigo por 
serem tão pobres» (p.41).
Na «sala de espera da vida» (p.24) 
que é a escola, Fritz parece sem-
pre optimista e educado, além de 
pronto para ser castigado pelas 
suas malandrices ou desvios de 
carácter. Admite que «a escola 
é a indispensável coleira da ju-
ventude» (p.25) e declara a sua 
admiração pelo irmão mais ve-
lho, que «pinta, escreve poemas, 
canta, toca piano e faz ginástica 
como ninguém» (p.29). Walser, 

sétimo de oito filhos, teve no ir-
mão Karl Walser, pintor e ilustra-
dor um ano mais velho, um dos 
seus grandes amigos.
 Conforme avançamos nas 
redacções de Fritz, é notório o 
tom cada vez mais confiante 
que emprega, além de se dirigir 
bastas vezes ao suposto profes-
sor que lê e avalia os seus textos. 
Enfastiado com a proposta de 
«tema livre» para uma das redac-
ções, Fritz afirma com grande 
sentido estético e desprezo pela 
narrativa convencional: «Escrevo 
porque acho bonito encher as li-
nhas com letras delicadas. O as-
sunto é-me perfeitamente indi-
ferente». Talentoso no recurso à 
comparação – montanhas largas 
como as costas de um atleta, la-
gos parados como poças de óleo 
–, o pequeno Fritz dissipa qual-
quer dúvida quanto ao seu valor 
– «É como escritor que me ima-
gino sempre que escrevo redac-
ções», p.33 – e diz-se aprisionado 
naquela tenra idade: «Sinto-me 
um homem adulto e sensato, e 
é só o espelho que, ao mostrar 
o meu reflexo, me convence da 
minha insignificante juventude» 
(p.36).
 A juventude de Fritz não o 
coíbe de ser impiedoso em al-
gumas das suas prosas. No texto 
«Natal», conta como maltratou 
crianças precisadas que vieram 
pedir à sua porta, para logo de-
pois dizer que «a criada fez uma 
cara estúpida quando recebeu o 
seu presente». (p.43). Ele avisa-
ra no começo da redacção que 
era fraca ideia escrever sobre o 
Natal, «porque sobre uma coisa 
tão doce só se consegue escrever 
mal».
 O texto «Música», quase a 

de maneira muito sábia e muito 
tola quase ao mesmo tempo: as-
sim estas redacções» (p.13). An-
tes de entrarmos no livro, Walser 
bendiz a capacidade de Fritz Ko-
cher para ver claramente o seu 
pequeno mundo e despede-se 
do rapaz e de nós: «Adeus, meu 
pequeno! Adeus, leitor!».
 O leitor é deixado nas mãos 
de um rapazinho naïf e de boas 
famílias, que escreve pequenos 
textos de sala de aula sobre te-
mas tão gerais como «o ser hu-
mano», «amizade», «pobreza» 
ou «a pátria». Walser, escondido 
atrás do pensamento limpo e 
simples do rapaz Fritz, convoca 
desde logo um dos aspectos mais 
intrigantes do seu trabalho: a sin-
ceridade e simplicidade dos seus 
narradores é verdadeira ou uma 
artimanha para esconder doses 
cavalares de ironia e sarcasmo? 
Numa entrevista citada pela New 
Yorker, Walser parece desfazer as 
dúvidas, que ainda assim persis-
tem até hoje: «A minha vocação, 
a minha missão, consiste acima 
de tudo em fazer todos os esfor-
ços para que a minha audiência 
continue a acreditar que sou ver-
dadeiramente simples. Dou-lhes 
a ilusão de que ainda existe algo 
ingénuo e imaculado».
 É exactamente isto que Wal-
ser, nascido em Biel e que pas-
sou os seus últimos anos num 
sanatório em Herisau, grande 
amante de caminhadas (vide Ca-
minhadas com Robert Walser, de 
Carl Seelig), faz em As Redacções 
de Fritz Kocher. A série de com-
posições do pequeno Fritz é de 
uma simplicidade desarmante, 
apenas entendível à luz de um 
jogo literário bem mais comple-
xo do que parece. O jovem Fritz 
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Conflitos 
nem sempre 
silenciosos

