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O ANO DA CELEBRAÇÃO 
DE JOSÉ SARAMAGO: 
EM 2022, UM EXTENSO 
PROGRAMA CELEBRA 
A VIDA E A OBRA 
DO ÚNICO NOBEL 
DA LITERATURA EM 
LÍNGUA PORTUGUESA.
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B R E V E SE D I T O R I A L

Passam cem anos sobre o 
nascimento de José Saramago. 
Um século do único escritor 
de língua portuguesa a 
ser distinguido com um 

Prémio Nobel da Literatura, mas sobretudo de 
um escritor que deixou obra extensa e actual, 
capaz de continuar a questionar-nos e a fazer-
nos questionar o mundo e a nós próprios. O ano 
será marcado por reedições de muitos dos seus 
livros – algumas delas já nas livrarias – e também 
por exposições, concertos, debates, conferências 
e novos livros que se debruçam sobre a obra do 
autor de Memorial do Convento. Um deles, uma 
autobiografia assinada por Ricardo Viel e Alejandro 
García, trará vários retratos e instantâneos 
inéditos, contribuindo para renovar e ampliar o 
que se conhece da vida de Saramago. E conhece-
se bastante, sobretudo porque o autor se afirmou 
sempre como cidadão, não prescindindo de 
intervir politicamente no mundo e nas múltiplas 
formas que este tem de se organizar, mas também 
porque houve várias polémicas que o envolveram, 
das afirmações do ministro Sousa Lara sobre 
O Evangelho Segundo Jesus Cristo aos debates 
recorrentes com a hierarquia da Igreja Católica, 
nomeadamente aquando da publicação de Caim. 
Não desvalorizemos as polémicas, até porque a 
discussão, a defesa de diferentes pontos de vista e 
mesmo a crítica mais demolidora são elementos 
fundamentais de uma sociedade que não se tenha 
por amorfa. Os grandes consensos tendem a 
dever mais à hipocrisia do que a um modo pleno 
de habitar a pólis – mesmo que a pólis seja o 
mundo. Por todos estes motivos, a edição deste 
mês do Parágrafo é em boa parte preenchida pelo 
centenário de José Saramago. Traçamos percursos 
possíveis pelo programa das comemorações que 
já começaram, apresentamos alguns dos muitos 
livros que se publicarão e escutamos Carlos Reis, 
responsável pela programação, sobre o que aí vem 
e sobretudo sobre a importância de Saramago para 
a literatura universal. Para além disso, regressamos 
à Jangada de Pedra, com uma análise crítica de Ana 
Paula Dias, e lemos o próprio José Saramago sobre 
algumas das ideias presentes nesse romance, num 
texto que publicou no Libération.  As crónicas, 
as críticas, o conto e a atenção ao que de novo 
chegou às livrarias mantêm-se, mas pareceu-nos 
essencial acolher este centenário sem demasiadas 
condicionantes de espaço. À Fundação José 
Saramago, o nosso agradecimento pela cedência 
de fotografias, algumas delas inéditas, e pela 
autorização para publicar o texto do autor, 
originalmente publicado no Libération.
[Declaração de interesses: quem assina este 
editorial escreve regularmente na revista 
publicada pela Fundação José Saramago. Também 
por isso, os textos sobre Saramago, a sua obra e o 
centenário foram entregues a outros autores.] 
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Regresso da London 
Book Fair

Agendada para acontecer entre os dias 5 e 7 de 
Abril, a London Book Fair prepara a sua primeira 
edição presencial ao fim de dois anos. Em 2020, a 
feira de Londres foi um dos primeiros eventos do 
ano editorial e livreiro a ser cancelado, por causa 
da pandemia, recolhendo-se a uma existência 
virtual que permitiu a continuação do negócio da 
venda de direitos de publicação. Agora, a London 
Book Fair regressa no formato de sempre e, 
segundo o seu director, Andy Ventris, os espaços 
para exposição e trabalho das editoras e agências 
literárias estão perto de esgotar (muitos deles 
estão comprados desde 2020, como disse Ventris 
ao site Publishing Perspectives). Espera-se que 
este seja o acontecimento que marca o regresso 
da actividade presencial às feiras e mercados do 
livro um pouco por todo o mundo.

