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

Foi há seis anos que chegou 
às livrarias um romance 
onde o tema da identidade 
se encontrava com a 
história recente de Portugal, 

cruzando o período colonial, os resquícios 
mitológicos do império e as diásporas que 
entretanto ajudaram a mudar a paisagem 
mental portuguesa – ainda que com muitas 
resistências que perduram até hoje. Esse Cabelo, 
então publicado pela Teorema, agitou as águas 
da literatura portuguesa, então muito focada 
nos “novos valores”, quase todos homens, quase 
todos brancos. Djaimilia Pereira de Almeida 
assinou esse romance inaugural e desde então 
vem publicando livros que são sempre um 
convite ao pensamento, à inquietação e à 
escuta de um mundo que não é imediatamente 
acessível. Agora publicou dois novos livros 
em simultâneo, um deles completando uma 
trilogia que começou com A Visão das Plantas, 
quando ainda não se sabia que outras duas 
narrativas lhe sucederiam, o outro uma longa 
e fragmentada reflexão sobre a memória, a 
existência e os espaços de espanto que se jogam 
entre movimentos quotidianos e a actividade 
imparável daquilo a que chamamos cérebro, 
mas onde também cabe o corpo. Três Histórias 
de Esquecimento e Os Gestos, com edição da 
Relógio D’Água, foram o pretexto para uma 
conversa com uma das vozes que realmente 
importa acompanhar no espaço literário em 
língua portuguesa.
 Num balanço de vida que não deixa 
de fora as contas a acertar com o país onde 
nasceu, Ai Weiwei assina um longo livro que teve 
tradução simultânea em vários países. Em 1000 
Anos de Alegrias e Tristezas (Objectiva), o mais 
conhecido artista plástico chinês das últimas 
décadas homenageia o seu pai, o escritor Ai 
Qing, reflecte sobre questões históricas, sociais 
e políticas e partilha as suas memórias de vida, 
da infância num campo de trabalhos forçados 
no Noroeste da China à mudança recente para 
a Europa, depois de uma longa estada em 
Nova Iorque e de um regresso à terra natal que 
garantiu a estabilização e o reconhecimento do 
seu percurso artístico, bem como a prisão que 
acabou por levá-lo novamente para longe. 
 Nesta edição, excepcionalmente 
publicada uns dias antes do habitual devido 
ao período natalício, contamos ainda com 
um conto de Miguel de Senna Fernandes, 
antecipando o Natal. É com ele que desejamos 
aos nossos leitores umas boas festas, marcando 
encontro no fim de Janeiro do próximo ano.
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HÉLDER BEJA

Um chinês 
em Nova 
Iorque

Mas não um chinês 
qualquer. As memórias 
de Ai Wewei, 1000 Anos 
de Alegrias e Tristezas, 
são como um túnel de 
acesso a esses anos 
formadores na grande 
maçã norte-americana 
e a tudo o que por lá 
viveu.

Ai Weiwei
1000 Anos de Alegrias 
e Tristezas
Objectiva 

Tradução de Isabel Veríssimo

casa que comprou em Monte-
mor-o-Novo, Portugal.

Ai Weiwei era então estudan-
te de cinema de animação em 
Pequim e já sentia «aversão por 
todas as normas e premissas que 
outros nunca tinham pensado 
contestar». Em 1981, na China, 
decidir estudar na América era 
o equivalente a desertar. Depois 
de muita insistência, as autori-
dades do país acabam por acei-
tar a candidatura de Ai Weiwei 
para prosseguir os estudos au-
to-financiados no estrangeiro, 
mas fazem uma exigência: o ra-
paz tem de receber formação em 
«educação patriótica» e «treino 
para guardar segredos» antes de 
abalar. E foi assim que, num dia 
de Fevereiro desse ano, Weiwei 
deu por si absorto em pensa-
mento, a sobrevoar o aeroporto 
JFK: «Enquanto contemplava a 
agitada e alucinatória metrópole 
mais abaixo, onde o trânsito fluía 
como ferro fundido, todos os en-
sinamentos da minha pátria se-
riamente transmitidos ao longo 
de tantos anos, desvaneceram-se 
como fumo».

«Parado na esquina da Rua 
Catorze, voltado para Union 
Square, já me sentia parte da-
quela cidade mágica», declara. 
Na Grande Maçã, é admitido 
na Parsons School of Design e 

as aulas de pintura com Sean 
Scully, a visita ao seu estúdio, as 
discussões prolíficas e livres en-
tre professores e alunos e o teste 
de história da arte que entregou 
em branco, apenas assinado, e 
lhe valeu a perda da bolsa, são 
algumas das primeiras memó-
rias que regista no livro.

 Depois de sair da Par-
sons, Weiwei vive durante um 
tempo em Brooklyn, mas cedo 
tem de se mudar de novo e aca-
ba em Alphabet City, na baixa de 
Manhattan. «Uma sensação de 
pertença é tão importante para 
os pobres como para os ricos, e 
na baixa de Manhattan sentia-
-me em casa no meio da sujida-
de e decadência e desordem.» 
Weiwei prefere esta realidade 
diária, rodeado de pessoas com 
«expressões tão selvagens como 
vampiros», à depressão que sa-
bia esperar por si num qualquer 
apartamento em Park Avenue.

 O artista tenta mais 
um curso, desta feita na Liga de 
Estudantes de Arte, onde tem 
como professor um homem 
próximo do círculo de Jackson 
Pollock, Richard Pousette-Dart, 
mas também daí acaba expulso 
e, pouco depois, perde o estatuto 
de estudante e passa a ser indo-
cumentado, um “sem-papéis” na 
cidade dos sonhos. «No início foi 
um choque, mas depressa passei 
a encarar a minha situação com 
descontração». 

Weiwei, agora «uma peque-
na formiga numa grande árvo-
re», aliás numa grande floresta 
como Nova Iorque, sentia-se 
livre no anonimato. «Quando 
somos esquecidos pelo mundo, 
é fácil adoptar uma atitude des-
preocupada».

A vida artística

É depois de mais uma mudança 
de pouso que Ai Weiwei se cruza 
com os poucos amigos que faria 
em Nova Iorque. Passa a viver 
no SoHo, partilhando estúdio e 
casa com Tehching Hsieh, artista 
nascido em Taiwan e conhecido 
pela suas performances extre-
mas, como passar um ano fe-
chado numa gaiola de madeira. 
Quando Wewei se junta a Sam, 
seu nome ocidental, o perfor-
mer prepara-se para outro des-
ses projectos a que o jovem Ai 
Wewei assistirá de perto: passar 
um ano amarrado com fio de 
nylon à artista Lisa Montano. O 
jovem chinês retirou pelo me-
nos duas lições deste episódio 
extremo a que foi assistindo: a 
arte é sempre um acontecimen-

to, tem de ter princípio e fim; e 
a arte é compromisso. «Linda e 
Tehching foram modelos para 
mim pelo seu compromisso ina-
balável com uma visão artística, 
e na companhia deles nunca me 
sentia sozinho».

Em Dezembro de 1984, num 
evento de poesia, Weiwei co-
nhece Allen Ginsberg, acabado 
de voltar da China e grande ad-
mirador da poesia do seu pai, 
Ai Qing. Ele «era um braseiro a 
arder em fogo lento, a atrair as 
pessoas para si» enquanto lia os 
versos do patriarca Ai. Quando 
terminou, Weiwei apresentou-se 
como filho do poeta revolucio-
nário. «Ao olhar-me com intensi-
dade, disse-me que a sua melhor 
recordação da China era o abra-
ço que o meu pai lhe dera». Os 
dois homens tornam-se amigos 
e, através de Ginsberg, Weiwei 
conhece com figuras como Su-
san Sontag. 

Mas quem deixaria marca de 
amizade importante na sua vida 
seria Martin Wong, um sino-me-
xicano nascido em São Francis-
co. Juntos, passavam horas a ob-
servar pessoas na rua e a conver-
sar sobre nada. Martin queria à 
viva força que Weiwei lhe pintas-
se qualquer coisa impregnada de 
realismo socialista, que é como 
quem diz propaganda, mas o jo-
vem artista estava cada vez mais 
longe da pintura. Interessava-
-lhe acima de tudo o trabalho de 
gente como Marcel Duchamp e 
Andy Warhol, ao mesmo tempo 
que se sentia vazio e só. 