Cathy Park Hong

Minor Feelings: 
An Asian American 
Reckoning
One World

Cathy Park 
Hong foi uma 
das recentes 
vencedoras do 

prémio atribuído pelo National 
Book Critics Circle, nos Estados 
Unidos, com o livro Minor Feelin-
gs, conjunto de sete ensaios em 
tom pessoal que compõem uma 
reflexão desencantada e profun-
damente honesta sobre o que é 
ser um norte-americano de ori-
gem asiática. O tema sempre foi 
importante, como o são todas as 
questões que permitam reflectir 
sobre o modo como vivemos uns 
com os outros, em comunidade, 
nesta ideia de pólis que os gregos 
fizeram parecer tão simples, mas 
no último ano ganhou relevância 
acrescida com as manifestações 
de discriminação – muitas vezes 
fisicamente violentas – perante 
pessoas de origem asiática, acu-
sadas de espalharem a pandemia 
que parou o mundo. 
 Recuemos à biografia 
da autora. Nascida na Coreia do 
Sul, numa família que sofreu as 
agruras da guerra e aplicou to-
dos os seus esforços na saída do 

país, Hong foi para os Estados 
Unidos quando era uma crian-
ça e aí cresceu, em Los Angeles, 
entre a complexa convivência 
familiar e uma realidade que lhe 
era, muitas vezes, difícil de per-
ceber. As descrições sobre a vida 
doméstica são feitas de um modo 
que chega a ser cruel de tão ra-
cional e aparentemente isento de 
emoção: o pai que bebe e bate na 
mãe, a mãe que bate em Cathy 
e na irmã; depois, tudo decorre 
como se nada estranho se pas-
sasse, sempre com a ideia pre-
sente de uma obediência que não 
se questiona, não apenas perante 
a família, mas sobretudo perante 
as regras que se percepcionam na 
sociedade – não provocar ondas, 
não sobressair, não questionar.
 A noção da diferença 
passava, então, por esta herança 
familiar, talvez mais do que pe-
los traços físicos que, se a distin-
guiam de muitos colegas, não o 
faziam de um modo diferente da-
quele sentido por outros, de ori-
gens latinas ou africanas há mui-
tas ou poucas gerações. Norte-a-
mericanos, todos, mas talvez não 

aos olhos de muitas das pessoas 
com quem se foi cruzando. Segu-
ramente, não aos olhos de quem 
acreditava numa branquitude da 
pele como característica defini-
dora de um direito à nacionalida-
de, senão no plano burocrático, 
certamente no ideológico. 
 Os passos de Cathy Park 
Hong até assumir a necessidade 
de reflectir sobre a sua herança 
e sobre questões identitárias são 
longos. Durante muito tempo, 
descreve em vários momentos, 
assumia inconscientemente 
aquilo que lhe era transmitido 
pela mãe e esforçava-se por não 
se destacar. Quando começou 
a escrever poesia, dedicava-se 
com esmero cirúrgico a excluir 
dos seus poemas todos os ter-
mos que pudessem ser lidos 
como “étnicos”. Nessa altura, 
começou a perceber que não 
era a única escritora de origem 
asiática a fazê-lo e aí terá asso-
mado uma parte da consciência, 
necessária ao processo de re-
flexão que se lhe seguiu: «Asian 
Americans inhabit a vague pur-
gatorial status... distrusted by 

D
urante a I Guerra 
Mundial, um ho-
mem encontra-
-se em Zurique 

com o camarada Vladimir Ilyich 
Ulyanov, também conhecido por 
Lenin. Como um dia tinha de 
acontecer, o homem faz a Lenin 
a pergunta por que todos  aguar-
davam: «Então, você também 
gosta de bolo de frutas?». Esse 
homem foi Robert Walser (1878-
1956) e esta história é, ao que 
parece, bem verdadeira. Walser, 
escritor suíço que dobrou o sé-
culo XIX para o XX, reconhecido 
pelos seus pares contemporâ-
neos (Hesse, Benjamin, Kafka) 
e seguido por escritores como 
Thomas Bernhard e W. G. Sebald, 
continua a ser um enigma. 
 Raras vezes uma vida literá-
ria falhou tão espectacularmente 
como a de Walser, ao menos aos 
olhos dos outros. E nada fazia 
prever tal sorte quando o seu pri-
meiro livro, As Redacções de Fritz 
Kocher, foi publicado em 1904. 
A obra – agora dada à estampa 
em português pela nova editora 
Bazarov, acompanhada de uns 
quantos textos dispersos – utiliza 
um clássico mecanismo meta-
-literário: o autor explica numa 
Introdução que «o rapaz que es-
creveu estas redacções morreu 
pouco depois de ter deixado a 
escola» e que a mãe do falecido 
foi, não sem grandes trabalhos, 
convencida a permitir que o au-
tor publicasse as peças de escola 
do filho. «Essas folhas parecerão 
em muitas passagens pouco tí-
picas de um rapaz e demasiado 
arrapazadas em muitas outras. 
Mas peço que se tenha em con-
ta que a minha mão não mudou 
nada nelas. Um rapaz pode falar 