Centenário 
de Maria Ondina 
Braga

A data de nascimento foi sempre 1932, 
até que a família de Maria Ondina Braga 
esclareceu que a autora, na verdade, 
nasceu uma década antes, sendo este o 
ano do centenário do seu nascimento. 
Para assinalar a data, prepara-se a edição 
das suas obras completas, com o selo da 

Imprensa Nacional – Casa da Moeda e 
a organização de Isabel Cristina Mateus 
(Universidade do Minho) e Cândido 
Oliveira Martins (Universidade Católica). 
A partir de Maio, chegará às livrarias o 
primeiro volume, reunindo  os livros mais 
marcadamente autobiográficos, Estátua 
de Sal e Vencidos da Vida. Segue-se um 
volume que inclui várias biografias de 
escritores e um conjunto de textos inéditos, 
outro que incluirá romances como A 
Personagem ou Nocturno em Macau e 
mais quatro tomos, três deles reunindo os 
seus vários livros de contos e as crónicas 
e um outro publicando a correspondência, 
as conferências e outros textos dispersos. 
De fora destas obras completas ficarão os 
livros de poesia O Meu Sentir (1949) e 
Alma e Rimas (1952), que Maria Ondina 
Braga rejeitou, decisão que a família, 
acompanhando esta reedição da sua obra, 
decidiu respeitar.

João Barrento 
premiado

O Prémio Vida Literária Vítor 
Aguiar e Silva, instituído 
pela Associação Portuguesa 
de Escritores (APE) com o 
patrocínio da Câmara Municipal 
de Braga, foi atribuído a João 
Barrento. O ensaísta e tradutor 
foi escolhido por unanimidade 
pelo júri, que destacou a 
qualidade das suas traduções – 
nomeadamente de autores como 
Hölderlin, Goethe ou Walter 
Benjamin – e também a sua 
intervenção cultural e cívica, 
quer através dos seus escritos, 
quer pelo trabalho que tem 
desenvolvido na dinamização 
do Espaço Llansol.
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H É L D E R  B E J A

D E S T A Q U E

R
eler O Ano da Mor-
te de Ricardo Reis 
enquanto prepa-
ra a celebração 
do ano da vida 
de José Saramago 

(1922-2022). Assim têm sido os 
dias de Carlos Reis, académico 
e comissário das comemorações 
do centenário do nascimento 
do único Nobel da língua por-
tuguesa, que de caminho está a 
revisitar a obra saramaguiana. «A 
forma como O Ano da Morte de 
Ricardo Reis, ao mesmo tempo, 
interpela a literatura, Pessoa e o 
seu heterónimo; interpela a his-
tória, interpela o Portugal do sé-
culo XX, tudo naquele estilo sa-
ramaguiano que atinge ali talvez 
o seu momento mais depurado, 
tudo numa tal harmonia e com 
tal capacidade de interagir com 
a nossa memória... é um livro 
riquíssimo sob muitos pontos 
de vista», diz ao Parágrafo numa 
entrevista por Zoom.

Memorial 
de Saramago  

O ano de 2022 será de 

celebração da vida, da obra 

e do que emana da obra 

do único Prémio Nobel 

da Literatura em língua 

portuguesa. José Saramago 

nasceu há 100 anos 

e a fundação que carrega 

o seu nome está 

empenhada em fazer 

perdurar o seu legado, 

mantendo um olhar livre 

e crítico sobre a sua obra. 

«Não encaro Saramago 

como um santo que está 

num altar», diz Carlos Reis, 

académico e comissário 

do programa do centenário.



