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

Numa entrevista 
dada em 2019 
à revista The 
Believer, Yan 
Lianke disse 

que começou a escrever no momento em 
percebeu a enorme distância entre a vida 
e a literatura. O comentário referia-se aos 
livros que conhecia até aí, quase todos com 
personagens heróicas que se sacrificavam 
pela pátria. Alistado nas forças armadas 
chinesas e colocado perante a ameaça 
da guerra, constatou que na vida real 
os heróis preferem não morrer. Nascido 
numa casa sem livros e numa aldeia sem 
biblioteca, a literatura que conhecia antes 
desse momento epifânico reduzia-se a 
alguns clássicos da literatura chinesa e a 
muitas narrativas de propaganda. A partir 
daí, começou a criar o seu próprio mundo, 
assumindo a contingência de não poder 
escapar totalmente do mundo em que 
vive. O resultado é extenso e reparte-se por 
dezenas de romances, contos e ensaios. 
No seu mais recente livro traduzido em 
português, Crónicas da Explosão (Relógio 
D’Água), aproximamo-nos desse mundo 
com a certeza de as suas contradições e o 
seu tremendo absurdo quotidiano serem 
reflexo daquilo que também vivemos. E 
percebemos que a aldeia de Explosão não 
é apenas uma paródia, mas talvez seja um 
retrato múltiplo, quase fractal, de tantas 
das nossas realidades. Entramos, então, 
no mundo de Yan Lianke pela porta da 
Explosão.
Os podcasts têm-se multiplicado no espaço 
virtual e a literatura vai sendo um dos 
temas possíveis para alimentar esta vaga. 
Escutámos atentamente quatro programas 
que permitem estar a par do que se vai 
escrevendo na China, com a particularidade 
de podermos escutar três deles em inglês, 
ajudando a quebrar a barreira linguística que 
tanto dificulta uma circulação literária que 
todos desejaríamos mais intensa. 
Nesta edição, espaço ainda para regressar 
à poesia japonesa pela mão de Jorge Sousa 
Braga e da sua tradução dos poemas de 
Kamo No Chomei. Partimos do autor 
de Hojoki, mas estendemos o percurso 
a uma mão-cheia de livros publicados 
recentemente que revisitam o Japão e a sua 
cultura. 
Ao Japão e à sua poesia, juntam-se outras 
leituras, de Chico Buarque a Henry Miller, 
passando pelas habituais contribuições 
dos nossos cronistas residentes, Yao Feng e 
José Luís Peixoto. Em tempos de fronteiras 
fechadas e circulação interrompida, sobra a 
viagem com e pelos livros. 
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X Rota das Letras

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras está de regresso 
já no início de Dezembro com a sua décima edição. Entre os dias 
3 e 5, a Casa Garden acolhe uma série de encontros, conversas, 
apresentações de livros e exposições e outros espaços da cidade 
serão palco de performances e representações. Os convidados 
são quase todos de Macau, tendo em conta as contingências 
de circulação motivadas pela pandemia, mas haverá espaço 
para participações virtuais, à distância, como a de José Eduardo 
Agualusa ou João Morgado. No centenário da escritora macaense 
Deolinda da Conceição, o Festival Literário de Macau abre a sua 
programação com uma mesa intitulada «Deolinda da Conceição e 
o papel da mulher na literatura e na sociedade de Macau». A autora 
terá também um dos seus livros, A Cabaia, adaptado à linguagem 
performativa pelo grupo de teatro Artistry of Wind Box. O programa 
inclui ainda o assinalar dos 200 anos da primeira tradução da 
Bíblia para chinês, recordando-se o Reverendo Robert Morrison, 
impulsionador do projecto, bem como o lançamento de vários livros, 
entre eles obras de Fernando Sales Lopes, Gisela Casimiro, Leong Sok 
Kei, Arthur Ng ou João Morgado.

Gonçalo M. Tavares 
premiado em França

Com o livro Le Quartier (O Bairro), editado 
em França pelas Editions Viviane Hamy, 
Gonçalo M. Tavares foi o vencedor do Prix 
Laure Bataillon 2021, atribuído ao melhor 
livro traduzido publicado naquele país. 

A cerimónia de entrega decorreu no 
passado dia 20, em Saint-Nazaire, por 
ocasião da residência Maison des écrivains 
étrangers et des traducteurs, que reúne 
escritores e tradutores de várias partes do 
mundo para sessões de trabalho e debate. 
Gonçalo M. Tavares sucede, assim, a 
laureados como W. G. Sebald, John Updike 
ou Olga Tokarczuk, vencedores de edições 
anteriores deste galardão.

Prémio Cervantes 2021
A escritora uruguaia Cristina Peri Rossi foi a 
vencedora do Prémio Cervantes deste ano. 
A viver em Barcelona desde 1972, a autora 
que esteve ligada ao chamado boom latino-
americano e que a revista Confluencia 
considerou «uma das escritoras mais 
importantes em espanhol, traduzida para mais 
de vinte idiomas, incluindo o ídiche e o coreano», 
tem visto o seu trabalho premiado desde 1968, 
com distinções que abarcam o seu trabalho 
poético, ficcional e ensaístico. Agora, o júri do 
Prémio Cervantes escolheu-a pela corajosa 
abordagem de temas como a condição da mulher 
ou a sexualidade, assim como pelo trabalho de 
ligação constante entre Espanha e a América 
Latina. Em Portugal, está editado o seu romance 
O Amor É Uma Droga Dura, pela Teorema.

Mário de Carvalho 
condecorado

Os 40 anos de carreira de Mário de Carvalho foram 
assinalados na Faculdade de Letras de Lisboa com uma 
sessão de homenagem em que o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou o autor com a Grã-
Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, uma insígnia que 
distingue quem tenha «prestado serviços relevantes a 
Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na 
expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento 
de Portugal, da sua História e dos seus valores», como 
se lê no portal das ordens honoríficas portuguesas. Na 
cerimónia, o Presidente da República lembrou o longo 
percurso literário do autor, que se estreou em 1981 com o 
livro Contos da Sétima Esfera, e não deixou de recordar o 
percurso de militante anti-fascista de Mário de Carvalho, 
cuja presença é clara em vários dos seus livros. 
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E M  F O C O POR 

 STACEY QIAO

Escutar a literatura 
chinesa: quatro podcasts

Numa altura em os 

podcasts se multiplicam, 

a literatura não fica 

de fora. Estes quatro 

programas são a forma 

mais audível e portátil 

de acompanhar o muito 

que se vai passando 

na literatura chinesa 

contemporânea.

 
CHINESE LITERATURE 
PODCAST
chineseliteraturepodcast.com/

Quando se trata de podcasts so-
bre literatura chinesa, este será 
o primeiro a surgir em qualquer 
pesquisa rápida. E apesar do tí-
tulo tão óbvio, é um podcast a 
não perder. O programa foi cria-
do em 2015 por Lee Moore e Ro-
bert Moore, dois amigos interes-
sados no assunto (e não irmãos, 
ao contrário do que a partilha 
do apelido pode indiciar). Am-
bos passaram um longo período 
na China e são agora estudantes 
de doutoramento em literatura 
chinesa e literatura comparada. 
Cada episódio dura cerca de 20 
minutos , com os dois apresen-
tadores a conversarem sobre um 
autor, um poema ou um roman-
ce chinês, não necessariamente 
recentes. 

Com um tom assumida-
mente leve, o podcast dos 
Moore está especialmente vo-
cacionado para ouvintes com 
poucos conhecimentos pré-
vios sobre literatura chinesa, 
revelando histórias, contextos 
e pormenores que muitas ve-
zes se apresentam rodeados de 
humor. Por exemplo, na edição 
de 6 de Novembro, os apresen-
tadores discutiram sobre um 
poema chinês, O Poema dos 
Sete Passos (七步詩), que se tor-
nou um tema muito falado nas 
redes sociais após ter sido citado 
por Elon Musk. No podcast, anali-
sou-se detalhadamente o signifi-
cado do poema escrito no século 
III e o contexto histórico em que 
foi escrito, arriscando algumas 
interpretações sobre o porquê de 
ter sido citado pelo empresário. 
Arriscou-se uma resposta algo sa-
tírica: talvez os chineses tenham 
inventado a moeda criptográfica 
há 5.000 anos... 

Há episódios mais densos 
neste podcast, como acontece 
com a série «Viagem ao Ociden-

te», na qual os apresentadores 
examinam várias personagens 
do romance chinês ao longo da 
história, ou com a série de 10 
episódios «100 Anos de Litera-
tura Chinesa», onde discutiram 
sobre quais seriam os escritores 
essenciais de cada década do sé-
culo XX na China, orientando os 
ouvintes numa breve digressão 
pela história moderna chinesa 
e mostrando como a literatura 
desempenhou um papel impor-
tante no seu desenrolar.