As «tendências alternativas 
do dadaísmo» levaram-no a vá-
rias experimentações: fundir um 
violino com uma pá, embutir um 
preservativo numa gabardine do 
exército e fazer um perfil de Du-
champ com um cabide de arame. 
Os objectos banais e o seu possí-
vel uso artístico entusiasmavam-
-no e foi assim que uma pequena 
galeria do SoHo recebeu a sua 
primeira exposição individual, 
Old Shoes, Safe Sex, que teve uma 
única (e boa) crítica, mas passou 
quase despercebida e não ven-
deu qualquer peça. O dinheiro, 
esse, vinha agora do trabalho 
com artista de rua, com Weiwei a 
treinar a mão, desenhando cen-
tenas de instantâneos, ocupando 
o resto do tempo a vaguear pela 
cidade e, cada vez mais, a foto-
grafar. Em 1988 fotografa uma 
carga policial contra manifestan-
tes em Nova Iorque e recebe uma 
espécie de «curso intensivo de 
activismo social». Uma das suas 
fotos acaba por ser publicada no 
The New York Times e Ai retira 

mais uma lição para a vida: «Um 
acontecimento da vida real fora 
transformado num momento 
mediático e demorei alguns anos 
a perceber o alcance daquilo».

 Um ano depois, em 
1989, Weiwei assiste pela tele-
visão as confrontos na praça de 
Tiannamen. «Os residentes de 
Pequim nunca tinham imagina-
do que o exército dispararia so-
bre estudantes que pediam uma 
mudança política de forma pa-
cífica. A legitimidade do regime 
chinês, tantas vezes enfraqueci-
da por erro atrás de erro, desfez-
-se em pó na chacina.»

 Em 1993, desiludido 
com «a violência tão profun-
damente enraizada na cultura 
americana» e que levou ao as-
sassinato de Lin Lin, um artista 
do seu círculo, preocupado com 
a família que deixara na China 
e desejoso de reencontrar o pai 
já bastante idoso, Weiwei decide 
regressar, para espanto de todos. 
Deixa, ainda assim, bem claro: 
«Eu não tinha ilusões a respeito 
da minha terra natal». De Nova 
Iorque, partiu «de mãos vazias», 
sem troféus, mas levou alguns te-
souros: «Algumas coisas tinham-
-se enraizado no meu coração, 
se bem que demorassem algum 
tempo a vir à superfície».

Xangai e Bolonha 
unidas

Catarina Gomes 
premiada
A jornalista Catarina Gomes foi a vencedora 
do Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís, 
atribuído pela Sociedade Estoril Sol. Com o 
romance Terrinhas, a autora foi escolhida 
por unanimidade por um júri presidido por 
Guilherme d’Oliveira Martins e composto 
ainda por José Manuel Mendes, da Associação 
Portuguesa de Escritores, Maria Carlos Gil 
Loureiro, da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e 
Bibliotecas, Manuel Frias Martins, da Associação 
Portuguesa dos Críticos Literários, e Maria 
Alzira Seixo, José Carlos de Vasconcelos e Liberto 

Cruz, convidados a título individual, bem como 
Dinis de Abreu, em representação da Estoril 
Sol. Terrinhas, que confronta a vida urbana 
com as memórias e as heranças deixadas por 
uma ruralidade à beira de desaparecer, terá 
publicação pela editora Gradiva.

A International Children’s Book Fair de Shanghai, 
feira que tem visto crescer a sua importância no 
panorama internacional do mercado editorial e 
livreiro, teve a sua edição do ano passado suspensa 
devido aos constrangimentos provocados pela 
pandemia de Covid-19. Tradicionalmente realizada 
em Novembro, a organização da feira anunciou 

recentemente uma nova data, apontando agora 
para os dias 20 a 22 de Março de 2022, coincidindo 
com a Feira International do Livro Infantil de 
Bolonha. De acordo com a organização, a ideia 
é ligar as duas feiras através de eventos comuns, 
possibilitados pela internet e pelas tecnologias da 
comunicação. 

Biblioteca sobre África 
e o Oriente

O Portal das Memórias de África e do Oriente 
é um projeto da Fundação Portugal-África, 
desenvolvido e mantido pela Universidade de 
Aveiro e pelo Centro de Estudos sobre África 
e do Desenvolvimento. O seu mais recente 

projecto concretiza-se agora sob a forma de 
uma biblioteca on-line que conta, para já, 
com dois mil e quinhentos livros e outros 
documentos referentes à história dos países de 
língua portuguesa, sobretudo durante o período 
colonial. Entre os livros disponíveis para leitura 
on-line há obras de Angola, Cabo Verde, Goa, 
Guiné, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor. A nova biblioteca digital 
pode ser consultada aqui: memoria-africa.ua.pt

J
á todos sabíamos 
que andou por lá 
e, em livros ou ex-
posições como as 
que Lisboa recebeu 

recentemente, víramos fotogra-
fias que atestam isso mesmo: Ai 
Weiwei, então um jovem artista 
em busca de rumo, fez parte da 
primeira colheita de estudantes 
chineses a rumar aos Estados 
Unidos da América depois do 
estabelecimento da Repúbli-
ca Popular da China. O livro de 
memórias 1000 Anos de Alegrias 
e Tristezas (Objectiva), agora 
publicado em português, revela 
inúmeros episódios dessa expe-
riência decisiva para o percurso 
do artista e activista que hoje 
passa boa parte do tempo na 
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Djaimilia Pereira de Almeida

Três Histórias 
de Esquecimento
Relógio D’Água

E
stas Três Histórias 
de Esquecimento 
partilham vários 
traços. Podemos di-
zer que um deles é 
a vontade de olhar 

para um passado onde pesam as 
marcas da História – a escravi-
dão e o tráfico de escravizados, 
a Guerra Colonial – e que parece 
ser um modo possível de olhar 
para o presente, para o perdurar 
dessas marcas? 
Três Histórias de Esquecimento 
não começou por ser um projec-
to de três histórias, começou por 
ser um livro, A Visão das Plantas. 
Esse livro nasceu de uma in-
quietação relacionada com uma 
frase, que aliás abre o livro, ago-
ra, de Peter Geach, um filósofo 
católico britânico que eu li na 
mesma altura em que conheci 
Os Pescadores [de Raul Brandão], 
portanto, há vinte anos, quando 
entrei na faculdade. São coisas 
que me impressionaram muito 
e nunca me largaram. N’Os Pes-
cadores impressionou-me sem-
pre aquele parágrafo a respeito 
do capitão negreiro que tinha 
cometido uma série de atroci-
dades e que Raul Brandão des-
crevia muito brevemente como 
um homem que teria acabado 
a vida sem que fosse claro se se 
arrependia ou não do que tinha 
feito. Por outro lado, havia a frase 
do Peter Geach sobre a possibi-
lidade de estarmos vivos, andar-
mos no mundo e eventualmente 
já estarmos mortos aos olhos de 
Deus sem o sabermos. Escrevi a 
primeira história muitos anos 
depois da primeira impressão 
que este parágrafo de Raul Bran-

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

C O S T A

F O T O G R A F I A
H U M B E R T O 

B R I T O

E N T R E V I S T A

Djaimilia Pereira 
de Almeida: 
escrever para 
fazer as perguntas 
certas
 
Em 2015, Esse Cabelo 
aterrou com estrondo na 
literatura portuguesa, 
revelando uma voz 
segura e disposta ao 
risco, num romance 
que cruzava as 
memórias familiares, 
os ecos do passado 
colonial português 
e a construção de 
uma identidade, tudo 
atravessado pelos 
conflitos que cada um 
destes fios puxava à 
medida que convocava 
outros. Seis anos e 
várias livros depois, 
Djaimilia Pereira de 
Almeida (Luanda, 
1982) regressa com 
dois novos títulos: Os 
Gestos e Três Histórias 
de Esquecimento, ambos 
publicados pela Relógio 
D’Água. 

dão me causou e este tópico, esta 
ideia de podermos ou não ter a 
consciência limpa, podermos 
ou não viver uma vida alegre e 
branda e no entanto já estarmos 
apagados desse ponto de vista 
divino, de podermos estar aqui, 
na Terra, mas Deus já nem se-
quer estar a olhar para nós, es-
sas duas ideias não me saíam da 
cabeça depois de ter concluído 
A Visão das Plantas. Então, aca-
bei por imaginar esta divisão em 
três histórias, que também tinha 
a ver com outras coisas que fui 
lendo... Há um outro livro im-
portante na sombra deste, Trois 
Contes, de [Gustave] Flaubert,-
que me acompanha há muito 
tempo e de que gosto muito. Sur-
giu a ideia de fazer uma história 
em três histórias, com todas a 
interligarem-se. Comecei a per-
ceber que o Celestino [o capitão 
de A Visão das Plantas] era só o 
princípio de qualquer coisa que 
tinha a ver com tentar falar – e 
agora vou mais ao encontro da 
pergunta – tentar falar sobre as-
suntos que estão, por um lado, 
muito falados, mas por outro 
um pouco esquecidos, e tentar 
iluminar algumas nuances e fo-
car a atenção do leitor nalgumas 
personagens que em relação a 
esses temas são ambivalentes. 
Por um lado, temos este capitão 
que, após uma vida de atroci-
dades, morre descansado e sem 
julgamento, por outro temos este 
ex-combatente que, sendo ango-
lano, jura fidelidade aos portu-
gueses, e por último, o Bruma, 
que era cativo, submisso, e com o 
qual tento mostrar a forma como 
mesmo uma pessoa submissa 

pode estar livre no seu interior. 
Portanto, interessava-me olhar 
para estes assuntos iluminando 
as suas nuances e estas três figu-
ras permitiram-me fazer isso.