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 28 DE JANEIRO, 2022

4

centenário no Teatro São Luiz. 
Estas e outras entidades orga-
nizam e acolhem iniciativas das 
quais Carlos Reis destaca três. 
Uma delas é “Genealogia Lite-
rária Saramaguiana”, série de 
conferências organizada pela 
Fundação José Saramago so-
bre a relação do Nobel com os 
autores daquilo a que ele cha-

mava a sua árvore genealógica 
literária: Saramago e Cervan-
tes, Saramago e Pessoa, Sara-
mago e Garrett, Saramago e 
Padre António Vieira, enumera 
Carlos Reis. «São conferências 
que decorrem muito no âmbito 
académico e que se vão realizar 
em Lisboa, em Coimbra, talvez 
alguma no estrangeiro.» 
 Outro destaque vai para as 
“Conferências do Nobel”, orga-
nizadas em parceria com a Câ-
mara Municipal de Lisboa, que 
acontecerão no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. Trata-se 
de um «conjunto de reflexões 
alargadas sobre o pensamento 
de Saramago e questões que o 
pensamento de Saramago con-
templaria, por exemplo a ques-
tão das alterações climáticas», 
elucida o comissário. Foram 
escolhidas «cinco personalida-
des com grande projecção na 
cena internacional em matéria 
literária»: Alberto Manguel, que 
comissaria as restantes sessões, 
Juan Gabriel Vásquez, Leila Sli-
mani, Maaza Mengiste e Olga 
Tokarczuk. Além da conferên-
cia, cada autor dará mais uma 

José Saramago não é como Fernando 
Pessoa: não há uma qualquer arca de inéditos 
inesgotável escondida algures numa casa 
ribatejana ou na paisagem lunar da ilha de 
Lanzarote. «Está tudo publicado», conforme 
assegura o comissário do programa do seu 
centenário, Carlos Reis. O que não quer 
dizer que os 100 anos do nascimento do 
Nobel não sejam motivo para que os livros de 
Saramago voltem a circular com roupagens 
novas e a encher os escaparates das livrarias 
– em Portugal mas também no Brasil e em 
Espanha.
 A Porto Editora lançou no final do ano 
passado uma nova edição de Viagem a 
Portugal, livro que relata o périplo do autor 
pelo país entre Outubro de 1979 e Julho de 
1980 e que foi decisivo para José Saramago, 
na medida em que lhe ofereceu condições 
materiais para se dedicar à escrita a tempo 
inteiro. Esta nova edição de capa dura inclui 
as fotografias que Saramago fez ao longo da 
sua viagem — quase todas inéditas —, a par 
de fotografias de Duarte Belo, cujo trabalho 

fotográfico tem incidido intensamente sobre a 
paisagem cultural, natural e arquitectónica de 
Portugal.
 A Porto Editora prepara ainda a edição 
de Poesia Completa, bem como de A 
Viúva (ou Terra do Pecado), primeiro livro 
de Saramago, dos textos infantis Uma Luz 
Inesperada e O Silêncio da Água, bem como 
uma edição de Viagem do Elefante com 
ilustrações de Manuel Estrada.
 Em Espanha, a Alfaguara, editora por 
excelência da obra saramaguiana, publica 
pela primeira vez uma tradução de A Viúva e 
tem planeada a republicação de toda a obra 
de Saramago em território espanhol e na 
América Latina, com novas capas.
 No Brasil – de onde, a título de 
curiosidade, chega o humorista Fábio Porchat 
para ser protagonista de uma série baseada 
em Viagem a Portugal a estrear na RTP – 
também estão previstas várias edições. 
A Companhia das Letras vai publicar O 
Silêncio da Água, com ilustrações de Yolanda 
Mosquera, e Uma Luz Inesperada, com 

Um Nobel 
para ler e reler

>>

 José Saramago, que nasceu 
a 16 de Novembro de 1912, foi 
essencialmente escritor e Reis 
comunga do prazer de lê-lo. En-
quanto comissário do seu cen-
tenário, porém, cedo decidiu 
que era preciso ir mais longe. 
«Da condição de romancista, 
poeta, dramaturgo e ensaísta de 
José Saramago emanam outras 
coisas: emana um pensamento 
social, político, literário, emana 
uma reflexão sobre grandes te-
mas da nossa contemporanei-
dade, emana uma ética, mais 
do que uma ideologia», explica. 
Por isso, a decisão do comissário 
convidado para assumir a tarefa 
por Pilar del Rio, viúva do escri-
tor e presidente da Fundação 
Saramago, foi de «não fechar as 
obras de Saramago sobre elas 
mesmas, partir delas para ou-
tras coisas». Muitas outras coi-
sas.