THE TRANSLATED CHINESE 
FICTION PODCAST
trchfic.podbean.com/

Apresentado por Angus Stewart, 
este é um podcast exclusiva-
mente dedicado às traduções 
de livros chineses para inglês, 
cobrindo todas as épocas e gé-
neros literários. O anfitrião 
convida escritores, tradutores 
e estudiosos a falar sobre livros 
chineses que estão em proces-
so de tradução ou que foram 
recentemente publicados em 
inglês.Os géneros incluem ro-
mance de vários tipos, desde os 
mais canónicos aos sub-géneros 
como crime, ficção científica, 
wuxia, ficção histórica e, por 
vezes, poesia e teatro, enquanto 
que as origens dos autores in-
cluem o continente, Hong Kong 
e Taiwan. 

No mais recente episódio 
disponível, o fã de ficção cien-
tífica Jairo Morales junta-se ao 
anfitrião numa viagem à Terra 
Errante 《流浪地球》, um popu-
lar romance de ficção científica 
escrito por Liu Cixin (劉慈欣). 
Os dois examinam as questões 
como o pós-nacionalismo, cen-
sura, transmissão cultural e o 
espectáculo sublime e assusta-

dor da aniquilação total da frágil 
superfície do nosso planeta. 

Os ouvintes podem também 
escutar discussões sobre algu-
mas obras que estão proibidas 
na China continental, tendo as-
sim acesso a vozes mais críticas 
do Império do Meio. Além disso, 
cada episódio destaca sempre 
uma “palavra do dia” nas suas 
notas finais, em chinês e in-
glês, um extra capaz de cativar 
os muitos estudantes da língua 
chinesa que têm ajudado a po-
pularizar este podcast.

SINOPHONE UNREALITIES
xiaoshuo.blog/sinophone-
unrealities/

Acompanhando o filão cada 
vez mais popular da ficção 
científica, este podcast apre-
sentado por Astrid Møller-Ol-
sen alarga o âmbito genérico 
para incluir todos os trabalhos 
com elementos especulativos, 
tais como fantasia, ficção de 
viagem no tempo, histórias de 
algum modo estranhas peran-
te o que aceitamos como rea-
lidade e outras experiências de 
género, oferecendo uma série 
de conversas com estudiosos, 
tradutores e autores sobre os 
aspectos estranhos, fantásticos, 
especulativos e de ficção cien-
tífica da literatura chinesa con-
temporânea.

O programa é ainda mui-
to recente, tendo apresentado 
apenas três episódios até agora, 
tendo como convidados Min-
gwei Song, estudioso de ficção 
científica chinesa, a escritora 
de ficção e investigadora Regi-
na Kanyu Wang, e a tradutora 
de literatura chinesa Xueting 
Christine Ni.

跳岛FM (CONVERSAS SOBRE 
LITERATURA)
tiaodao.typlog.io/

Alojado pelo grupo de imprensa 
CITIC, 跳岛 (Conversas sobre Li-
teratura) é o primeiro e mais po-
pular podcast sobre literatura na 
China. O programa é actualizado 
todas as quartas-feiras e cada 
episódio apresenta uma mesa 
redonda com autores, académi-
cos, revisores de livros e traduto-
res sobre várias obras literárias. 
Acessível apenas aos ouvintes 
que compreendam a língua chi-
nesa, é um podcast essencial 
para acompanhar as novas cor-
rentes e experiências da litera-
tura feita na China, abrangendo 
não só obras eruditas e clássicas, 
mas também as obras mais po-
pulares e recentes. 

 Num episódio lança-
do a 30 de Junho, três traduto-
res, Zhong Na, He Yujia e Huang 
Jianshu, falaram sobre se um tra-
dutor literário deveria ‘polir’ ou 
‘retocar’ o texto original quando 
este não está muito bem escrito 
e porque é que uma má tradução 
é, numa comparação bastante 
chã, como “champô à base de si-
licone”, que faz o cabelo parecer 
macio mas sufoca o seu cresci-
mento. Baseando-se nas suas ex-
periências na tradução de obras 
literárias em chinês, entre elas 
Shark’s Fin, Sichuan Pepper, Nor-
mal People e The Beginning and 
Spring, argumentaram que uma 
boa tradução deveria ser como 
“champô sem silicone”, uma 
analogia que, provas científicas 
sobre o uso de champô à parte, 
faz sentido.

 O podcast centra-se na 
literatura, mas mantém a liga-
ção desta com outras formas e 
campos  artísticos, convidando 
artistas, comediantes e actores e 
abordando temas como as alte-
rações climáticas, a inteligência 
artificial ou questões sociais. Em-
bora a maioria dos episódios seja 
em chinês, há alguns segmentos 
em inglês, como por exemplo 
a conversa com o escritor e jor-
nalista norte-americano Peter 
Hessler, gravada em Setembro de 
2020, na qual Hessler falou sobre 
a sua vida em Chengdu, as me-
didas de controle da pandemia 
que viveu no quotidiano, o seu 
hábito de tomar notas ou as for-
mas de observação e análise das 
pessoas sobre as quais escreveu. 

A 
literatura, no 
seu sentido 
mais restrito, 
resulta da es-
crita e da sua 

composição usando letras, mas 
o elemento da audição há muito 
que faz parte de uma noção mais 
vasta de literatura, primeiro com 
a literatura de transmissão oral e 
com a leitura em voz alta, depois 
nos salões literários, nas apresen-
tações de livros, nos audiolivros. 
O podcast, nascido no início dos 
anos 2000, é um dos elementos 
mais recentes desta constelação. 
Cada vez mais concebido para os 
pedaços de tempo a que por vezes 
chamamos “morto”, especialmen-
te os momentos em que as nossas 
mãos e os nossos olhos estão ocu-
pados e os nossos ouvidos estão 
livres – durante os trabalhos do-
mésticos, o exercício, a condução, 
os passeios do cão, as deslocações 
– os podcasts são um meio cada 
vez mais popular para obter infor-
mação (e companhia). 

A oferta de podcasts dedica-
dos à literatura chinesa é abun-
dante, pelo que escolhemos 
quatro programas, três em inglês 
e um em chinês, especialmen-
te recomendáveis sobre o tema. 
Com estas vozes que adoptam 
diferentes perspectivas, ficamos a 
par das últimas notícias, factos e 
factóides, ou conversas inspirado-
ras sobre o mundo literário chinês. 
Embora o som possa não ser o ele-
mento fundamental da “literatura, 
o próprio acto de se falar sobre ela 
é significativo e pode também ser 
uma forma de criação por direito 
próprio. 
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N
aquela saga 
anual de apos-
tas que indicam 
potenciais ven-
cedores do No-
bel, Yan Lianke 

costuma ser um dos nomes da 
lista. Claro que apostar no ven-
cedor do Nobel é um exercício 
de pura diversão, muito longe de 
qualquer probabilidade, tendo 
em conta as intermináveis pos-
sibilidades e o frágil equilíbrio 
entre política, literatura, geogra-
fia e ar do tempo. Ainda assim, 
a persistência com que surge o 
nome deste escritor chinês indi-
cia, pelo menos, o seu reconheci-
mento internacional, o que não é 
coisa pouca num mundo onde se 
publicam tantos livros.

 É possível que Yan Lianke 
tenha nascido em 1958. A data 
é incerta, porque o registo do 
tempo na aldeia de Songxian, 
província de Henan, não obe-
decia às mesmas imposições 
reguladas de outros lugares, 
mais urbanos, organizados e 

O mundo absurdo 
e verosímil de Yan Lianke

 A tradução 

portuguesa de 

Crónicas de Explosão, 

de Yan Lianke, chega 

às livrarias e traz 

com ela o acesso a 

um universo literário 

marcado pela 

estranheza e pela 

constatação de que 

o extraordinário é 

uma parte intrínseca 

(e considerável) do 

quotidiano.

dependentes de documentos e 
certidões. Foi quando se alistou 
nas forças armadas, em 1978, 
que o autor teve necessidade 
de definir o ano do seu nasci-
mento e para isso pediu ajuda 
à mãe, que pediu ajuda a outros 
habitantes da aldeia. O exercí-
cio colectivo de recuperação 
da memória ditou que terá sido 
em 1958, já que nesse ano a co-
lheita de batata doce foi parti-
cularmente boa e esse facto es-
tava bem guardado por todos. 
Ficou assim, como se conta no 
livro Three Brothers, um dos vá-
rios que o autor já viu traduzi-
dos para inglês.

 Em português, há três livros 
publicados. No Brasil, A Servi-
ço do Povo, Os Beijos de Lênin 
e O Sonho da Aldeia Ding. Em 
Portugal, o mesmo Sonho da Al-
deia Ding e, mais recentemente, 
Crónicas da Explosão, ambos 
inseridos numa recente vaga de 
traduções de autores chineses 
que a Relógio D’Água tem asse-
gurado. 

O PROGRESSO 
COM PÉS DE BARRO

Com Crónicas da Explosão, en-
tra-se no universo literário de 
Yan Lianke pela porta principal. 
Alguns dos temas mais frequen-
tes nos seus romances encon-
tram aqui um fio condutor que, 
assegurando uma narrativa ex-
tensa e complexa nos seus acon-
tecimentos e personagens, vai 
acomodando questões como a 
corrupção, a vontade de cresci-
mento desmesurado, os contras-
tes entre o mundo rural e o mun-
do urbano ou a família como 
unidade mínima de todas as tra-
dições e de todos os conflitos. 