Quando há esta sobreposição de 
passado e presente, como se não 
fosse possível separar os tem-
pos, porque eles se misturam 
– algo que se nota em Três Histó-
rias de Esquecimento, mas tam-
bém em Os Gestos –, começam 
a surgir figuras fantasmáticas. 
O que a interessa ou atrai nesta 
ideia do fantasma, tão presente?
Não é exactamente uma atrac-
ção, o que se passa é que eu sou 
uma pessoa assombrada. As 
figuras das Três Histórias de Es-
quecimento são figuras sobre as 
quais li em algum momento, ou 
falei com elas, e passaram a per-
tencer a este género de catálogo 
de assombrações. Os livros aca-
bam por nascer naturalmente do 
diálogo que vou estabelecendo 
com essas figuras que estão cá 
dentro e que nascem da vida ou 
de outras leituras. No caso de Os 
Gestos, também é um livro bas-
tante fantasmagórico, sim. Tem 
a ver sobretudo com momentos 
da minha vida e, mais do que 
isso, com um caminho que perfiz 
nos últimos anos e que acabou 
por encontrar fixações persis-
tentes, fantasmas. Aquilo a que 
estou a chamar fantasmas não é 
exactamente o que aparece nas 
histórias fantásticas, claro... São 
fixações, ideias persistentes, que 
não param de me interpelar. Os 
Gestos vai ao encontro desse gé-
nero de presença na minha vida. 
No fundo, ambos os livros vão, e 
talvez os anteriores também. 

Em Os Gestos escreve, a certa 
altura, que cada livro se cruza 
consigo para ajudá-la em algu-
ma coisa. E, mais adiante, ainda 

sobre os livros, diz: «O bordado 
que teço através deles é a vida 
pela qual respondo.» Antes de 
escrever o primeiro livro já tinha 
esta ideia da escrita ou foi algo 
construído à medida que foi es-
crevendo?
Não tinha, não. Essa ideia foi-me 
ensinada pelos livros, ao escre-
ver um livro após o outro. Fui 
percebendo que cada livro me 
coloca perante um problema e 
escrevo para tentar entender o 
problema. Quando ele aparece, 
não o percebo e escrevo o livro 
para tentar percebê-lo, mais até 
do que para tentar responder-
-lhe. Depois o que acontece é 
que às vezes só depois de ter es-
crito os livros é que compreendo 
o que vieram fazer à minha vida. 
Eles ajudam-me, mas nem sem-
pre sabia que precisava dessa 
ajuda. E depois percebo porque é 
que aquele texto veio ao meu en-
contro. Tanto isto de que estou a 
falar agora como a ideia dos fan-
tasmas, de que falámos há pou-
co, só aparecem no decurso de 
estar a escrever vários livros, um 
atrás do outro. 

Como se os livros convocassem 
esses fantasmas?
Exactamente. Quem ouça esta 
conversa pode pensar que é al-
guma coisa paranormal, e não 
é, é mesmo assim, no sentido 
em que existem coisas, inquie-
tações, angústias que temos, que 
só as temos porque escrevemos 
sobre elas e só nos curamos delas 
ao escrever. Não há outra forma 
de apaziguar esses fantasmas, 
mas também não há outra forma 
de os fazer aparecer. Nos últimos 
cinco anos escrevi vários livros 
e tudo isto de que estamos a fa-
lar é um mundo que acordou a 
partir deste processo, solitário, 
muito silencioso, que põe em ac-
ção uma série de coisas que me 

Numa das Três Histórias de Es-
quecimento, Maremoto, mas 
talvez de certo modo também 
no romance Lisboa-Luanda 
Paraíso, há uma vontade de o 
texto olhar para as pessoas que 
nos parecem invisíveis no dia a 
dia, a mulher que vive na rua, o 
arrumador de carros, o homem 
que vem de Angola para a ope-
ração do filho e acaba a viver em 
condições miseráveis. Aqueles 
que não vemos quando desvia-
mos o olhar são essencial para 
nos percebermos?
A história do Maremoto começa 
com um pequeno parágrafo pre-
cisamente sobre esse momento 
em que, na rua, mudamos de 
passeio para evitar que nos cru-
zemos com aquela pessoa, e o 
que é dito nesse parágrafo res-
ponde um pouco à sua pergunta. 
Acho que morremos um bocadi-
nho nesse momento em que nos 
desviamos para não ver. É muito 
difícil generalizar isto, porque há 
todo o tipo de pessoas que não 
ignora, há todo o tipo de pessoas 
que se importa, que repara, por 
isso só posso falar da maneira 
como os meus livros perseguem, 
ou tentam... Estou a escolher 
muito as palavras porque é fácil 
dizer lugares-comuns sobre isto. 
Por isso é que acabo por escrever 
livros sobre figuras destas, por-
que elas me interpelam directa-
mente naquilo que sou enquanto 
pessoa. É quase como se os livros 

mílias onde há pessoas de muitas 
etnias e todas misturadas.

Como acontece no Esse Cabelo?
Exactamente. Há avós brancas, 
avós negros, gente espalhada pelo 
mundo, por muitos países. E eu sou 
tudo isso, é essencial para a minha 
maneira de estar na vida e de olhar 
para o mundo, ainda antes de ser 
essencial para a minha escrita.

Nesse primeiro livro, e a propó-
sito da família, há referência a 
uma série de familiares, entre 
eles uma trisavó macaense. Essa 
trisavó é real ou ficcional?
Uma trisavó macaense? Não me 
lembro... A sério?

Está no livro, sim, uma trisavó 
macaense que terá casado com 
um coronel português.
A sério? [risos] Não me lembro. 
Há um problema terrível, por-
que as pessoas olharam para o 
Esse Cabelo de um modo...

Como se fosse a sua biografia, 
sem ficção?
Sim. Bom, se calhar tenho essa 
trisavó, mas não sei... O mais 
certo é ser ficção. 

O facto de essa fronteira entre 
a biografia e a ficção ser tão es-
corregadia, sobretudo quando 
se trabalha num registo que usa 
o discurso biográfico, é com-
plicada para quem escreve?

tentassem responder a uma inti-
mação que me é feita, ou que me 
foi feita por algumas pessoas em 
determinados momentos da mi-
nha vida, pessoas com quem fa-
lei, mas também muitas que só vi 
passar, e que olharam para mim, 
ou de quem ouvi falar, ou com 
quem me cruzei porque viviam 
no meu bairro. Digamos que tive 
a sorte de algumas dessas pessoas 
me colocarem problemas e, como 
disse há pouco, os meus livros 
nascem de problemas. 

E escrever é um modo de tentar 
perceber esses problemas, tal-
vez mais do que de resolvê-los?
Sim, interessa-me muito pouco 
responder, interessa-me mais 
perguntar. Se pensarmos em ter-
mos de perguntas e respostas, 
entendo os meus livros como 
uma tentativa de eu entender as 
perguntas, de formular as per-
guntas da maneira mais precisa 
possível.

Daí aquela referência a Rainer 
Maria Rilke, em Os Gestos, quan-
do diz «Amar as perguntas como 
quartos fechados, recomendou 
Rilke ao jovem Kappus, pergun-
tas a que não sabemos respon-
der como livros escritos em lín-
guas que não sabemos ler.»
Exactamente, é mesmo daí que 
vem. Esse texto [Cartas a um Jo-
vem Poeta] mexeu profundamen-
te comigo. Não sei se as respostas 
estão nos livros, mas o que im-
porta é perceber qual é a pergun-
ta, porque às vezes não é claro. Às 
vezes vemos toda a gente absolu-
tamente segura de todas as res-
postas disponíveis de todos os la-
dos e a minha pergunta é sempre: 
afinal, qual é a pergunta? Acho 
que os romances ocupam esse 
espaço de nos ajudar a todos a 
perceber quais são as perguntas. 
E se esse movimento nos ajudar a 
desapaixonarmo-nos um bocadi-
nho da maneira às vezes tão cega 
como abraçamos as respostas, já 
valeu a pena.