Programa cheio

Uma exposição em Tavira, outra 
em Setúbal, outra no Museu da 
Língua Portuguesa em São Pau-
lo, ópera e teatro em Lanzarote, 
Viagem a Portugal Revisited em 
parceria com o Turismo de Por-
tugal – o programa do centenário 
do autor de Levantado do Chão 
compõe-se de um sem fim de ac-
tividades que, se têm a Fundação 
Saramago como pólo agregador, 
estendem-se a inúmeros par-
ceiros de diferentes geografias. 
As muitas iniciativas estão or-

ganizadas por eixos – biografia, 
leitura, publicações e reuniões 
académicas – e contemplam «vá-
rias modulações do tal espírito 
de Saramago»: para lá das muitas 
conferências e debates, há teatro, 
música, cinema, dança, exposi-
ções.
Entre os parceiros estão o Tea-
tro Nacional de São Carlos, a 

Companhia Nacional de Baila-
do, O Teatro Nacional São João, 
a Biblioteca Nacional de Por-
tugal, o Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo, as Bibliotecas 
Municipais de Lisboa, a Cine-
mateca Portuguesa e a Orques-
tra Metropolitana de Lisboa, 
que a 16 de Novembro passado 
deu o concerto de abertura do 

desenhos de Armando Fonseca. Ensaio sobre 
a Cegueira e O Evangelho Segundo Jesus 
Cristo terão direito a edições especiais, e será 
reeditado o volume As Palavras de Saramago, 
organizado por F. Gómez Aguilera. Finalmente, 
a Universidade Federal do Pará publicará o 
título José Saramago: “O Homem mais Sábio”, 
recolha de textos de doutrina literária e social 
de José Saramago organizada por Carlos 
Reis.
 Muitas outras obras dedicadas a José 
Saramago estão no prelo e chegarão às 
livrarias nos próximos meses. Ainda de 
Carlos Reis e Sara Grünhagen, sairá pela 
Imprensa Nacional O Essencial sobre José 
Saramago. Saramago, Os Seus Nomes, é uma 
fotobiografia de José Saramago, por Ricardo 
Viel e Alejandro García, com fotografias e 
originais inéditos, que terá edições pela 
Alfaguara, Porto Editora e Companhia das 
Letras. Na Tinta da China publica-se José 
Saramago: a Escrita Infinita, volume de 
ensaios de vários autores, coordenado por 
Carlos Nogueira. Finalmente, a Guerra&Paz 
reeditou recentemente Biografia – José 
Saramago, de João Marques Lopes, obra 
há muito esgotada e agora actualizada, com 
ilustrações da autora luso-britânica Lucy 
Pepper.

  Com Pilar del Rio, na entrega do Prémio Nobel, Estocolmo, 1998. 
©Arquivo FJS  Na Azinhaga, onde nasceu. ©Arquivo FJS
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sueca há mais de 20 anos, Carlos 
Reis acredita que o prémio conti-
nua a ser importante para a lite-
ratura de língua portuguesa. E diz 
mais: «Penso que, olhando para 
trás, para o século XX, Saramago 
ficará como um dos grandes Pré-
mios Nobel. Para uma literatura 
com pouca projecção internacio-
nal como a literatura portuguesa, 
isto é absolutamente excepcio-
nal.»
 Reis esteve presente na Casa 
dos Concertos, em Estocolmo, 
a 10 de Dezembro de 1998, para 
ver Saramago receber o Nobel 
da Literatura, um dia que não 
esquece: «Do ponto de vista pes-
soal, evidente que a cerimónia 
em Estocolmo foi uma emoção 
extraordinária que eu não sabe-
ria descrever. Tem também que 
ver com a imagem que temos 
da nossa relação com o mundo 
e ver um homem que fez uma 
instrução ou uma formação aca-
démica relativamente elementar, 
que foi um auto-didacta, que foi 
um escritor desconhecido pra-
ticamente até aos 60 anos, ver 
que a certa altura ele explode e 
adquire aquela projecção, é uma 
coisa emocionante.» Reis recor-
da o momento em que se dirigiu 
a alunos e professores aquando 
da recepção do Doutoramento 
Honoris Causa da Universidade 
de Coimbra por José Saramago, 
em 2004: «A minha intervenção 
foi em torno da noção de impos-
sibilidade. Era impossível, olhan-
do para este homem nascido de 
gente humilde, ali na Azinhaga 
do Ribatejo, era impossível pen-
sar que chegaria aonde chegou. E 
para mim o que fica sobretudo é 
que provavelmente só a literatura 
permite isto – não há um prémio 
Nobel da Física auto-didacta, ou 
da Medicina, ou da Economia. 
Mas há um Prémio Nobel da Lite-
ratura auto-didacta, porventura 
até mais que um».