 Explosão é o nome de uma 
aldeia da província de Henan e 
Yan Lianke é o famoso escritor 
de Pequim contratado para re-
gistar a evolução do lugar através 
de um conjunto de crónicas, em 
troca do preço absurdo que lhe 
apetecer cobrar. Já estamos no 
universo romanesco e a coin-
cidência dos nomes do autor e 

do narrador são mais um dos 
muitos recursos desse universo. 
E é nesse recurso que a ironia 
começa: Yan Lianke, o verdadei-
ro, vive em Pequim, onde lec-
ciona na universidade, e o seu 
reconhecimento é extensível a 
toda a China, mas assume con-
tornos particularmente festivos 
na sua aldeia natal. Num arti-
go escrito por Jiayang Fan para 
a New Yorker, em 2018, o autor 
fala à jornalista que o acompa-
nha numa das suas visitas à casa 
materna sobre essa fama, que o 
obriga a visitas, refeições e brin-
des intermináveis sempre que 
regressa, e explica que a esmaga-
dora maioria dos seus conterrâ-
neos não terá lido nenhum dos 
seus livros: a fama que o autor 
arrecadou basta-lhes. Não há 
desprezo nesta afirmação, o que 
há é uma consciência aguda do 
enorme fosso que sempre existiu 
entre as aldeias e a cidade. Aqui-
lo que, na cidade, é apenas re-
conhecimento educado perante 
uma figura das letras, na aldeia é 
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  Yan Lianke

Crónicas de Explosão
Relógio D’Água
Trad. Tiago Nabais

Yan Lianke

Three Brothers
Chatto & Windus
Trad. Carlos Rojas

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

de quase plena de os encontrar 
nas livrarias, mas não através de 
algum decreto que proíba a sua 
publicação. Não está proibido, 
mas está. Os livros não estão 
à venda, mas estão, ainda que 
num mercado paralelo onde se 
cruzam a pirataria, as cópias 
ilegais e a partilha de ficheiros 
pelas avenidas menos frequen-
tadas da internet. É difícil de 
perceber quando não se vive na 
China, mas Yan Lianke esforça-
-se por explicar, não com pala-
vras claras que opinem sobre 
esta ou aquela escolha política, 
mas antes com a criação de uni-
versos literários onde nada disto 
é estranho. Ainda que seja.

 Se as traduções de Yan 
Lianke para a língua portugue-
sa prosseguirem, avançar para 
o livro de memórias 我我我我 (traduzido 
em inglês como Three Brothers) 
seria uma escolha plenamente 
acertada. Sem artifícios de ho-
monímia ou estratégias de des-
crição de uma realidade autoral 
a partir da visão de personagens 
romanescos, aqui lemos a voz do 
autor em busca da sua própria 
memória. Não significa isso que 
o absurdo esteja ausente – pelo 
contrário – ou que tudo o que 
se regista tenha acontecido tal 
e qual como se lê, coisa muito 
improvável quando se trata de 
remexer na memória. Olhando 
para a geração do seu pai e dos 
seus tios, Yan Lianke traça o seu 
próprio percurso em relação 
com estas figuras mais velhas, 
analisando o que estava traçado 
como uma espécie de destino 
(trabalhar de sol a sol para poder 
comer, sem outras perspectivas 
de futuro que não deixar uma 
casa aos filhos, para que estes 
também possam trabalhar de sol 

sa cuja absurdidade banaliza-
da pode parecer irracional aos 
olhos do mundo», explica o au-
tor. E continua, assumindo que 
o Mitorrealismo é, na verdade,  
«(…) a essência da “narrativa” e 
da “história” da China contem-
porânea. A ponto de não se tra-
tar de uma conceção literária, 
mas sim da origem, natureza e 
substância da realidade chine-
sa.» (pg.391) 

 Mais do que assumir que 
não precisa de recorrer à fanta-
sia para criar o seu universo li-
terário, Yan Lianke afirma deste 
modo as características únicas 
do seu ponto de partida, esclare-
cendo que aquilo que cria come-
ça a nascer do que o rodeia e que 
o facto de quem o lê, sobretudo 
fora da China, poder assumir o 
contrário decorre desta sobre-
posição excepcional de absurdos 
aceites como banais e elementos 
universalmente compreensíveis 
de que se faz a realidade chine-
sa: «Se a obra romanesca, de di-
ferentes formas, inscreve os seus 
factos e personagens no interior 
de uma lógica de causalidade, 
o mitorrealismo apreende uma 
relação de causa e efeito inter-
na, invisível, embutida na rea-
lidade chinesa. Apodera-se de 
um núcleo em fusão, mas indis-
cernível, a fim de racionalizar e 
pôr em evidência tudo o que há 
de absurdo, caótico e desarti-
culado no interior do processo, 
na sua irrealidade e ilogicida-
de.» (p.390) É bem possível que 
aquilo que, nos romances de Yan 
Lianke, parece golpe fantasioso 
e artifício seja, afinal, a forma 
mais verosímil de transformar 
certos quotidianos da China em 
matéria literária. 

 MEMÓRIAS E DESVIOS

 Com mais de três dezenas de 
livros publicados, entre roman-
ces, contos e ensaios, e um cargo 
de professor numa das universi-
dades da capital chinesa, o facto 
de Yan Lianke ter a maior parte 
da sua obra censurada na China 
parece uma decorrência natural 
desse Mitorrealismo de que nos 
fala o autor. Seria de esperar que 
a alguém cujas obras parecem 
constituir alguma espécie de 
perigo para o sistema não fosse 
permitido aceder ao ensino, até 
pela possibilidade de espalhar 
uma qualquer subversão através 
das aulas... Na verdade, a censu-
ra sobre os livros do autor nunca 
foi explícita, existindo na prática 
sob a forma da não reimpressão 
dos seus livros e da dificulda-

a sol para poder comer) e regis-
tando os desvios que acabaram 
por permitir-lhe uma outra vida. 

 O reconhecimento da ironia 
e da sátira, tão presente em livros 
como 我我我我 (Hard Like Water) ou 我我 (Le-
nine Kisses), é imediato e inevitá-
vel também em Three Brothers, 
mesmo que se trate de não-fic-
ção. Mas talvez esse reconheci-
mento seja apenas a superfície. 
Mais do que satirizar, Yan Lianke 
propõe-se a dura tarefa de re-
flectir sobre a ideologia e os seus 
mecanismos de controle, poder 
e comunicação, sempre manten-
do os pés fincados na terra onde 
nasceu, não por uma questão 
geográfica, mas porque essa rea-
lidade o fez perceber que o fosso 
entre o campo e a cidade nunca 
foi transponível, independente-
mente de revoluções ou anún-
cios de progresso. Toda a sua es-
crita é um movimento constante 
para transpor esse fosso, como 
diz em Three Brothers: «Percebi 
que escrever um romance tor-
nava possível escapar da terra 
e chegar à cidade de uma vez.» 
Que depois desse alcance triun-
fal da cidade o autor não mais te-
nha parado de regressar ao cam-
po, nos livros que escreve como 
na vida quotidiana, é apenas 
mais uma dessas contradições 
que respiram por baixo da super-
fície das coisas e que a literatura 
se esforça por expor, revelando o 
avesso do mundo. 

moderna cremação são os mes-
mos que aceitam o lucro trazido 
pelas grandes empresas. Não há 
inocentes em Crónicas da Explo-
são, mas sobram personagens 
complexas na sua psicologia e 
capazes de decisões inesperadas 
e, sobretudo, de absurdos épicos.

 A tradução de Tiago Nabais 
assegura uma leitura escorreita, 
sem empecilhos sob a forma de 
intermináveis notas de rodapé 
(no fim, uma lista de termos em 
chinês romanizado permitem 
esclarecer alguns conceitos que 
podem não ser tão acessíveis, e 
isso basta) e com os diferentes 
ritmos narrativos bem equilibra-
dos. 

 MITORREALISMO

 Num extra-texto incluído na 
edição portuguesa das Crónicas 
da Explosão, Yan Lianke disser-
ta sobre o Mitorrealismo, termo 
de que se socorre para descre-
ver os seus próprios caminhos 
literários, mas sobretudo para 
contextualizar as possibilidades 
e as contingências da literatura 
chinesa contemporânea. 

 Ao contrário do Realismo, 
que obedece a uma relação de 
causa-efeito dentro de um prin-
cípio de verosimilhança baseado 
na racionalidade e na ciência, 
ou do Realismo Mágico com 
que a América Latina conquis-
tou o mundo literário, apoiado 
em pequenos desvios das pos-
sibilidades reais que convocam 
o Fantástico para o seio de uma 
sequência narrativa dominada 
pelas regras do real, o Mitorrea-
lismo procura trabalhar com o 
absurdo que integra a realidade. 
Esse absurdo não é o da detur-
pação literária de uma realidade, 
mas antes a realidade propria-
mente dita. E em muitos casos, 
a sua recepção não parece de 
todo absurda, sobretudo para 
quem vive na China. Os exem-
plos apresentados pelo autor são 
vários e todos resultam de acon-
tecimentos devidamente tes-
temunhados e documentados, 
não de romances ou divagações 
literárias, como é o caso dos dez 
mil cadáveres de porcos que, em 
2013, vogaram pelas águas do rio 
Huangpu, em Xangai, ou do ho-
mem que morreu afogado numa 
bacia de água enquanto estava 
detido pelas autoridades. 