Terminada a entrevista, che-
gou-nos uma SMS de Djaimilia 
Pereira de Almeida, anunciando 
que a trisavó macaense, afinal, 
sempre existiu.

minhos uma pessoa vai-se es-
quecendo da razão por que faz 
certas coisas. Quando entrei na 
faculdade, queria ser escritora e, 
pelo caminho, esqueci-me com-
pletamente disso e dessa rapa-
riga que entrou na faculdade. E 
andei esquecida dessa rapariga 
ao longo de quase 20 anos.

E o esquecimento perdurou já 
depois da faculdade?
Sim, e os livros que entretanto 

eram totalmente desconhecidas 
quando escrevi Esse Cabelo. Es-
tava menos atenta e tinha muito 
menos intimidade com o meu 
trabalho do que tenho agora.

Ainda sobre Os Gestos, há aqui 
um exercício que aponta si-
multaneamente para uma in-
trospecção, mas também para 
o exterior, nomeadamente para 
os espaços, os sons, os objectos, 
como se todas essas coisas fi-

Djaimilia Pereira de Almeida

Os Gestos
Relógio D’Água

zessem parte de nós do mesmo 
modo que fazem as memórias. É 
uma leitura precisa deste livro?
Sim, colocando Os Gestos ao lado 
das Três Histórias de Esqueci-
mento, às vezes sinto que é como 
o primeiro fosse uma espécie de 
avesso do segundo, um pouco 
como se enquanto escrevia as 
Três Histórias a vida fosse aquilo 
que está em Os Gestos. E não é 
certamente uma vida ensimes-
mada, é atenta ao que vem de 
fora, como está a dizer, e essas 
coisas podem ser o que me ro-
deia, os objectos na casa, mas 
também as coisas que se avistam 
na rua, o trabalho dos outros, 
aquilo que a cidade nos oferece. 
E há uma coisa importante no li-
vro Os Gestos: ele só foi possível 
depois de uma determinada per-
cepção ter ganhado muita força, 
a de que os meus livros me per-
mitiram concluir um caminho 
de regresso que não seria capaz 
de fazer de outro modo. 

E esse caminho, onde a levou?
Os Gestos começa com uma frase 
que diz «Consegui lembrar-me 
de que tive dezassete anos» e o 
livro só é possível porque esta 
frase é a primeira, mas podia 
ser a última, no sentido em que 
escrever vários livros permitiu 
lembrar-me de como era quan-
do tinha 17 anos. Passei muitos 
anos na Universidade a estudar 
literatura e ao longo desses ca-

escrevi fizeram-me voltar a essa 
rapariga que tinha da literatura 
uma visão certamente muito in-
génua, mas tinha também uma 
paixão, uma urgência em relação 
a ler e a escrever de que entre-
tanto me esqueci. Para mim foi 
muito importante perceber que 
foram os livros que me devolve-
ram o gosto pelos livros, se quiser, 
e Os Gestos conta a história deste 
caminho, que não é de regresso a 
casa, mas de regresso ao passa-
do. Não no sentido da evocação 
nostálgica, mas de um reconhe-
cimento de que agora me lembro 
mais ou menos de como era na-
quela altura. 

Estes dois livros juntam-se a 
uma série de outros, num per-
curso que começa com Esse 
Cabelo, em 2015. Esse primeiro 
livro é claramente atravessado 
pela sua biografia, pela história 
pessoal. Como vê hoje esse tra-
balho de escrita a partir da bio-
grafia.
É engraçado, porque escrever 
mais transformou a minha ma-
neira de escrever e, para mim, 
aquela linguagem do Esse Cabelo 
é-me estranha, hoje. Nunca leio 
os meus livros depois de os pu-
blicar, mas às vezes pedem-me 
para ler uma parte, em algumas 
sessões, e esse primeiro livro está 
escrito de uma forma que agora 
me provoca estranheza, é um li-
vro escrito quase noutra vida.

Quão importante é para a sua 
escrita o facto de ter na sua his-
tória familiar pessoas com ori-
gens em geografias e culturas 
tão diversas?
É muito importante para a minha 
escrita, mas sobretudo para a 
pessoa que sou. Tenho uma famí-
lia de pessoas de várias etnias, o 
meu pai era branco, a minha mãe 
era negra, tenho um irmão bran-
co e uma irmã negra, para além 
disso a minha é uma daquelas fa-

Sim, acho que me arrependo 
um pouco de não ter dito que o 
Esse Cabelo era só ficção. Talvez 
tenha sido um bocado ingénua, 
mas isso não foi nada pensado. 
De facto, vários aspectos do livro 
correspondem à minha vida, e 
devo ter dito isso a algum jorna-
lista na altura e depois assumiu-
-se que tudo correspondia. Não 
sei, se calhar se não tivesse dito 
nada as pessoas assumiam na 
mesma.
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E
ra mais uma vez.
Como tantas vezes sem 
conta, ele se sentava 
diante dela, contando-

-lhe histórias sobre o seu dia, o 
trabalho, o chefe, o cão sebas-
tião, a mercearia kong kei, que 
preferia a qualquer supermerca-
do de macau, entre outras coisas.
“Sabes, o gonçalo já sabe ler as 
anedotas dos jornais! Aquele 
mesmo pequerrucho, já sabe ler! 
Juro, não acreditas, né? A alzira 
escreveu e...”
Prosseguia por aí fora, especial-
mente quando se tratava deste,o 
seu neto mais novo de três anos.
“Exactamente! Ainda me recordo 
da alzira no primeiro natal que 
passámos na casa da barra, a di-
zer que gostaria de ter uma pren-
da, e que essa prenda fosse um 
filho. E ele se chamaria gonçalo! 
Tinha ela 6 anos”, ria-se.
“Nem pensar, filha, mulher de 
agora não se casa cedo!” Dizias 
tu!, Ai eu não me continha com 
essa!”, Gargalhava tentando cari-
caturá-la.
E aí ficava afonso a conversar 
com a mulher, durante a tarde 
de todas as tardes, numa viva 
cavaqueira em que ele encarna-
va ambos os interlocutores, ora 
fazendo-lhe perguntas e respon-
dendo por ela, ora retorquindo 
ao que imaginava ser as suas 
interrogações. Empolgava--se 
e dramatizava as histórias que 
relatava, discutia e contra-argu-
mentava, ante olhares de curio-
sos e de outros que já se habitua-
ram ao “teatro do ngau sok”.
“... Fogão que compraste e fiz o 
meu primeiro frango aí. Oh! Lá 
estás tu, não está queimado não! 

Mais que saboroso! Vais gostar!”
Todos os dias, conduzia-a ao seu 
canto ao lado da enfermaria e 
dava-lhe de comer. Não que isso 
fosse preciso, até porque o asilo 
tratava a sua mulher com todo o 
esmero. Mas afonso fazia ques-
tão de levar a canja de galinha 
à sua boca, soprando meticulo-
samente quando estava quen-
te, com o seu lenço pronto para 
qualquer descuido. Pó de talco 
sempre ao pé, não vá uma gota 
manchar o vestido de algodão de 
imaculado branco que ela sem-
pre punha.
“Já mandei lavar aquele casaco 
de cabedal que adoras. Vou-to 
trazer na próxima vez. Nem sei 
porque gostas tanto dele!”, Me-
neava a cabeça, com ternura.
De sao ieng apenas recebia o 
olhar atento e intenso, de um 
corpo inerte prostrado numa ca-
deira de rodas. Não falava, não 
sorria. A boca, semiaberta, era a 
de uma espectadora atordoada, 
ante uma exibição artística que 
não compreendia. Afonso ig-
norava e dava-se por satisfeito. 
Tinha, no entanto, notado nos 
últimos meses que os mesmos 
olhos que o miravam, tinham-se 
tornado cada vez mais intensos, 
os músculos faciais já contraíam 
e se distendiam com maior fre-
quência, até os dedos davam 
mais sinais de vida. Tudo isto era 
motivo de alegria, qual ovação 
de uma plateia cheia. Sentir a sua 
reacção era dádiva de deus.
Havia vezes em que a jovialidade 
da conversa era mais amena.
“Estás tão linda. Mesmo depois 
de tantos anos”, sorria suave-
mente.