social que os mantinha mais 
ou menos discretos: «Suddenly 
Americans feel self-conscious of 
their white identity and this sel-
f-consciousness misleads them 
into thinking their identity is un-
der threat.»
 Cruzando um discurso 
muito baseado no quotidiano 
e em memórias pessoais com a 
convocação de episódios mais 
ou menos reconhecidos histori-
camente (do Exclusion Act aos 
campos de concentração para ja-
poneses, na II Guerra, passando 
pelo homicídio brutal da artista 
coreana Theresa Hak Kyung Cha, 
praticamente ausente das notí-
cias, apesar do seu reconheci-
mento social), Cathy Park Hong 
traça uma espécie de auto-psi-
canálise com as costuras todas à 
vista, permitindo ao leitor parti-
lhar algum do seu desconforto. A 
dada altura, Hong pergunta-se: 
«Will there be a future where I, 
on the page, am simply I, on the 
page, and not I, proxy for a whole 
ethnicity, imploring you to be-
lieve we are human beings who 
feel pain?». A resposta não exis-
te, porque a simplicidade infan-
til com que alguns respondem 
à discussão sobre identidade(s) 
e discriminação é isso mesmo: 
simplista. Assumir a complexi-
dade será a melhor forma de al-
gum dia conquistarmos outros 
modos de viver em conjunto. E 
ainda que esse desejo seja uma 
excelente meta, será sempre pela 
reflexão e pela discussão, con-
nosco e com o mundo à volta, 
que conseguiremos existir ple-
namente. 

African Americans, ignored by 
whites, unless we’re being used 
by whites to keep the black man 
down.» O termo asian-american 
já havia sido cunhado por um 
grupo de estudantes de origem 
asiática, no final da década de 
60, avançando para uma refle-
xão colectiva sobre identidade e 
discriminação, mas como todos 
os processos sociais, culturais e 
políticos, o impacto levou o seu 
tempo a tornar-se transversal e 
a ser apropriado por um núme-
ro relevante de sujeitos a quem 
o termo se aplicava, de modo a 
reclamarem-no plenamente.
 Minor Feelings percorre 
parte da história dos EUA na sua 
relação com as pessoas escravi-
zadas e com as sucessivas vagas 
de imigração. Detém-se na xeno-
fobia abertamente expressa em 
relação aos chineses, que culmi-
nou com Exclusion Act, no final 
do século XIX, proibindo expres-
samente a entrada de chineses 
em território norte-americano. E 
prossegue pelas vias da ignorân-
cia e da muita vontade de a man-
ter, quando conta inúmeros epi-
sódios em que qualquer asiático 
é referido como sendo chinês – e 
é-o de um modo depreciativo, 
com termos como “ching chong” 
ou outros de calibre semelhan-
te. A excepção terá acontecido 
nos anos 70, e apenas em cer-
tos círculos mais influenciados 
pela cultura pop, quando tantas 
mulheres asiáticas, independen-
temente das suas origens, eram 
apelidadas de “Yoko Ono”. 
 Com uma hiper-cons-
ciência da realidade afro-ameri-
cana e dos conflitos latentes na 
sociedade a partir do racismo 
estrutural que define as relações 
entre os EUA e esta comunidade, 
Hong evitava pensar na sua pró-
pria condição enquanto sujeito 
racializado – aquilo a que assistia 
com outras comunidades pare-
cia-lhe mais grave, mais visível, 
mais gritante. Um dia, vendo um 
espectáculo televisivo do come-
diante Richard Pryor, identifi-
cou-se de modo pleno e perce-
beu que as diferenças históricas 
e culturais não chegavam para 
travar a necessidade de pensar 
identidade e conflito num con-
texto mais vasto. E parte das re-
flexões pessoais que atravessam 
Minor Feelings nasce precisa-
mente dessa necessidade, tanto 
como da afirmação de que não 
há duas pessoas iguais, ainda 
que partilhem os condicionalis-
mos que o contexto social lhes 
impõe. A outra parte, deve-se à 
chegada de Trump ao poder e 
a todos os discursos xenófobos 
que nesse momento ocuparam 
a praça pública, livres do pudor 
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não queiras viver apenas o presen-