 «O Mitorrealismo não foi 
criado como uma doutrina, 
não nasceu no cérebro do autor 
nem da sua pena, provém inte-
gralmente dos indivíduos e dos 
factos de uma realidade chine-

a confirmação quase impossível 
de que é possível traçar um des-
tino que não seja o de trabalhar a 
terra para poder comer, todos os 
dias, sem outros horizontes. 

 A aldeia inventada por Yan 
Lianke crescerá ao ritmo das 
páginas que se sucedem e dos 
esquemas e ganâncias de um 
membro da família Kong, um 
dos dois clãs rivais da comuni-
dade. Será tentador atribuir a 
responsabilidade desses esque-
mas ao momento quase místico 
em que o pai dos Kong diz aos 
filhos para saírem de casa e abri-
rem os olhos: «(...) se derem com 
alguma coisa, baixem-se para a 
apanhar. Esse objecto indicará o 
destino das vossas vidas.» (pg.18) 
Kong Mingliang encontrará uma 
mulher, Zhu Ying, filha da família 
rival, e assim se traçará o futuro 
de Explosão. Com a Revolução 
Cultural instalada, Mingliang 
tratará de enriquecer através de 
esquemas diversos (que come-
çam com o roubo de carvão e 
se estendem a vários outros ex-
pedientes) e acabará por se tor-
nar chefe da aldeia. Cumprindo 
a peripécia clássica das famílias 
rivais, Mingliang e Zhu Ying aca-
barão por casar, mas trocam os 
contornos shakespeareanos dos 
apaixonados que contrariam os 
pais por um ódio mútuo e um 
interesse prático, ainda que por 
vezes, raras, disfarçado de amor.

 Primeiro promovida a ci-
dade, a velha aldeia acabará 
por ser município, avançando 
a passos largos para a megatró-
pole que parece acalmar os an-
seios gananciosos de Mingliang 
e dos seus conterrâneos. Pelo 
caminho, os campos e os rios 
enchem-se de poluição, o sos-
sego desaparece, as tradições 
são abandonadas de forma im-
positiva. A aldeia deixa de reco-
nhecer-se por entre a grandeza 
e a complexidade urbanas. Ao 
mesmo tempo, estranhos fenó-
menos naturais vão sendo regis-
tados, coisas fantásticas como 
o surgimento de dióspiros em 
macieiras, a mudança abrupta 
de estações ou a alteração da cor 
facial de algumas personagens, 
quase num passe de mágica 
como o que se pratica na ópera 
de Sichuan, mas aqui sem truque 
cénico. Apesar de referências 
óbvias ao progresso acelerado 
que tem definido a política eco-
nómica chinesa e a problemas 
como a poluição, nada é linear 
nesta narrativa e não há aqui 
derivas pedagógicas. Os velhos 
que lamentam o fim dos enter-
ramentos dos mortos em prol da 
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WANG GANG |王剛
ILUSTRAÇÃO 

RUI RASQUINHO

Em 
Macau, 
bêbado 
de 
vinho 
tinto

N
ão é que Macau esti-
vesse bêbado – eu é 
que estive bêbado to-
dos os dias em Macau. 
Não de bebidas destila-

das, mas de vinho tinto. As bebidas des-
tiladas são fortes, e aqueles que as con-
somem conhecem o seu perfume; mas 
para os outros, especialmente para as 
mulheres, cheiram mal – sobretudo para 
as mulheres sofisticadas, as mais refina-
das das quais consideram o seu odor uma 
absoluta ofensa.
Contudo, os homens das classes baixas 
gostam de bebidas fortes – não lhes parece 
que cheirem mal. Pelo contrário, gostam 
do seu perfume, o que mais uma vez de-
nuncia os vários defeitos dos homens, que 
vêm de um país diferente do das mulhe-
res, e constituem em absoluto uma outra 
espécie. Com o vinho tinto não é assim. 
Os homens gostam de vinho tinto, as mu-
lheres também. Homens e mulheres po-
dem ser provenientes de países distintos, 
mas encontram-se nas vinhas de Bordéus, 
unindo-se e rendendo-se ao prazer, até 
que se transformam em animais idênticos. 
O que é o vinho tinto? Cultura. Elegância. 
Bom gosto. O ambiente rarefeito das eli-
tes. Falar sobre vinho tinto, ou conversar 
na sua presença, é um acto imensamente 
refinado. Como é que o vinho tinto nos 
deixa bêbados? Será que tudo se modifica 
quando chega até mim, um chinês? Todas 
as coisas boas se transformam quando 
chegam aos chineses: o bom transforma-
-se em mau, o mau torna-se péssimo... Ao 
longo destes últimos anos habituei-me a 

de autor. Obrigado à Rota das Letras, que 
me permite ganhar dinheiro para beber 
todos os dias, direitos de autor para beber 
vinho tinto, quem quer que tenha ouvido 
falar de coisa tão maravilhosa, de entre o 
mundo inteiro apenas poderia acontecer 
em Macau, porque em Macau existe um 
festival literário.

II

Caminhando para noroeste a partir do 
Hotel MGM, onde estou hospedado, rapi-
damente alcanço a Rua de Londres. Nesta 
rua fica a Jointek Wines. Agrada-me atra-
vessar as ruas de Macau. São silenciosas; 
é possível inspirar grandes golfadas de 
ar. Ladeado pelo mar, um céu azul sobre 
a minha cabeça, a estrada sob os meus 
pés sem vestígios de lixo, vou ao encon-
tro de um casal macaense no Clube Mi-
litar. O rapaz ostenta uma expressão de 
desassossego, está preocupado com o 
futuro da sua terra. A rapariga tem olhos 
vivos, afirma não sentir qualquer ansie-
dade relativamente ao futuro de Macau. 
Pergunto-lhes como lhes parece Macau 
no momento presente, respondem que 
está tudo bem, que trabalham e ganham 
dinheiro, mas que há alguma desordem. 
Desordem, aqui? Haviam de ver como 

as coisas são nas cidades do Continente.
De volta à Rua de Londres, o patrão da 
Jointek Wines sorri quando me vê; este 
continental parece nada mais ter que 
fazer durante todo o dia a não ser beber 
vinho tinto. Muitos dos seus amigos são 
também adeptos de vinho tinto: um mé-
dico especialista em intervenções estéti-
cas para senhoras, e que bebe vinho tinto 
apenas aos fins-de-semana; um escritor 
do Continente que bebe todos os dias, e 
que, por beber tanto, vem aqui comprar 
vinho diariamente, três ou quatro garrafas 
de uma vez só, como se o vinho em Macau 
fosse gratuito. E como se não houvesse vi-
nho para beber em Pequim.
Foi o poeta Yao Feng quem me convidou 
para a Rota das Letras. Na noite que prece-
deu a minha partida, antes de me embe-
bedar, Yao Feng pediu-me que escrevesse 
qualquer coisa no seu bloco de notas: «Pe-
quim é a cidade onde tu nasceste – eu vivo 
lá; Macau é a minha terra dos sonhos de 
vinho tinto – tu vives cá.»

Texto publicado no livro de contos e outros 
escritos Dois Dará 
(praiaGrande Edições, 2014)

Traduzido do inglês 
por Madalena Alfaia

falar desta maneira, e até a dizê-lo pom-
posamente. Acabei por falar assim até à 
velhice, até à exaustão, e agora não falo 
mais.Como é que o vinho tinto nos deixa 
bêbados? Basta bebermos bastante!
Há pouco tempo, andei a comparar o vi-
nho tinto com o licor de sorgo, de Pequim. 
Segundo o teor alcoólico de ambos, uma 
garrafa de vinho tinto equivale a mais de 
dois liang de licor de sorgo.
Portanto, beber todos os dias uma garra-
fa de vinho tinto mal se pode considerar 
embriaguez: é apenas prazer. Sentado no 
bar do Hotel MGM, erguendo um copo de 
pé alto, emborcando vinho tinto, olhan-
do para o espelho, contemplando o mar, 
ainda de pijama, queijo por perto, a ba-
nheira cheia de água, o coração insuflado 
de prazer, o meu corpo em Macau e os 
meus pensamentos com o meu país, pas-
so água quente pelo corpo, o vinho tinto 
e o queijo ali ao lado, as minhas faces ver-
melhas por causa do calor e do vinho, a 
minha cabeça em sobreaquecimento, os 
meus olhos enevoando-se, já não consi-
go ver Macau distintamente pela janela, 
o céu escurece pouco a pouco, e nesse 
momento sei que chegou a boa sorte, a 
garrafa de vinho tinto chegou ao fim – 
avancemos para uma segunda garrafa, 
ainda de pijama, queijo por perto, o va-
por da banheira perfumado com lavanda 
da Provença, o mar, o luar e o ar límpido 
lá fora, vistos da janela, a felicidade em 
ritmo ascendente. Tomo consciência do 
meu estado ébrio, mas quero continuar a 
beber, e não há ninguém que me impeça. 
Sim, quero beber, terminar duas garrafas 
de vinho, todo aquele merlot, cabernet 
sauvignon, syrah e grenache dançando 
diante dos meus olhos, tão recompensa-
dor, hora de dormir...
A questão não é o vinho, é o dinheiro. O 
vinho tinto vale imenso a pena em Ma-
cau, é tão barato, os homens e as mu-
lheres macaenses têm tanta sorte, que 
importa o resto, concentremo-nos no 
vinho tinto, como é que eles conseguem 
ter vinho tão bom e tão barato? Sabem 
quão mais elevados são os preços do vi-
nho em Pequim, se comparados com a 
América ou com França? Seis vezes! Ou 
seja, se uma garrafa de vinho tinto cus-
tar 100 yuan nos Estados Unidos, em Pe-
quim custa 600. Uma garrafa de 200 yuan 
em França vale 1200 em Pequim. No ano 
passado, o meu passatempo favorito era 
navegar em sítios da internet dedicados a 
vinho tinto estrangeiro, para comparar os 
preços de Pequim com os preços de Fran-
ça e dos Estados Unidos. Uma tristeza. 
Quando chegam aos chineses, todas as 
coisas boas se desfiguram, o bom torna-
-se mau, o mau torna-se péssimo. Nun-
ca me ocorreu estabelecer a comparação 
com Macau. Só quando cá cheguei é que 
percebi como o vinho aqui é barato, tão 
barato quanto na América ou em Fran-
ça – com 200 ou 300 patacas compra-se 
uma garrafa de vinho tinto que custaria 
1000 yuan em Pequim. Não é vinho tinto 
o que eu estou a beber em Macau, é di-
nheiro. E se quero beber mais uma gar-
rafa de tinto em Macau, tenho de ganhar 
mais dinheiro, mais um bolo de direitos 
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E M  F O C O