Afagava o rosto fino da mulher, 
deslizando a ponta dos dedos 
nas suas sobrancelhas, nas ma-
çãs e lábios. Com eles desenha-
va os contornos de uma face 
por que se apaixonou, onde tra-
ços de idade ainda mal se viam.
Recordava-se do dia em que a 
vira pela primeira vez na mer-
cearia do kong kei, onde pararia 
todos os dias para uma cerveja 
com os seus colegas de trabalho. 
Num ápice sentiu que tinha de a 
conhecer, essa moça pequena, 
de movimentos suaves, de cabe-
los sedosos e negros como breu, 
a contrastar com uma pele alva, 
pouco usual entre chinesas que 
todos os dias via. Sao ieng não se 
importunou, sabia que era apre-
ciada. Mas também não se fez de 
fácil. Retorquiu com um sorriso 
confiante e arguto. Ali vira afon-
so como aqueles olhos o faziam 
vergar.
“O que me dirias se me pudesses 
falar?”, Perguntava-lhe naque-
las vezes em que a melancolia 
o assaltava impiedosamente. 
Aí a conversa era menos efusi-
va e com mais pausas. As tardes 
mais longas também. Não era a 
tristeza que o dominava nessas 
vezes, mas tão só momentos de 
saudade. Memórias da sua can-
dura, nas noites de inverno em 
que ela pousava a sua cabeça mi-
núscula sobre o seu joelho. A sua 
voz murmurando uma canção 
naná que aprendera de sua mãe, 
quando embalava alzira no seu 
berço de baloiço. Imagens dos 
mesmos olhos que o miravam 
enquanto ele lia as notícias que 
ela não entendia, ao cintilar dos 
reclames de néon que vinham 
da rua. Registos da fragrância 
do seu cabelo preto, da sua fina 
nudez de marfim. Dos seus sus-
piros que diziam tudo, nas noites 
em que ela se lhe rendia comple-
tamente.
Amava-a, sem saber como se 
exprimir em chinês, amava-a 
sem poder saber o que ela real-
mente lhe diria, se falasse por-
tuguês.
Amava-a ainda mais, porque sa-
bia que ela jamais seria a mesma.
“Quando é o fim disso tudo?”
Era a vez do natal que chegava, a 
mais dolorosa que todos os anos 
afonso experimentava. Com-
pletar-se-ia mais um ciclo, que 
se renovaria depois no ano se-
guinte, como acontecia durante 

quinze anos. Seria o seu equinó-
cio da amargura, quando a soli-
dão que o assola nas noites frias 
de macau atingia o seu vértice, 
fazendo-lhe reviver a noite em 
que a viu deitada no chão inani-
mada.
Tinha chegado à casa depois de 
mais uma festa de natal com os 
colegas. Não era a primeira vez 
que voltava tocado. Nessa noi-
te, a discussão tornou-se mais 
violenta, ela chamara-lhe odos 
os nomes que sabia em chinês e 
em português e ameaçara deixá-
-lo se a situação se mantivesse. A 
riposta foi um estalo. Pegou de 
seguida no seu casaco e fez-se à 
rua. “Farto”, foi a palavra que se 
lembrou ter dito antes de bater 
com a porta.
Disseram-lhe no hospital que 
sao ieng teria sofrido choque, 
seguido de um derrame cerebral 
que lhe provocara uma queda e, 
com isso, uma fractura na sua 
coluna vertebral. Nunca chegara 
ao seu alcance a verdadeira gra-
vidade em que se encontrava a 
mulher.
Foi sempre assim durante estes 
anos todos. Mas desta vez a dor 
foi invulgarmente intensa. Talvez 
porque a idade começava final-
mente a reclamar e a paciência, 
já ténue, fraquejava. Ou então, 
porque nada mais segurava a 
culpa que se forçava à tona.
“Não ligues para aquilo que vou 
dizer”, suspirou.
“Se calhar nem sei se estou a di-
zer coisa com coisa.
“Fui sempre um egoísta. Duran-
te esse tempo todo, fiz de conta 
que estavas aí, pois a esperança 
de te ver sã, faz-me doer menos e 
ajuda a vencer a minha saudade.
“Sempre acreditei que me pu-
desses ouvir, mas mesmo que 
não, ao menos me convenci de 
que estava a fazer algo para me 
sentir melhor.
“Não devia ter saído naquela 
noite, mas eu acreditava que pre-
cisava de respirar. Estava sufoca-
do pelo nosso silêncio e perdido 
no fosso cada vez mais fundo 
entre nós. Não sabia como falar 
contigo.
“Todos os natais que chegam, sei 
qual o meu presente. O teu silên-
cio e esse teu olhar que eu julga-
va saber ler. Sei que já faz tempo 
que andas à deriva. Queria fugir 
para não vir mais, pois nem disso 
darias conta”, pausou.

“Ao menos me pudesses dizer 
que não me perdoarias nunca 
mais. Sofreria muito menos!”, 
Bradou.
Mas voltou em si.
“Mas eu te amo e que mais pode-
rei fazer?”
Ajoelhou-se, cerrou os olhos e 
escondeu a sua face no regaço 
da impávida sao ieng. Devia ter 
ficado assim por cerca de meia 
hora. Nunca o silêncio da tarde 
lhe fora tão sereno. O calor era 
estranhamente enternecedor, o 
coração dela palpitava com mais 
fulgor. Afonso não deu conta de 
que as mãos de sao ieng estavam 
mais trémulas, de que seus os 
débeis músculos retesavam-se, 
como antecipação de um movi-
mento. Ele não tinha notado que 
a sua mão cerrada empunhava 
um objecto. Não entendia que 
ela queria livrar-se do mesmo.
Afonso levantou-se. Sao ieng ti-
nha os olhos bem fixos nele, as 
suas bochechas tremiam com 
trejeitos, o corpo agitava-se e os 
lábios estavam tensos. Não eram 
convulsões, porque as pupilas 
estavam maiores, e uma lágrima 
principiava a deslizar. Percebeu 
então que ensaiava um sorriso, 
como durante meses vinha no-
tando.
Com esforço, sao ieng levantava 
o braço. Não era mero reflexo, 
era ostensivo. Afonso foi afagan-
do o dorso da mão cerrada, sua-
vizando a pressão dos dedos. Ela 
por fim relaxou e pôde mostrar-
-lhe o objecto.
Afonso viu. Sentou-se.
Pôs as mãos à cara e chorou que 
nem um menino.
Havia muito tempo que o natal 
lhe tinha sido a farsa que se resu-
mia a uma troca vã de prendas e 
“boas festas”. Nunca imaginaria, 
porém, que desta vez ele fizesse 
a diferença e lhe trouxesse como 
presente, um velho e gasto bone-
co decorativo que pertencera a 
alzira. Na mão de sao ieng estava 
um tosco pai natal em posição 
de descida, levando às costas um 
saco repleto de corações.
E vinha com os dizeres em chi-
nês:
“Voltei!”

Conto incluído no livro 

Crónicas à Sexta, 

de Miguel de Senna Fernandes 

(Praiagrande edições, 2020)

ILUSTRAÇÃORUI RASQUINHO

A vez 
do Natal
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COSTA

Reler um génio 
em banda 
desenhada

As almas 
da ilha de Moraes

«sobreexcitada pela irritabilidade geoló-
gica e climatérica do meio».
 As suas considerações sobre o amor 
são curiosas, revelando-se um verda-
deiro céptico das coisas do coração, no-
tando que «se tem exagerado um tanto 
a importância do amor nas sociedades 
europeias» (p.131), dando ao amor «uma 
importância muito medíocre», conside-
rando o casamento «o último capítulo do 
dramazinho íntimo» e não tremendo ao 
declarar que os poetas românticos men-
tem, fingindo cantar os amores puros 
quando (estava-se mesmo a ver) são os 
mais impuros aqueles que incendeiam 
corações e almas. Moraes, empolgado 
com um tema que lhe é caro, ou não ti-
vesse a sua vida suficientes episódios de 
alcova, oferece uma das mais inauditas 
definições desse sentimento indecifrável 
de que por aqui há memória: «Aceitemos 
que, para aqui, o amor seja a simpatia 
que se manifesta entre dois indivíduos de 
sexos diferentes».
 Os japoneses, esses, são mais come-
didos nas marés do coração, começa por 
dizer Wenceslau de Moraes. Mas logo se 
contradiz. Depois de explicar que por 
aquelas bandas ninguém casa(va) por 
amor, mas por descendência, logo chega 
a um elemento decisivo da sociedade ja-
ponesa: o suicídio. O autor, que ao longo 
da obra denota um forte conhecimento 
do idioma nipónico, descreve então o 
shinjû, suicídio duplo dos amantes que 
vêem proibida a sua união e acto que Mo-
raes despreza, apelidando-os de «louqui-
nhos (...), crentes de que renascerão para 
uma nova vida, limpa de impurezas hu-
milhantes e então unidos para sempre» 
(p.145).
 Moraes ocupa-se da morte em todo 
um capítulo, para concluir, citando o seu 
contemporâneo e grande poeta indiano 
Rabindranath Tagore, que indianos e ja-