te. Se o fizeres, deixarás de crescer. 

Sabemos que há muito que podia 

ter sido melhor mas, se tivesse sido 

de outra maneira, tu serias outra 

pessoa. Não acredito, meu querido 

Fernão, que tu quisesses ser outra 

pessoa. Não acredito que quisesses 

menos dificuldades. Por isso, espe-

ro de coração que consigas manter 

o sentido no lugar de onde partiste. 

Abraço-te, meu filho, e afianço-te 

uma vez mais que o lugar de onde 

partiste sou eu, tua mãe. 

Fernão Mendes Pinto 
recebe carta da mãe

mínimo, devias esculpir as minhas 

palavras na pedra.

Por muito diferentes que se-

jam essas paisagens, por muito que 

o oceano te tenha salgado a vista, 

espero que consigas manter o sen-

tido no lugar de onde partiste. Não 

importa onde chegamos quando es-

quecemos de onde partimos. Nesse 

infortúnio, nessa perdição, deixa-

mos de ser uma linha e passamos a 

ser um ponto. Deixamos de acres-

centar porque nos entregamos ape-

nas ao presente. Acredita em mim, 

apareço-te à frente. Pensa bem, men-

taliza-te. Apareço-te eu, tua mamã, à 

frente e, depois, quero ver se não te 

alinhas num instante. Se calhar, até 

te alinhas pelas pernas abaixo. Vais 

ver. Por isso, muito cuidadinho com 

as companhias. Se eu sei que andas 

a portar-te mal, garanto-te que me 

tens à perna. Ou parece-te que não 

sou capaz de me pôr ao caminho? 

E agasalha-te. Sim, eu sei que 

está calor aí. Consigo sempre ou-

vir-te a resmungar de cada vez que 

dou um conselho. Sim, eu sei, eu sei, 

mas sempre aprendi que a fazenda 

que tapa o frio é a mesma que tapa 

o calor e, além disso, é no quente que 

se chocam as constipações mais sé-

rias. Basta uma aragem fresca, uma 

corrente invisível de ar, e chega uma 

opressão de tosse capaz de derrubar 

uma manada. Tu, magricela como te 

tenho visto nas gravuras, tens de te 

resguardar muito bem. Não confies 

na resistência dos Mendes Pintos, já 

o teu pai passava as Primaveras de 

nariz a pingar. Não aguentava os pós 

das plantas, nem o cheiro a resina dos 

pinheiros, começava logo ao espirro 

e de olhos a chorar, era uma flor. Só 

servia para uma coisa, mas é melhor 

não falarmos disso agora. Também 

nas gravuras, tenho gostado de te ver 

de barrete, não ficas bonito, mas de 

certeza que andas mais aconchegado 

e, depois, as indianas não precisam 

de te ver bonito. A barba também é 

boa ideia. Tens pêlo ralo mas, de cer-

teza que dá algum conforto. 

E quanto aos resmungos que 

vais repetindo enquanto lês estas pa-

lavras, lembra-te de que sou tua mãe. 