HÉLDER BEJA

«Se te adaptas ao mun-
do vais sofrer muito. Se 
não te adaptares en-
louqueces». «Aquele 
que se conhece a si 

mesmo e que sabe como tudo 
acaba, quer apenas paz e ficar fe-
liz por não ter nada que o aflija». 
Estes são exemplos dos muitos 
bocados de sabedoria que Kamo 
No Chomei, autor japonês do 

Compêndio 
de coisas 
japonesas

século XII, nos deixa em Hojoki – 
reflexões da minha cabana, livro 
tão breve quanto potente, verti-
do para o português pelo poeta 
Jorge Sousa Braga.

Hojoki (publicado pela 
Assírio & Alvim) é uma das várias 
obras que nos últimos meses 
chegaram à edição portuguesa 
e que se debruçam sobre o 
Japão e a Ásia em geral. Trata-

se de um dos livros escritos 
por Kamo No Chomei (n. 1155) 
depois de decidir converter-se 
ao budismo, em 1204, e refugiar-
se na montanha. Ali, num 
isolamento e contentamento 
profundos, vai acompanhando 
ao longe os tumultos políticos 
e também aqueles gerados por 
causas naturais (incêndios, 
tufões, terramotos, fome) que 
assolam o seu país. Durante 
esses anos de clausura, escreve 
Mumyoosho (Tratado Sem 
Nome) e Hojoki (Notas na Minha 
Cabana de Dez Pés), além de 
serem dele conhecidos cerca de 
uma centena de poemas e uma 
colecção de contos budistas, 
conforme enumera Jorge Sousa 
Braga na introdução ao livro.

«Cheguei a Hojoki através 
duma versão francesa há muitos 
anos. Fui coleccionando versões 
(inglesas e espanholas). No 
início da pandemia do COVID 
19, achei que era a altura de o 
traduzir, porque fazia todo o 
sentido», conta Sousa Braga 
ao Parágrafo. «Era o livro das 
pandemias do passado, da do 
presente e também das que hão-
de vir. A experiência subjacente 
ao Hojoki era de certa maneira 
semelhante aquilo que se estava 
a passar a nível global.»

O livro – um «hino ao 
despojamento, escrito também 
de forma despojada», como 
o tradutor refere na nota 
introdutória – é então um 
compêndio de impressões 
de Kamo sobre os tempos 
conturbados da sua nação, mas 
também sobre questões mais 
profundas e filosóficas. Escreve 
o autor japonês: «Podemos 
compreender o mundo de hoje 
comparando-o com o mundo 
do passado.» Nada podia ser 
mais actual. Jorge Sousa Braga 
lembra que «a nossa memória 
é muito limitada e acabamos 
muitas vezes por repetir os 
mesmos erros. Esquecemo-nos 
da transitoriedade da nossa 
passagem sobre a terra.»

O processo de verter para 
português as palavras de Kamo 
No Chomei, por parte de um 
tradutor que não domina 
a língua de partida, fez-se 
através de edições disponíveis 
noutros idiomas, «umas mais 
académicas, outras mais 
literárias». O mesmo se aplica 
às versões de outros poetas que 
traduziu, como o japonês Bashô 
ou clássico indiano Kalidasa. 
«Eu cheguei ao Bashô através 
do Eugénio de Andrade, que me 
emprestou algumas traduções 
francesas e a versão em espanhol 
do maior diário do Octavio 

Paz. O mesmo aconteceu com 
o Kalidasa e outros poetas 
sânscritos», explica Sousa Braga.

Para o poeta, Hojoki é «um 
clássico intemporal da literatura 
japonesa, como o Makura no 
soshi (O Livro de Cabeceira), de 
Sei Shonagon, e o Tsurezuregusa 
(Diário de Um Ocioso), de 
Yoshida Kenko. Na sua brevidade, 
para além duma estreita 
comunhão com a natureza, 
ressoa a efemeridade das coisas 
humanas e a transitoriedade 
da nossa existência». Apesar do 
chamamento de reclusão que 
o livro instila, Sousa Braga nota 
que «agora já não é preciso que 
alguém se refugie na montanha, 
pode fazê-lo num pequeno 
apartamento na cidade mais 
agitada». Mas garante não 
ser esse o seu caso: «Tento 
adaptar-me ao mundo, com as 
consequências que daí advêm».

Para Sousa Braga «há uma 
sensibilidade que é subjacente a 
quem escreve poesia (e a quem 
lê poesia). Essa sensibilidade 
permeia a nossa vida, sejam 
quais forem as circunstâncias 
em que nos encontremos». E é 
por isso que continua a ser um 
leitor voraz de poesia, acabando 
por vezes por vertê-la para a 
língua portuguesa. «Leio poesia 
todos os dias. Há sempre um ou 
outro poema, um ou outro poeta 
que gostaria de traduzir, não 
como empreendimento, mas 
mais para poder partilhar com 
os outros aquilo que de uma ou 
outra forma me tocou.»

MASAOKI SHIKA E MAIS

O livro de Kamo No Chomei tem 
a companhia de outros autores 
japoneses ou que viveram 
intensamente o Japão nesta 
aterragem na edição portuguesa. 
Masaoko Shiki e o seu Aves 
Dormindo Enquanto Flutuam 
(Assírio & Alvim) encerra uma 
tetralogia de obras dedicadas 
a quatro grandes poetas da 
tradição Haiku (iniciada com 
Matsuo Bashô e continuada com 
Kobayashi Issa e Yosa Buson), 
«permitindo ao leitor português 
mergulhar na poesia oriental 
nos seus matizes, melodias e 
imagens plenos», como refere 
a nota que apresenta o livro. 
O autor da versão portuguesa 
é Joaquim M. Palma, homem 
que, como Jorge Sousa Braga, 
tem dedicado muitas horas à 
tradução de grandes mestres 
do Japão, e que apresenta assim 
o seu mais recente trabalho: 
«Pondo de parte as questões 
existenciais, o sofrimento e a 
morte, usufruamos, por agora, 

da magia e beleza que Shiki 
— um humano que adorava 
comer dióspiros e questionar 
convenções — deixou ao mundo 
do futuro como herança do seu 
sentir poético.»

Outra obra agora lançada 
pela Livros de Bordo é Relance 
da Alma Japonesa, de Wenceslau 
de Moraes, livro que reúne um 
conjunto de considerações sobre 
o povo japonês e sobre a sua 
cultura tradicional. «Passando 
pela história, pela língua e pelos 
conceitos fundamentais da 
vida em comunidade, o autor 
descreve o país através dos seus 
vários anos de experiência de 
vida em terras de Dai-Nippon, o 
Grande Japão», refere a editora. 

Ainda dignas de nota são as 
edições de Montanhas Douradas 
(Bertrand), livro que estreia 
na edição portuguesa a jovem 
autora C Pam Zhang; e Rostos da 
Morte, mais um título do filósofo 
sul-coreano Byung-Chul Han 
editado pela Relógio d’Água.

Várias obras editadas recentemente lançam 
um olhar sobre um dos países mais singulares 
do globo. Jorge Sousa Braga, autor da versão 
portuguesa de Hojoki, de Kamo No Chomei, fala 
de um «livro das pandemias do passado, 
do presente e das que hão-de vir».