e agruras naturais do território, um éden 
com «sopros do inferno» – , o autor orga-
niza os restantes capítulos por temas, da 
linguagem à religião e à história, da vida 
familiar e tribal ao amor e à morte, sem 
deixar de fora a arte e a literatura.
 As generalizações são sempre vãs ou 
perigosas, quando não cometem o feito 
de serem as duas coisas. Mas no pensa-
mento de Moraes existe uma característi-
ca que não só define o povo japonês como 
impregna todas as divisões do seu ser: 
aquilo que o autor descreve como «im-
personalidade humana perante os fenó-
menos da vida, o que quer que seja, que 
o reduz a simples comparsa de somenos 
importância, em presença do grandioso 
drama da natureza criadora» (p.35). Na 
linguagem, nas relações sociais, nos afec-
tos, no inevitável fim, «a individualidade 
do japonês dissolve-se, dilui-se, desapa-
rece; o japonês sente-se não participante 
no drama mundial, perde a consciência 
de si próprio» (p.42). Moraes defende esta 
interessante tese por via de uma compa-
ração com o individualismo do «homem 
branco». Este teria separado a ideia da 
divindade e a ideia de natureza criadora. 
O nipónico, por sua vez, não concebeu 
tal distinção, divindade e natureza con-
correm para um fim comum: «(...) no seu 
amoroso animismo panteísta, o nipónico 
vê a divindade em toda a parte, nos as-
pectos do universo – no sol, na lua, nas 
estrelas, nas montanhas, nos rios, nos 
bosques, nos relâmpagos, no insecto, na 
flor» (p.45).
 Moraes, não podendo prever o futuro 
infame manchado a sangue que o século 
japonês e mundial estava ainda por tra-
zer, bendiz o «supremo orgulho» que ani-
ma o povo nipónico, «fazendo do Japão 
a nação mais patriota do inteiro mundo 
civilizado». Por outra, condena-lhes a ir-
ritabilidade, que diz «herdada dos avós» e 

Wenceslau de Moraes
Relance da Alma 
Japonesa
Livros de Bordo

N
enhum autor 
português – e, 
com risco mo-
derado, será 
mesmo possí-
vel afirmar ne-

nhum português – passou por um pro-
cesso tão acentuado de “japonização” 
como Wenceslau de Moraes (1854-1929). 
Moraes viveu mais de três décadas no Ja-
pão, depois de, no virar do século, trocar 
Macau pelo fascínio que aquelas terras 
lhe imprimiram desde a primeira visita. 
Moraes é ainda hoje (e com justiça) fi-
gura revestida de uma densa mitologia 
e algum exotismo, estudado nas acade-
mias, reverenciado por viajantes e lite-
ratos, inspirador de poetas, cineastas e 
outros artistas. Deixou para as calendas 
uma extensa obra que, se toca as coisas 
da China, se debruça muito mais profun-
damente sobre os mais diversos aspectos 
da sociedade nipónica.
 Relance da Alma Japonesa é um dos 
últimos livros escritos por Moraes e pu-
blicado em 1928, pouco antes da sua 
morte, em Tokushima. Resulta, então, de 
um longuíssimo processo de aculturação, 
observação e vivência do ser japonês. A 
nova e bela edição desta obra é da Livros 
de Bordo e tem na capa a reprodução de 
uma pintura do artista nipónico Kawase 
Hasui, contemporâneo de Moraes, reve-
lando um templo e alguém que caminha 
delicadamente na neve.
 Dedicada aos «amigos desconheci-
dos», essa espécie de sociedade secreta 
de homens que escrevem livros e que, 
sem se conhecerem, «pressentem-nos, 
adivinham-nos», a obra propõe-se a um 
exercício ambicioso, explicitado pelo 
autor numa breve nota introdutória. A 
saber: «(...) reunir em resumo tudo o que 
o povo japonês me havia ensinado pelo 
contacto de longos anos, e assim obter 
maior soma de probabilidades para atin-
gir quanto possível meu propósito.»
 Lida à distância de quase um século, 
e atentando ao contexto, cabe dizer que o 
livro atinge os seus propósitos. Continua 
a ser um texto revelador das particulari-
dades de um povo que, se está hoje muito 
mais próximo do resto do mundo, não ca-
rece todavia de mistério. É, como só po-
dia ser, um livro que sofre o desgaste do 
tempo nas considerações que faz, ao falar 
repetidas vezes do «homem branco» por 
oposição ao japonês ou ao discorrer em 
tom patriarcal sobre a condição secundá-
ria e servil da mulher nipónica. Revela-se, 
também, o testemunho de um homem 
enamorado do país que tomou por casa, 
tomado pela beleza da língua japone-
sa, pela cortesia do povo, por uma certa 
maneira de viver que mesmo assim não 
deixa de criticar a espaços. Isto faz de Re-
lance da Alma Japonesa um relato datado, 
mas cândido, repleto de minúcia e gene-
rosidade, curiosidade e saber acumulado.
 Alinhavadas as «Primeiras Ideias» – 
capítulo no qual Moraes cita alguns via-
jantes ocidentais que o precederam, re-
passa a proveniência mongol das gentes 
e das almas japonesas e aponta as belezas 

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

A
daptar um dos 
mais importantes 
romances do sé-
culo XX para outra 
linguagem é en-
frentar um desafio 

tremendo, o de respeitar um texto que 
é património literário reconhecido e, ao 
mesmo tempo, criar uma obra que valha 
por si, cumprindo-se sem outras dívidas 
que não o ponto de partida. O norueguês 
Martin Ersntein assumiu esse desafio 
perante Fome, o romance do seu compa-
triota Knut Hamsun, resultado das deam-
bulações do próprio autor por uma Kris-
tiania (actual Oslo) que vai sendo cada 
vez mais hostil à medida que a fome do 
protagonistase se torna esmagadora. O 
resultado é notável, ainda que não em to-
dos os momentos.
 Ernstein respeita o livro original e a 
sua estrutura, usando o texto do roman-
ce – mesmo que não na sua totalidade, o 
que seria impraticável – e assegurando a 
representação dos momentos que permi-
tem estabelecer a linha narrativa à ima-
gem e semelhança do que fez Knut Ham-
sun. Onde o seu trabalho se estende para 
lá da mera adaptação entre linguagens é 
na criação de pranchas que procuram al-

Martin Ernstein 
(a partir de Knut Hamsun)
Fome
Cavalo de Ferro
Trad. Liliete Martins

desfilam nos sonhos do homem que dor-
me. Há splash-pages icónicas, como a du-
pla ocupada pelo rosto de Knut expondo 
o seu cérebro e um carreiro de formigas 
que entra por uma orelha e sai pela opos-
ta, agora já com um pequeno pedaço de 
matéria-cinzenta entre as mandíbulas. 
O desespero da fome, aliás, é um dos as-
pectos que Ernstein capta de modo efi-
caz no edifício visual que constrói, bem 
como vários outros tipos de desespero – o 
despeito, a humilhação, a dúvida existen-
cial – que se representam em sequências 
livres do espartilho das vinhetas e capa-
zes de simularem o movimento do tempo 
quando ele se impõe. 
 Apesar deste cuidado na transpo-
sição das linguagens, há escolhas nesta 
gramática visual que destoam profunda-
mente, não apenas do romance de Ham-
sun, mas do próprio ritmo gráfico-narra-
tivo que Ernstein soube impor à sua obra. 
Quando, para assinalar o estado emocio-
nal da personagem, aquilo que decorre, 
digamos assim, no seu mundo interior, 
muda do traço assente nalgum realismo 
para um registo abonecado e com traços 
cómicos, algo se perde da densidade que 
todo o livro procura encenar. Percebe-se 
a ideia, mas o contraste entre um Knut de 
porte realista, marcado pelo peso da so-
brevivência diária e consumido pelos tex-
tos que vai burilando mentalmente, e um 
outro em versão cartoon, amarelo, pe-
queno e arredondado como um daqueles 
modelos que ensinam a desenhar a partir 
de formas circulares e ovais, é demasiado 
pobre como recurso estilístico. Não é que 
o texto de Hamsun seja intocável, ou que 
traços abonecados não tenham a sua ra-
zão de ser em várias obras, mas a própria 
unidade desta banda desenhada vê-se 
abalada por uma solução tão óbvia e tão 
simplista. 
 Quando o autor explora esses mo-
mentos disruptivos, esses contrastes 
entre acção externa e mundo interno da 
personagem, de um modo mais elabo-
rado e em harmonia com a unidade do 
livro – tal como faz em tantas pranchas 
atravessadas por imagens fragmentadas, 
alterações de ponto de vista visual e ele-
mentos claramente simbólicos e não rea-
listas – percebe-se que não há nada de 
intocável num texto com a grandeza do 
romance de Knut Hamsun. E que a sua 
adaptação para a linguagem da banda 
desenhada é um desafio do qual Martin 
Ernstein está quase sempre à altura.  
 Importa falar de um extra-texto, em 
destaque na capa desta edição. Por baixo 
do título do livro lê-se «Novela Gráfica» e 
a designação coloca-nos imediatamen-
te neste espaço contemporâneo que o 
mercado editorial generalista, histori-
camente avesso a qualquer incursão na 
banda desenhada, criou para se redimir 
sem precisar de fazer o mea culpa. Para 
a leitura do livro de Martin Ernstein, esta 
questão é absolutamente irrelevante, 
mas não o será para o modo como essa 
leitura será anunciada, divulgada e pro-
movida. Depois de uns quantos livreiros 
norte-americanos, lá pelos idos de 70 do 