Deves-me esse crédito. Quando eras 

um peso de choro que nem sonhava 

ir ali à esquina, quanto mais à Índia, 

era eu que te enchia a barriga, te pu-

nha a dormir e te lavava o rabo. Te-

nho menos cabelos na cabeça do que 

as vezes em que te lavei esse rabo e 

sabes bem que não é por falta de ca-

beleira. Esperemos que, nestes dias, 

andes de rabo tão asseado como 

quando era eu que tratava desse as-

sunto. Antes ainda, quando eras uma 

A
limenta-te. Na úl-

tima gravura tua 

que vi estavas tão 

magrinho. Já sou-

be que há muitos marinheiros a quei-

xarem-se dos comeres daí. Não que 

eu prive com marinheiros, está bom 

de ver, mas porque são assim as coi-

sas. Este diz àquele, esse diz ao outro 

e alguém me diz a mim. Ai, meu Fer-

não, falta-te a tua mãe e a sua pane-

la. Agora, enquanto te alinhavo estas 

linhas, por exemplo, está a panela ali 

ao lume, cheia com fartura de batata 

nova a cozer. Enquanto estiveste nas 

minhas mãos, menino, nunca deixei 

de te embuchar na medida das mi-

nhas capacidades. Por que motivo 

foste escolher essa vida? Bem que 

podias ter ficado aqui, arranjavas 

uma casinha que fosse mais ou me-

nos, escolhias uma moça para casar 

e para me dar netos que não fossem 

mascarrados de outras cores ou que 

não tivessem partes alheias à cristan-

dade. És mais teimoso que o ferrolho 

enferrujado de uma porta. Também 

sei que as gravuras enganam; mas a 

tendência, quase sempre, é a engor-

da. Enfim, são estas arrelias que me 

deixam em cuidados. 

E os teus irmãos? Hás de per-

guntar-lhes que mal fiz eu ao pari-los 

para, desgraçada, não merecer uma 

linha desde que pisaram essas terras 

da Índia. Será da canela? Será que 

andam tão ocupados a chupar paus 

de canela que não têm um par de 

minutos para juntarem meia dúzia 

de palavras e as mandarem por esse 

mesmo caminho em que seguiram? 

Diz-lhes mesmo desta maneira, usa 

mesmo estas palavras. Se não fosses 

tu, meu pequeno Fernão, nem sabe-

ria se andavam todos para aí a reben-

tar de escorbuto. Apesar disso, acom-

panha sempre com os teus irmãos, 

rapaz. Lembra-te que, nessa terra, 

são eles a família que te quer bem e 

que se dói por ti. Se eu sei que andas 

em más companhias, podes crer que, 

um dia, vais aí por um desses des-

campados de terra, a julgares que es-

tás livre de fazer o que entenderes e 

possibilidade no futuro, já eu anda-

va aqui por estas ruas, para baixo e 

para cima, a garantir que havia de 

estar tudo preparado para que este 

tempo fosse construído. Por isso, de 

cada vez que achares que és dema-

siado crescido e homem para ouvires 

aquilo que tenho para dizer, repete 

para ti próprio que essa ideia é, ela 

própria, um sinal da tua imaturida-

de e da razão para reflectires sobre 

as minhas palavras. Eu sou tua mãe. 

Não tens outra. Se pensares nisso a 

fundo, chegarás à conclusão que, no 

Quando os peixes fecharam os olhos

o mar ficou todo escuro 

até os rios a correrem, tingidos como fitas pretas

velaram-me os olhos

O amor no coração

apalpa a obscuridade ao redor 

como um cego, em busca do rosto perdido

O tempo é inventado 

para torturar coisa boas

No piano da memória

batem as teclas, ora brancas ora pretas 

para quebrar o mar como ondas

Tempo 
inventado
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https://pattismith.substack.com

A escrita de Patti Smith tem-se 
revelado em romances, poesia e textos 
fragmentários que cruzam o registo 
onírico com o do diário, num modo 
torrencial de criação que assume a 
linguagem verbal como ferramenta de 
partida, mesmo que depois se espalhe 
para a música ou para as artes plásticas. 
Agora, a autora criou uma página no 
Substack onde guarda parte da sua 
escrita quotidiana. O ecrã não pretende 
substituir os blocos, cadernos e papéis 
soltos onde a autora sempre escreveu, 
pelo menos desde os doze anos, mas é 
um modo de criar proximidade entre 
textos e leitores numa altura em que o 
afastamento físico é a regra. No início 
da primeira entrada, lê-se:

«In the corner of my room is a small 
suitcase, packed over a year ago, ready 
to tour the world. That was to be my 
traveling work, which never came to 
pass.
I am still here.»