Kamo No Chomei

Hojoki
Assírio & Alvim
Tradução de Jorge 
Sousa Braga
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C R Í T I C A

 SARA 

FIGUEIREDO COSTA

O passado está quase a chegar

O 
percurso literário de 
Chico Buarque é exten-
so, contendo roman-
ces, novelas e peças de 
teatro. No formato do 

conto, no entanto, Anos de Chumbo seria 
uma estreia, não fosse aquele conto so-
bre o mítico Ulisses, publicado em 1966 
no suplemento literário do jornal Estado 
de S. Paulo, a fazer recuar tantos anos a 
primeira experiência no género. Depois 
dessa primeira partilha pública da sua es-
crita, vieram outros textos: um livro para 
os mais novos, em homenagem à sua fi-
lha Luísa, uma novela, peças como Roda 
Viva, Gota d’Água (com Paulo Santos) ou 
Ópera do Malandro, um poema ilustrado 
por pelo artista plástico Vallandro Kea-
ting e intitulado A Bordo do Rui Barbosa. 
Quando chegaram os romances, com Es-
torvo a marcar o início, em 1991, alguma 
imprensa destacou a estreia do compo-
sitor na literatura, mas a verdade é que a 
sua estreia literária aconteceu no mesmo 
ano em que gravou o primeiro disco – e 
não será exagero dizer que depois desse 
disco, Chico Buarque de Hollanda, a mú-
sica brasileira deu uma volta profunda e 
felizmente irremediável. Não que isso seja 
relevante para a leitura que possamos fa-
zer daquilo que escreve, mas sê-lo-á para 
deixarmos de falar do músico que volta 
e meia se dedica à escrita, antes mergu-
lhando sem tantas protecções numa obra 
literária extensa, madura e com recursos 
linguísticos e de criação narrativa que se 
renovam a cada nova incursão.

O conto, então, volta ao laboratório 
de Chico Buarque, desta vez num livro 
completo. Anos de Chumbo reúne oito 
narrativas, umas mais breves do que 
outras, e o título da colecção – retirado do 
último dos contos – vai desdobrando as 
suas múltiplas camadas em cada prosa. 
Na primeira, «Meu tio», remete para os 
anos da juventude de uma rapariga que os 
próprios pais prostituem, oferecendo-a, 
literalmente, ao tio rico e com poucos 

Chico Buarque
Anos de Chumbo
Companhia das Letras 

privilégio de escapar há-de ser dado ao 
protagonista de «Anos de Chumbo», com 
essa remissão dupla e bem sucedida para 
o universo dos bonecos-soldadinhos e 
para o tempo da ditadura militar.

Os sinais de um presente recente 
surgem, discretos, em «O Sítio», quando 
um homem pouco dado a compromissos 
e a sua muito recente namorada alugam 
uma casa no campo, isolada, e por 
lá ficam sem saberem se o mundo já 
retomou a normalidade. Reconhecem-
se os tempos pandémicos, porque é no 
presente que lemos, mas a referência não 
é linear e talvez mantenha os seus outros 
sentidos quando já não nos lembrarmos 
de máscaras e confinamentos. Não é o 
isolamento que estrutura «O Sítio», e 
sim uma bem urdida teia de ignorância, 
palavras nunca proferidas e uma espécie 
de destino ameaçador e cíclico que fará 
do narrador uma personagem futura em 
histórias possíveis sobre o mesmo lugar. 
De certo modo, os mesmos elementos 
que atravessam o livro nessa ideia ampla 
e fundadora sobre o passado e a sua 
insuportável característica de não existir, 
acabando por se fundir num eterno 
presente. 

O outro elemento que une estas 
narrativas é a fruição. Parece que o 
autor se diverte usando os contos como 
espaços contidos de experimentação, 
testando personagens, cenários, ritmos 
e cronologias nem sempre lineares. Não 
é a prosa que se torna divertida – há, 
aliás, contos de uma dureza emocional 
extrema –, é o modo como ela se constrói 
que revela o prazer de a construir e de 
lhe baralhar os caminhos previstos. Em 
«Copacabana», esse prazer emerge na 
leitura de um modo inequívoco, à medida 
que o narrador vai contando o seu passeio 
pelo bairro carioca na companhia de um 
Pablo Neruda destinado a perder-se, o 
medo das satisfações que terá de dar 
a Jorge Luís Borges ou o avistamento 
deslumbrado de Ava Gardner, entre outras 

modos e nenhuns escrúpulos. E logo aí se 
revela a plasticidade desta escrita breve, 
capaz de definir um quadro tão tenebroso 
sem uma única expressão de julgamento 
e recorrendo unicamente à descrição e ao 
avanço narrativo claro e sem artifícios. 

Seguem-se «O passaporte», uma 
paródia sobre um cantor já envelhecido, 
as suas paranóias persecutórias e uma 
vingança executada com requinte e 
condenada ao falhanço, e «Os primos 
de Campos», abordando o problema 
da violência policial como cenário para 
uma reflexão mais profunda, esta sobre 
as origens, a paternidade escondida, 
as heranças não declaradas, mas ainda 
assim notórias. Quando se chega a 
«Cida», a mulher em situação de sem-
abrigo e o narrador que a acompanha 
na sua miséria e nas alucinações que 
a amparam, ao longo de vários anos, é 
já claro que o que une esta prosa é esse 
olhar para as as fundações, o processo 
de crescimento, o peso que as coisas 
parecem não ter no passado a revelar-
se mastodôntico num futuro que não 
podemos adivinhar. 

Em «Para Clarice Lispector, com 
candura», desdobra-se uma obsessão. 
Um jovem universitário com aspirações 
a poeta tem a sorte de conhecer a 
escritora que tanto admira. Depois 
dos inevitáveis poemas enviados para 
apreciação, há cafezinho partilhado no 
apartamento da autora, telefonemas, 
algumas conversas. Os poemas nunca 
são referidos, aumentando a ansiedade a 
fazendo da ilusão um tremendo poço sem 
fundo. O jogo está na transformação do 
protagonista em personagem secundário, 
quando se percebe que Clarice está a 
acabar de escrever Uma Aprendizagem ou 
o Livro dos Prazeres e o jovem aspirante 
acaba por ser parte do que na trama desse 
romance é desejo nunca concretizado. 
Clarice segue, depois de concluída a obra, 
e o jovem segue também, mas talvez 
já não tenha como sair da trama. Esse 

figuras míticas do século XX. A cada passo, 
a voz que narra assume não conhecer e 
nunca ter visto nenhuma dessas pessoas, 
mas sempre que retoma a história não há 
outra saída que não a rendição, o aceitar 
o pacto ficcional que assume como 
verdadeiros todos os delírios juvenis do 
rapaz que conta a história. Pelo menos, 
para descobrirmos se o jovem tem a 
sorte de subir para o quarto com Romy 
Schneider ou se acabará tão congelado 
como Walt Disney, à espera que o futuro 
lhe traga a cura, a benção ou, pelo menos, 
a redenção. Como nos restantes contos 
deste livro, finge-se uma leveza que o 
passado, sobretudo o juvenil, talvez não 
tenha, encenando cada vez melhor o 
medo que fingimos não ter do futuro.
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Livro 
contra 
a América

identifique com o fascínio que um amigo 
húngaro exilado em Nova Iorque sente ao 
olhar o rio Hudson e o casario denso da 
janela do seu apartamento; ou quando 
avista Detroit: «A capital do novo planeta 
– quero dizer, o que se auto-aniquilará – 
é, evidentemente, Detroit». Henry Ford e 
a sua indústria representam tudo o que 
Miller rejeita, porque «não crescem almas 
nas fábricas». «Nas fábricas matam-se 
almas – até as almas mesquinhas. Detroit 
pode fazer ao Branco numa semana o 
que o Sul não conseguiu fazer ao Negro 
em cem anos.» E isso, adivinhamos, é 
expurgá-lo da sua humanidade.

Miller queixa-se de que teve de 
viajar mais de 15 mil quilómetros até 
ter inspiração para escrever uma única 
linha. «Aqui o aborrecimento atinge o 
máximo.» A viagem pela terra americana 
é desapontante ao ponto Miller referir, 
quando a termina, que o melhor que 
dela guarda é a leitura da biografia do 
importante líder religioso hindu Sri 
Ramakrishna Paramahamsa (1836-1886), 
escrita por Romain Rolland. 

Os capítulos sucedem-se e dedicam-
se a diferentes lugares da grande 
mancha continental americana. Em 
cada paragem, Miller viaja também 
por pessoas que considera ilustrativas 
dos raios de luz que ainda iluminam 
a terra ou da escuridão suprema que 
sobre ela se abate a grande velocidade 
(como Walt Disney, que Miller despreza). 
Miller castiga a sua pátria, aponta-lhe 
os problemas sem estar preocupado em 
alvitrar soluções, chega a ser moralista e 
cruel, faz em suma o equivalente àquilo 
a que a que Robert Hughes chamou, na 
New York Review of Books, «os sermões 
contra o plástico e o cancro» de Norman 
Mailer. O único lugar que se salva é 
talvez o Sul, esse Sul sobre o qual Miller 
prefere não se alongar no livro mas ao 

desde a primeira hora: decepciona-se 
e entristece-se ao primeiro vislumbre 
da costa americana, «desolada e pouco 
convidativa»; as casas americanas 
parecem-lhe desde logo frias e austeras, 
cruéis e sinistras; era Inverno, estava frio, 
a estação de comboio que atravessa é 
lúgubre, mas o pior estava para vir: «Era 
domingo e a população saíra, reforçada 
por grupos de estudantes turbulentos. O 
espectáculo nauseou-me. Desejei voltar 
para o navio o mais depressa possível. 
Em cerca de uma hora vira tudo quanto 
queria ver de Boston. Pareceu-me 
horrendo.»