cançar o mundo interior da personagem 
principal, Knut, aquilo que se passa nas 
suas sinapses constantemente perturba-
das pela fome e, ao mesmo tempo, com-
prometidas com o pensamento sobre os 
textos que vai escrevendo e que são, cla-
ramente, a sua âncora no mundo. E neste 
capítulo, há momentos extraordinários e 
algumas escorregadelas.
 O traço de Martin Ernstein cruza al-
guns elementos de realismo com uma 
ligeira estilização de figuras e cenários. 
Num preto e branco que tira bom parti-
do da gradação de cinzentos, as pranchas 
de Fome utilizam diferentes composições 
em função dos momentos narrativos e 
do foco que Ernstein cria em cada um 
desses momentos. Nalguns casos, temos 
pranchas com uma composição abso-
lutamente tradicional, tiras e vinhetas 
bem marcadas e alinhadas e a narrati-
va a fluir entre o conteúdo de cada uma 
e as imprescindíveis elipses entre elas. 
Noutros, a prancha é ocupada por uma 
só imagem, como quando a personagem 
se vê a dormir num banco de jardim e o 
negrume do firmamento ocupa boa parte 
do espaço disponível e se espalha até às 
margens, revelando o peso daquela noite 
ao relento e, nas estrelas, as fantasias que 

século passado, terem adoptado o termo 
graphic novel (cuja criação tem contor-
nos mais complexos, que não cabem nes-
te texto) para tentarem vender livros de 
banda desenhada a leitores que despre-
zavam – obviamente sem conhecimento 
de causa e eivados de preconceitos – uma 
linguagem que acreditavam destinar-se 
às crianças, o mercado editorial dos últi-
mos anos usou a mesmíssima estratégia, 
com a desvantagem de não saber que o 
faz. É comum escutar editores jurarem 
que não editam banda desenhada, mas 
que têm algumas novelas gráficas (a tra-
dução literal, e ainda por cima mal feita, 
já que novel seria o correspondente a ro-
mance) no catálogo, e isso, sim, é bone-
cada de valor... Com a publicação deste 
livro de Ernstein em 2019, que venceu o 
prémio editorial Brage Prize no seu país 
natal, coloca-se mais uma pedra nesse 
muro que mais não faz do que ignorar a 
história da banda desenhada e a comple-
xidade possível de alcançar através da sua 
linguagem. Como se só agora, com as tão 
destacadas Novelas Gráficas, se tivesse 
criado uma linguagem narrativa que tira 
partido da relação entre texto e imagem e 
consegue, com isso, contar todo o tipo de 
histórias, inclusive histórias densas, ricas 
em detalhes, com elementos psicológicos 
complexos e capazes de estarem à altura 
de obras literárias da envergadura da que 
escreveu Knut Hamsun.
 Independentemente de equívocos 
editoriais e mercantis, o que importa re-
gistar é o facto de Martin Ernstein ter al-
cançado a difícil missão de transmitir a 
sua própria leitura da obra de Hamsun, 
num registo que depende profundamen-
te da linguagem visual e do modo como 
esta se relaciona com o texto, sem pres-
cindir do texto original. Que seja preciso 
acrescentar-lhe na capa uma etiqueta 
supostamente moderna para assegurar 
uma espécie de aval perante a qualidade 
daquilo que pode ler-se nestas páginas é 
apenas um equívoco. 

poneses souberam encontrar um sorriso 
para receber a morte, embora de manei-
ra diferente. Já bem avançado no livro, e 
antes de rematar com laudas à alma japo-
nesa – que «irá longe, bem longe (...), pro-
vida como está de características étnicas 
excepcionalmente grandiosas» (p.225) – 
Wenceslau de Moraes volta ao temas da 
limitações que encontra na tarefa a que 
se propôs: «Faltam-me termos para expri-
mir ideias e, pior ainda, faltam-me ideias; 
o homem branco não pode compreender, 
não pode sentir essa delicadíssima feição 
da alma nipónica (...)» (p.151). Talvez, de 
facto, o ocidental não pudesse, ou não 
possa, arrogar-se a tal empreitada. Mas 
poucos tentado tão bem quanto Moraes, 
desterrado na sua ilha.
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Guimarães Rosa 
encontra a minha mãe

 – O senhor Guimarães sabe, mas nem 
queira lá saber. Aqui, os tempos da facili-
dade já passaram há uma bela porrada de 
tempo. Se me bem calha, não eram tem-
pos de facilidade sequer, a gente é que an-
dávamos para aí enganados. E duvido que 
alguém perdesse tempo a enganar-nos, 
éramos mesmo a gente que nos deixáva-
mos enganar sozinhos. É a diferença entre 
tropeçar e passarem-nos uma rasteira. Em 
qualquer dos dois casos, a ponta do pé en-
tropica nalguma coisa levantada e, tam-
bém em qualquer dos dois casos, a falta de 
atenção pertence a quem se dispõe ao ca-
minho. Hoje, de cada vez que penso nisso, 
até me chega a parecer que a gente devia 
andar cegos. Parecia que tínhamos cegado 
só durante aquele tempo. 
 – Não me estranha esse enganamen-

– 
Dona Alzira, que sua paz lhe 
porte a feiúra não. Feiúra de 
malvadez, descarnada de 
cobra cascavel, incensada 
pelo demo em caminho 
de peçonhas, basta. Basta 

mesmo. Esse mundo é franzido já demais, não 
precisa de outros capetas ou de outros corvos 
rasinhos aos céus.
 – Não tenha preocupações. Estou acostu-
madíssima à invernia. Ainda o mês de Janeiro 
não pensou em chegar àquele cabeço lá além 
e já eu estou fartinha de o sentir nas artroses. 
Ao pé disso, não acredito que haja cobras ou 
diabos capazes de me moer a paciência. Mes-
mo o diabo, esse desgraçado, até era muito 
bem capaz de dar um certo jeito, porque às ve-
zes a lenha arde mal. Quando os chamiços de 
azinho vêm molhados pela humidade, é um 
caso sério para os fazer arder, não há pinhas 
que deem à conta com esses malvados. Nessas 
alturas, ter o quente de um hálito do diabo até 
pode ser de utilidade, faz as vezes do petróleo, 
que está caro.
 – Deveras. Mas eu me expressava doido 
era pelo maligno, esse veneno verde, chupa-
do da mandioca-brava. Veneno covarde que 
envergonha a natureza, aipim infeliz. Ai, dona 
Alzira, seu senso prático ao sertão se compara 
mesmo. Também nele se levanta o sol, rode-
la precisa e preciosa. Também nele se deita 
quando é hora e justiça. É o chapadão, maior 
que Deus Pai. Escute essa ignorância, “maior 
que Deus Pai”, como se, como se. Deus Pai é o 
chapadão, claro, Deus e Pai é o sertão. Assim é 
seu senso, dona. Assim, sem fronteira riscada 
na terra, como pele. Isso mesmo, terra como 
pele. E pele como terra, de certeza. Essas coi-
sas se trocam sem problema.
 – É capaz. Não sou muito vista com a terra. 
Mesmo reparando nela todos os dias, pisan-
do-a há tanto ano, parece-me que não sou ca-
paz de chegar a compará-la com a pele. Mas se 
o senhor Guimarães me afiança que é assim, 
pode estar certo que não o hei de desdizer. Eu 
sei bem que a terra lhe fala.
 – Se fala, grita quase com pulmões plenos 
de fúria. Até enrouquece essa terra para me 
contar contos. É que nem bicho, me persegue 
por baixo dos pés, encontra com antecedên-
cia rigorosa o lugar onde firmo cada passo e 
é aí que o espera. Mesmo que corra, maluco 
de loucura tonta, a terra está sempre lá, ampa-
rando cada meio instante. Eta, terra descon-
formada com a vida imperfeita das pessoas!
 – Aqui, a terra parece outra. Amarela de 
verde seco, queimada e a queimar. Às vezes, 
parece disfarçada de aviso sobre aquilo que aí 
vem. 
 – Como assim?
 – O futuro, esganado com fome, crise e 
mais crise, falta de fartura até em tudo. 
 – Ah, compreendo essa incapacidade. 
Compreendo-a da mesma maneira que um 
lençol rasgado compreende a agulha a aproxi-
mar-se na sua direcção. 