Ainda estamos todos aqui e é possível 
que continuemos assim, pouco móveis, 
durante algum tempo.  Para mitigar 
a imobilidade, Patti Smith partilha 
poemas, anotações do quotidiano, 
reflexões sobre fotografias, quadros ou 
espaços, ideias para trabalhos futuros. 
Claro que não faltam os textos sobre 
a situação pandémica, mas há muito 
por onde percorrer o pensamento e a 
criatividade de uma mulher a quem 
devemos tanto: a música de Charlie 
Parker, comentada à boleia de um 
sonho anotado logo ao despertar, as 
memórias de Robert Mapplethorpe, a 
que a autora regressa a partir de uma 
polaroid que reencontrou recentemente 
(onde se vêem as mãos do fotógrafo 
e seu companheiro de muitos anos), 
as cidades que Patti Smith visitou, e 
onde registou fugazes instantâneos 
que lhe permitem, a ela e a nós, este 
regresso imaginado num momento em 
que viajar não é muito fácil. Os textos 
não surgem a um ritmo diário, mas 
quase, percebendo-se que a torrente de 
pensamentos de Patti Smith encontrou 
na internet o espaço perfeito para se 
espalhar sem limites. A estas entradas 
junta-se The Melting, um conjunto de 
textos retirados do diário que a autora 
foi escrevendo durante a pandemia, até 
agora inédito. Quem não quiser esperar 
pela entrada semanal deste The Melting, 
preferindo recebê-la antecipadamente e 
acompanhada de outros materiais não-
publicados, tem disponível a hipótese 
de uma subscrição. O privilégio de ler 
este diário e as outras entradas que 
Patti Smith vai congeminando nos seus 
cadernos – talvez no momento matinal 
do café que tantas vezes refere na sua 
obra – está, no entanto, aberto a todos 
os leitores.

M O N T R A 
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N A V E G A R  É  P R E C I S O

5.
Gonçalo Lobo Pinheiro
Desvelo • 熱情 • Zeal
Ipsis Verbis

Livro de fotografia que retrata o 
quotidiano dos idosos nos lares 
de Macau durante a pandemia 
de Covid-19, compondo um dos 
documentos a que o futuro há-de 
voltar quando quiser compreender 
estes tempos pandémicos.

6.
Oliver Jeffers
O Destino de Fausto
Orfeu Negro

De um dos mais conceituados 
autores de livros pensados para os 
mais novos, a Orfeu Negro publica 
esta história em texto e imagem, 
uma fábula sobre a importância da 
liberdade, a necessidade de resistir 
àquilo que parece inevitável e os 
pequenos tiranos que encontram 
sempre modos mais ou menos 
discretos de impor a sua lei.
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4.
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1.
José Luís Peixoto
Almoço de Domingo 
Quetzal

A partir das memórias de Rui 
Nabeiro, o conhecido empresário 
português, José Luís Peixoto 
construiu o seu novo romance, 
percorrendo um arco cronológico 
que vai de 1931 até ao 2021 do 
nosso presente. Uma ficção 
sobre a memória e o tempo, 
a importância da família na 
construção da identidade e 
o modo com as raízes que 
vamos criando ao longo da vida 
influenciam as escolhas que 
fazemos.

2.
Francisdo de Sá de Miranda
Obra Completa 
Assírio & Alvim

A obra completa de Francisco 
Sá de Miranda reunida num 
só volume, trazendo de volta 
às livrarias um dos grandes 
nomes da literatura e da língua 
portuguesa, cultor das inovações 
renascentistas e de uma 
modernidade de pendor clássico 
que veio renovar profundamente 
a lírica portuguesa, assinalando 
o abandono das formas poéticas 
medievais.

3.
Julieta Monginho
Volta ao Mundo em Vinte 
Dias e Meio
Porto Editora

O novo romance de Julieta 
Monginho conta a história de uma 
fuga. Quem foge é uma criança e o 
que leva na bagagem é muito mais 
do que as suas razões para fugir, 
percebendo-se, com o avançar da 
narrativa, que a possibilidade de 
herdarmos traumas e necessidades 
absolutas não é tão estranha como 
pode parecer. 

4.
Suzanne Harrison
The Colour of Thunder 
Legend Press

São duas tempestades que se 
juntam neste thriller, uma de cariz 
meteorológico, preparando-se para 
inundar as ruas de Hong Kong, a 
outra simbólica, espalhando-se 
por um enredo que inclui raptos, 
corrupção, alguma violência e o 
frenesi inconfundível das ruas e 
avenidas do território vizinho.
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