A expressão «pareceu-me horrendo» 
é um bom resumo da impressão que 
Henry Miller passa dos EUA ao longo de 
todo livro, um país onde os artistas de 
qualidade vivem «como ex-presidiários», 
na penúria; um país em que «cegos 
guiam cegos»; o país esteticamente mais 
conservador do mundo. Estas impressões 
apontam acima de tudo às gentes dos 
EUA, aos seus concidadãos.

O argumento de que Miller despreza a 
vida simples da população americana em 
favor da existência artística, intelectual e 
hedonista pode ser feito e há muito nesta 
obra para respaldá-lo. Mas importa fazer 
uma distinção importante entre aquilo 
que o autor considera uma vida simples 
e uma vida simplória, mecanizada, 
desprovida de sentido. Miller, nesta fase 
já mais saciado dos prazeres da carne, é 
um homem em descoberta interior, um 
homem preocupado com os assuntos da 
alma e que na sua América natal encontra 
pouco mais que nada para se saciar.

Para Miller, voltando ao argumento 
anterior, «a terra é um paraíso, o único 
que jamais conheceremos (...). Não 
precisamos de a transformar num paraíso 
– ela é um paraíso.» É esta visão despojada 
da existência que faz com não se 

Henry Miller
Pesadelo em Ar 
Condicionado
Antígona

Trad. Fernanda Pinto Rodrigues

N
unca foi tão 
literário detestar 
o próprio país. Se 
houvesse uma cor-
rida de automóveis 

para aferir que cidadão americano mais 
desprezou os Estados Unidos da Améri-
ca, Henry Miller seria um forte candida-
to à vitória a bordo do seu todo-o-ter-
reno Pesadelo Em Ar Condicionado. E 
pouco importa para esta suposição que 
Miller nada saiba de carros e que abom-
ine Henry Ford. As chances estão muito 
a seu favor.

Pesadelo Em Ar Condicionado é o 
livro do regresso a casa de Miller, mesmo 
que essa seja uma casa consumista 
e aburguesada da qual tentou fugir 
durante toda a vida. Em 1930, o escritor 
deixou Nova Iorque para viver em Paris e 
experimentar todos os excessos de uma 
cidade que parecia adivinhar a cercania 
de mais uma longa noite bélica – e que 
por isso vivia desmesuradamente. Aí 
germinou a escrita sexualizada e explícita 
de Miller, que chocou muitos leitores, 
acima de tudo nos EUA, onde os seus 
livros foram proibidos durante décadas 
(conta-se que as palavras de Miller terão 
viajado clandestinamente para a América 
com os soldados que descobriram os seus 
livros depois da libertação da Europa do 
jugo nazi, em 1944-45).

Henry Miller saiu de Paris apenas 
três meses antes do começo da II Guerra 
Mundial. Primeiro viajou pela Grécia 
na peugada de D.H. Lawrence, autor 
que admirou sempre, e dessa viagem 
resultou o famoso diário de viagens O 
Colosso do Maroussi (ed. Tinta da China). 
Finalmente, decide voltar aos EUA e fazer 
um périplo de redescoberta do país, 
escrever o seu livro americano, conhecer 
a sua terra – não para ali assentar, apenas 
para com ela se pacificar e poder voltar a 
partir paz. Não foi bem o que aconteceu.

«Ao deixar a Grécia, encontrava-me 
com uma disposição serena. Pensava 
que, se no mundo havia alguém isento 
de ódio, preconceito e azedume, esse 
alguém era eu. Estava confiante em que, 
pela primeira vez na minha vida, olharia 
para Nova Iorque e para o que ficava para 
lá dela sem vestígios de aversão ou asco.» 
O navio que o leva de volta ao continente 
americano, porém, pára primeiro em 
Boston. «Foi talvez uma infelicidade, 
mas constituiu um excelente teste», 
nota Miller, que afirma sem que nele 
acreditemos que «estava predisposto 
a gostar de Boston», cidade que nunca 
visitara antes. Só que, ali chegado, 
absolutamente tudo lhe desagrada 

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

qual dedica o último capítulo. Para o 
autor, «o sulista tem um ritmo diferente, 
uma atitude diferente para com a vida». A 
derrota do Sul perante o Norte foi apenas 
militar e mantém-se vivo «um combate 
sem esperança, muito semelhante ao 
dos irlandeses contra Inglaterra». Escreve 
Miller: «Este mundo do Sul corresponde 
mais aproximadamente à vida de sonho 
que o poeta imagina do que quaisquer 
outras regiões do país. Pouco a pouco, 
este mundo de sonho está a ser infiltrado 
e envenenado pelo espírito do Norte.» É 
assim que um premonitório Henry Miller 
traça o fim de tudo, até deste derradeiro 
território de tabaco e esperança, onde «as 
cinzas ainda estão mornas».
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E S C R I T A 
N A  B R I S A

POR

 YAO FENG

O Mundo 
Você perguntou-me: o que é o mundo我
Eu respondi que o mundo era pequeno: 
a infância semeada no chão duro
um jantar desejoso de carne de porco
o suor dos pais a inundar-me o sorriso amargo 
fazer xixi num sonho a deixar um mapa-mundi no leito 
e correr cego atrás dos loucos  

O mundo era pequeno
mesmo com o meu crescimento cada dia maior:
estudar espanhol sem conhecer Dom Quixote
criticar Confúcio sem saber porquê 
o amor a demorar uma juventude precoce
e o pai tornou o mundo ainda menor com a morte

E hoje, pela viagem conheci a dimensão do mundo
que continua pequeno:
repetir as três simples refeições por dia
um bule de chá para só ter onda na chávena
trabalhar na quinta da palavra para acolher um poema
conversar com dois ou três amigos sem ir ao bar
ou cozinhar um prato criativo para a filha

Você perguntou-me: o que é o mundo我
Eu respondi que o mundo é pequeno:
corro ou não corro apenas numa gota de água
que está a gotejar da clepsidra sem pausa

20-11-2021
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POR 

JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

A única tesoura 
do bosque

Ao parar de fazê-lo, sentiu um alívio im-
portante. Olhou para a lâmina, depois ob-
servou-a, depois contemplou-a. A lâmina 
estava pronta e ele estava pronto. Voltou a 
entrar na cabana. Teve vontade de fechar 
a porta, mas não o fez. Andava pelo chão 
um vento estranho, irrequieto, como um 
rastilho invisível. Era da chuva que havia 
de chegar. Era a materialização dessa an-
siedade pequenina. 

 Na cabana, a salamandra estava lá ao 
fundo, debaixo da chaminé, sedenta de 
fogo e de madeira. A cadeira de baloiço es-
tava ao lado, pronta para um ritmo lento, 
respirado. Encostada à parede, a cama es-
tava feita. No outro lado, a mesa, secretá-
ria também, e a cadeira que Henry puxou 
e levou até ao lavatório de ferro. Acertou o 
pequeno espelho do lavatório, apontou-o 
na direção da cadeira. Sentou-se e voltou a 
acertá-lo. Parte da sua cabeça ficava na su-
perfície daquele rectângulo. Então, levan-
tou as mãos. Com uma, escolheu uma ma-

deixa de cabelo, com a outra, aproximou a 
tesoura aberta e, quando lhe pareceu que 
estava no tamanho certo, fechou-a. Sentiu 
a grossura e a vitalidade do seu próprio 
cabelo. Não era como erva, não era como 
raízes. Segurava a madeixa entre o indica-
dor e o polegar. Olhou para ela, avaliou-a. 
Afinal, não custou tanto como chegou a 
acreditar que custasse. Largou a madeixa 
no chão e continuou a cortar, mais, mais 
e mais. À volta dos pés, tinha já uma boa 
quantidade de cabelo. 

 O espelho enganava. Às vezes, quando 
queria cortar menos, o reflexo enganava-o 
e, então, aproximava a tesoura e cortava 
mais. Outra vezes, acontecia o contrário. 
Depois, quando tentava corrigir, se cor-
tasse demasiado, o erro tornava-se mais 
grave porque, depois de cortado, o cabelo 
já não crescia instantaneamente. Cortar 
era mais fácil, era fácil demais. Depois, fez 
uma pausa. 

 Tinha os braços cansados de estarem 

levantados, à volta da própria cabeça. Não 
lhe custava carregar lenha para a salaman-
dra, ou fazer toda a ordem de trabalhos 
brutos, mas aquele esforço melindroso 
dava-lhe cabo dos cotovelos. Com os bra-
ços pousados sobre as pernas, via-se ao 
espelho e quase desanimava. O desacerto 
do seu penteado parecia irrecuperável. 