tra vez lhe digo, não se apoquente com a 
maldade. Não é só essa a infelicidade des-
tes dias, a ignorância também gasta a sua 
parte. Ainda assim, o pior é o mais mau. 
 – Guardo um rombo de grata admira-
ção pela sua maneira de ver. É ver verda-
de intrusa: a benevolência do olhar suga 
a malícia das coisas. Lava e limpa. Mas é 
por demais difícil, não basta decidir e fa-
zer, é preciso ser capaz. Conseguir a capa-
cidade. 
 – Falta graça àquilo que não é custoso, 
senhor Guimarães. 
 – Não duvido. Essas coisas são como 
este dia, foge que nem danado. Para onde 
se levanta? Nem o dia de amanhã é capaz 
de saber e, para ele, estas dúvidas todas 
são ontem, muito mais acessíveis por 
essa causa.

to. É espécie de nuvem, se desloca 
no ar dentro de um pouco de invi-
sível opaco. Chega à vista por em-
bromação e a cobre completa de 
besteira. Ai, tanto estalo de inutili-
dade grudado nos sentidos da gente. 
Dona Alzira, minha dona, não me 
estranha esse equívoco solto que, 
tantas vezes, captou o silêncio amar-
go de minha gente, onde me incluo, 
sou nada de coitado, sou nada de 
inocente. Esses crimes me pegam da 
mesma maneira que rebentam o fo-
cinho de um cabra lá longe, perdido 
na malvadez. E, de novo, a malvadez, 
a desgraceira besta. 
 – Pois. Esse amargoso é-me bem 
conhecido à voz, fica preso naquele 
bocadinho entre palavras. Mas, ou-

Parece um enorme papel branco onde as palavras têm sido escritas e 
apagadas repetitivamente. Quem é autor das palavras? E o monumento 
memorial, continua levantado, a lembrar nomes de mortos. Como pode 
haver praça sem morte?

Há pessoas que atravessam a praça como tigre por uma hora. Há 
pessoas que a atravessam como formiga por toda a vida. Também há 
pessoas que nela ficam como fantasma.

É um enorme espelho que nos reflecte a expressão de alegria, 
loucura e fúria. É um enorme eco do que exclamamos, não dizemos e 
esquecemos.

É enorme mas não cabe tudo o que as pessoas querem fazer. Há pessoas 
que querem passear o cão ou cultivar batata.
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3.

https://www.rtp.pt/play/p9507/
volta-ao-mundo-em-cem-livros

São cem programas que passam 
primeiro na televisão portuguesa, 
na RTP3, mas que logo depois ficam 
disponíveis nas diferentes redes 
de que se faz o nosso quotidiano 
de ecrãs. Volta ao Mundo em Cem 
Livros é um programa de Alexandra 
Lucas Coelho, que nos apresenta, em 
cada episódio, um livro e sobre ele 
fala ao longo de alguns minutos. A 
brevidade não é sinónimo de ligeireza 
e tem a vantagem de fazer deste um 
formato muito portátil e partilhável 
nestes tempos em que quase tudo 
acontece em andamento, a caminho 
de outra coisa qualquer. Ao longo de 
cem semanas, que já começaram, 
temos a oportunidade de conhecer 
ou reconhecer livros de múltiplas 
geografias, feitos por homens e 
mulheres de diferentes eras, sempre 
lidos a partir dos seus contextos, das 
contradições que enfrentaram, das 
ideias que habitaram. Mergulhamos, 
portanto, nas páginas de um livro, 
mas acabamos por navegar em redor 
dessas páginas à medida que nos 
detemos na época, no lugar e nas 
condições sociais, culturais e políticas 
em que tal livro nasceu. Por vezes, 
o contexto estica-se em direcção ao 
futuro e oferece-nos o privilégio de 
acompanhar igualmente os ecos que 
a obra produziu, às vezes de modo 
sonoro, outras mais discretamente.
 O primeiro episódio desta longa 
viagem foi dedicado aos poemas 
de Enheduanna, a primeira pessoa 
que a história guarda com um 
registo autoral (e é uma mulher, 
coisa que nunca aprendemos na 
escola), autora vinda da longínqua 
Suméria e do tempo das tabuinhas 
de argila. O segundo dedicou-se a 
James Baldwin e ao seu Se o Disseres 
na Montanha, lembrando a luta 
contra a escravatura, o movimento 
dos direitos civis, a repressão policial 
contra os negros e tantos outros 
embates. Seguiram-se Novas Cartas 
Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, 
Maria Teresa Horta e Maria Velho 
da Costa, Raga, de J.M.G. Le Clézio, 
e O Monte dos Vendavais, de Emily 
Brontë. Os próximos episódios serão 
dedicados a Luuanda, de Luandino 
Vieira, Hiroshima, de John Hersey, e 
The Hidden Face of Eve, de Nawal El-
Saadawi. 
 Todos os episódios estão 
disponíveis na RTPPlay e são 
partilháveis em qualquer rede social, 
permitindo navegar por esta centena 
de livros em todos os ecrãs, pequenos 
ou grandes.

M O N T R A 

D E  L I V R O S
N A V E G A R  É  P R E C I S O

5. 
James Griffiths
Speak Not
Zed Books

Com o subtítulo Empire, Identity and 
the Politics of Language, o livro de 
James Griffiths percorre diferentes 
geografias, focando-se na questão da 
diversidade linguística, na desaparição 
de vários idiomas ao longo das últimas 
décadas e das relações entre língua, 
identidade e poder. O cantonês é uma 
das línguas abordadas com detalhe.

6. 
José Tolentino Mendonça
Introdução à Pintura Rupestre
Assírio & Alvim

Novo livro de poemas de José 
Tolentino Mendonça, com a infância, 
a memória e o espanto como linhas 
de força. Um excerto, do poema 
«Gavetas»: «Uma velha cosmogonia/ 
associava a gaveta à ferida primordial/ 
dizendo ser o buraco por onde 
escoamos/ gota a gota/ a porção que 
nos coube do dilúvio.»
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1. 
Yara Nakahanda Monteiro
Memórias Aparições Arritmias
Companhia das Letras

Estreia poética  da autora angolana 
Yara Nakahanda Monteiro, marcada 
pelas temáticas da identidade e da 
pertença, pelo registo do quotidiano 
presente e pelas memórias de uma 
infância passada na periferia de 
Lisboa. 

2. 
Júlio César Machado
Do Chiado a Veneza
Tinta da China

Um dos cronistas mais lidos da 
imprensa portuguesa do século XIX 
parte para Veneza em vésperas da 
Terceira Guerra da Independência 
italiana (1866), mas a agitação política 
acaba por ser ofuscada, nos seus 
textos, pela vida quotidiana, entre 
teatros, cafés, passeios e encontros 
improváveis. 

3. 
Joana Estrela
Pardalita
Planeta Tangerina

Joana Estrela regressa à banda 
desenhada com um livro que 
apelará aos leitores mais jovens, 
ainda que não exclusivamente. 
Pardalita é a história de um 
quotidiano adolescente, dos tédios 
intermináveis à falta de jeito para 
lidar com o mundo, da descoberta 
das particularidades que todos 
transportamos ao enorme embate 
com o amor. 

4. 
Gonçalo M. Tavares
Dicionário de Artistas
Relógio D’Água

O novo livro de Gonçalo M. Tavares 
compõe-se de textos autónomos, 
ligados pela arte e as suas obras, 
partindo de detalhes ou temas 
facilmente identificáveis e avançando 
em múltiplas direcções, entre a 
investigação, a deambulação e a 
certeza de que o mundo não se 
arruma em gavetas e que tudo é 
relacionável à nossa volta.
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