 Ainda assim, teoricamente, existia 
a probabilidade. Voltou a cortar. Parou 
quando fez a segunda pelada. A primeira 
ficou sobre têmpora esquerda, a segun-
da ficou no topo da cabeça. Sem consolo 
possível, Henry analisou a irregularidade 
chocante do seu penteado. Levantou-se, 
sacudiu as calças e virou o espelho con-
tra a parede. Foi buscar a vassoura. Não 
deixaria os bosques de Walden até que o 
cabelo crescesse o suficiente para, com o 
pente, poder disfarçar a falta de jeito com 
a tesoura. E começou a varrer o chão. Ao 
mesmo tempo, não se sabe com que pen-
samento, o céu começou a chover.

H
enry segurava a te-
soura na mão direita. 

 As folhas. Para-
das. As folhas nos ra-
mos das árvores, pa-

radas apenas durante um instante e, logo 
depois, a serem movimento contínuo, 
rodopio de cores quase próximas, quase 
misturadas, as folhas de Outono a deixa-
rem o céu malhado de ideias e a serem a 
fonte de todos os sons restolhados, pás-
saros a lançarem-se ao céu como folhas 
com asas, pequenos corações a baterem, 
pequenos corações a baterem, a possibili-
dade de se imaginar pequenos corações a 
baterem. 

 Henry David Thoreau não era o seu 
nome, não era sequer Henry David. Na-
quele momento, não era sequer Henry. Se 
alguém se tivesse aproximado e o tivesse 
chamado, iria demorar um instante até 
perceber que aquela combinação de sons 
se referia a ele. Naquele momento, Henry 
David Thoreau não tinha nome. Era indis-
tinto de outros objectos que também ti-
nham mobilidade e que existiam fechados 
em si próprios, a serem silenciosos quan-
do vistos de fora, mas a esgatanharem-se 
todos por dentro. 

 Havia de chover. Essa era uma cer-
teza em dias com aquela cor. As nuvens 
esperavam por um segredo só delas para 
libertarem um período mais ou menos de-
morado de chuva sobre os campos e sobre 
o telhado da cabana. Antes desse instan-
te, antes da primeira gota bater no chão, 
Henry atravessou a porta, pisou a terra, pi-
sou folhas mortas, a humidade tornou-as 
suaves, Henry sentiu-as. E o tamanho de 
tudo o que o envolvia foi a expressão de 
algo que não sabia dizer mas que, se sou-
besse, talvez preferisse nunca verbalizar. 
As palavras que diziam a justiça daqueles 
troncos lá longe talvez fossem silenciosas, 
talvez fossem apenas um olhar que não se 
podia ter de propósito. Talvez a única for-
ma de dizer toda aquela natureza, pureza, 
certeza, fosse sem querer. 

Henry abriu a mão direita e olhou a 
tesoura. A surpresa do seu rosto, reflexo 
desse instrumento na palma da mão, foi 
como se nunca o tivesse visto e não lhe 
entendesse um propósito. Mas sabia, no 
fundo, por baixo de camadas feitas de 
todas as manhãs em que acordara ali, na 
cabana, na floresta; por baixo de camadas 
feitas de serões sob o candeeiro de petró-
leo ou, logo depois, a adormecer entre a 
vida noturna de animais, sob o negro opa-
co. Sabia e, por isso, abriu a tesoura. Do-
brou os joelhos e aproximou-se da pedra 
redonda. Começou a amolar a tesoura, 
primeiro devagar, a sentir bem o metal 
contra a pedra, o metal a riscar-se na pe-
dra, as linhas de metal que ficavam presas 
aos grãos rugosos da pedra; depois, mais 
depressa, a completar as vezes necessárias 
para a tesoura cortar de modo irreversível. 

 Repetido ou prolongado, o barulho 
da tesoura a raspar na pedra era alheio 
àquele lugar. As memórias que Henry 
haveria de ter daquele lugar, a impressão 
que tinha dele, não incluíam aquele som. 
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https://hippocampusmagazine.com

Nascida da tremenda revolução da 
escrita jornalística que foi o New 
Journalism, a chamada não-ficção 
criativa tem sido um espaço privile-
giado para nos relacionarmos com 
a realidade. As regras são simples: 
não inventar nada, verificar todos 
os factos, testemunhar aquilo que se 
regista. A partir daí, a escrita pode 
assumir contornos literários, recorrer 
a metáforas, partir a cronologia sem 
preocupações de começar a histó-
ria no seu início e encerrá-la no seu 
fim. Viagens, memórias, retratos de 
pessoas conhecidas ou anónimas, 
descrições de ambientes, fenómenos 
sócio-culturais, situações e contextos, 
tudo são temas possíveis. Na revista 
Hippocampus, uma das muitas que 
se dedicam à não-ficção criativa, 
predominam os relatos na primeira 
pessoa, o que faz da publicação um 
bom ponto de partida para conhecer 
a torrente de escrita memorialística 
que tem dominado alguns sectores 
editoriais. Não estamos no terreno 
da auto-ficção, já que aqui é proibido 
inventar, mas as fronteiras são sem-
pre mais próximas do que os mapas 
nos levam a crer. 
Na edição mais recente, a Hippocam-
pus publica textos sobre a infância e o 
modo como esta nos surge como um 
tempo onde os factos são, a posterio-
ri, tão difíceis de ordenar (no texto 
de Gavin Paul Colton), mas também 
sobre comportamentos de auto-in-
flicção de algum tipo de sofrimento 
(o texto de Lauren Cross) ou sobre 
o resgate da memória, individual e 
colectiva, no Cambodja que sobrevi-
veu aos khmers vermelhos (texto de 
Chantha Nguon/Kim Green). 
Criada em 2011, a revista tem publi-
cado novas edições com regularidade, 
abrindo o seu espaço às contribui-
ções que lhe vão chegando via inter-
net. Parte considerável dos artigos 
são assinados por estudantes ou 
ex-estudantes de universidades que 
oferecem formação na área da escrita 
de não-ficção, pelo que a Hippocam-
pus acaba por ser um excelente ponto 
de partida para conhecer parte das 
novas vozes da não-ficção norte-a-
mericana. E não seria de espantar 
que voltássemos a ler alguns destes 
nomes noutras publicações, de maior 
circulação, daqui a não muito tempo.

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

4.
José Saramago
Viagem a Portugal
Porto Editora

A reedição de Viagem a Portugal surge 
em formato especial, assinalando 
as comemorações do centenário de 
José Saramago (que se estenderão até 
Novembro do ano que vem) num livro 
de capa dura com fotografias feitas 
pelo autor (até agora inéditas) e por 
Duarte Belo.

5.
VVAA
Granta #8
Tinta da China

A nova edição da Granta em língua 
portuguesa é dedicada à ideia de 
lonjura, juntando escritos e imagens 
escolhidos por Pedro Mexia, do 
lado português, e Gustavo Pacheco, 
do lado brasileiro. A revista inclui 
textos de, entre outros, Elsa Court, 
Mateo García Elizondo, Tiago Ferro, 
Adelaide Ivánova, Calila das Mercês, 
Yara Nakahanda Monteiro, José 
Viale Moutinho, Maria José Oliveira, 
Gunnhild Øyehaug, Edward W. Said, 
Marcelo Vicintin, Francisco José Viegas 
e Joana Stichini Vilela, acompanhados 
de ensaios fotográficos de Ana Caria 
Pereira e Caio Reisewitz.

6.
Robin Hemley e Xu Xi
The Art and Craft of Asian 
Stories: A Writer’s Guide and 
Anthology

Bloomsbury Academic
Percorrendo diferentes tradições 
literárias da Ásia, Robin Hemley e Xu 
Xi analisam um conjunto de contos, 
assinalando temas, abordagens, 
modos de trabalhar a caracterização 
de lugares e personagens. É uma 
antologia, mas é igualmente uma 
ferramenta pensada para leitores 
meticulosos e, sobretudo, para 
escritores.
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6.
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1. 
Sophia de Mello Breyner Andresen
Prosa
Assírio & Alvim

Toda a prosa de Sophia reunida num 
só volume, incluindo as histórias 
para crianças, o texto-ensaio sobre a 
nudez na antiguidade clássica e uma 
parte inédita do conto «Os Ciganos». 
A organização é de Carlos Mendes 
de Sousa, que assina o prefácio, 
contextualizando os trabalhos desta 
reunião de textos. Maria Andresen 
Sousa Tavares, coordenadora da 
colecção das obras completas da 
autora, assina o posfácio.

2.
Isabel Minhós Martins 
e Madalena Matoso
Como Ver Coisas Invisíveis
Planeta Tangerina

Um livro para desafiar os mais 
novos (e talvez os mais velhos, 
também) a pensarem sobre 
como se pensa. A criatividade, a 
imaginação, a capacidade de cruzar 
áreas de conhecimento – científico, 
mas também quotidiano – para 
encontrar soluções, está tudo aqui 
bem explicado e acompanhado por 
questões e desafios que darão que 
pensar.

3.
José Eduardo Agualusa
A Vida no Céu
Quetzal

Depois de um dilúvio com ecos 
bíblicos, os ricos constroem sólidos 
dirigíveis e instalam-se no céu, 
enquanto aos pobres resta improvisar 
balões que, presos uns aos outros, 
criam aldeias flutuantes e precárias. 
Carlos Tucano nasce numa dessas 
aldeias e o novo romance de José 
Eduardo Agualusa conta a sua 
história.

2.