pécie de limbo e passam à histó-
ria sem honra nem glória», avisa. 
«Nós entendemos que a presença 
e a continuidade de um escritor 
com a dimensão de José Sarama-
go não é algo que seja de geração 
espontânea, tem de se trabalhar 
para isso – nas escolas, reuniões 
académicas, edições, etc., e fazer 
com que o escritor continue pre-
sente.» Como? «Por exemplo, que 
eu vá a uma livraria e estejam lá 
os livros dele, coisa que muitas 
vezes não acontece para escrito-
res que morreram há dez anos e 
até há menos», diz Carlos Reis. 
 Novas edições para conhecer 
ou revisitar a obra de José Sara-
mago não faltarão durante este 
ano (ver texto nestas páginas). E, 
como em quase todos os corpos 
de trabalho literários com tama-
nha extensão, há momentos mais 
e menos felizes entre os muitos 
livros do Nobel. «Não devemos 
afirmar que Saramago é um escri-
tor do cânone para todo o sempre, 
que é um escritor que só escreveu 
coisas geniais – não foi. Como to-
dos os grandes escritores – talvez 
só com excepção de Shakespeare 
e Camões – Saramago tem gran-
des obras mas também tem obras 
menos conseguidas. É preciso 
mantermos o espírito livre para 
olharmos a obra do escritor com 
esse sentido crítico que ele aliás 
também tinha», prossegue Car-
los Reis. O comissário, também à 
imagem do autor nascido na Azi-
nhaga do Ribatejo, enjeita crendi-
ces: «Não encaro Saramago como 
um santo que está num altar. En-
caro-o como um grande escritor; 
um homem que, como todos, teve 
qualidades e defeitos; alguém que 
deu um contributo honesto e ta-
lentoso à nossa literatura e que 
não podemos encarar como al-
guma coisa que está mumificada, 
que não é para se mexer mais.» 
 Apesar de José Saramago ter 
sido galardoado pela Academia 

palestra sobre um tema à sua 
escolha numa das bibliotecas 
da Rede de Bibliotecas de Lis-
boa.
O terceiro evento destacado por 
Carlos Reis é um espectáculo que 
está a ser preparado pelo grupo 
Dança em Diálogos, uma adap-
tação de Memorial do Convento 
por Solange Melo e Fernando 
Duarte, que será estreada no Ci-
ne-Teatro Louletano a 4 de Junho 
de 2022. Neste caso, trata-se de 
uma actividade externa à Funda-
ção Saramago que conta com o 
seu apoio institucional.

Trabalhar é preciso

A obra de José Saramago, se pen-
sarmos por exemplo em Levan-
tado do Chão, tem uma ligação 
especial à terra e aos trabalhado-
res. Ora, é exactamente trabalho 
aquilo que Carlos Reis considera 
ser necessário para manter vivo o 
legado do autor. «Há um fenóme-
no socioliterário e sociocultural 
conhecido e que é este de saber 
o que é que acontece a um escri-
tor de grande nomeada dez, vinte 
anos depois da sua morte. Por ve-
zes os escritores entram numa es-

Prémio 
Saramago 
recebe 
candidaturas 
até Maio

Todos os autores de países de 
língua portuguesa e idade até 
40 anos podem concorrer à 
12ª edição do Prémio Literário 
José Saramago até 31 de Maio 
de 2022. A obra vencedora 
será publicada em Portugal 
(pelo Grupo Porto Editora) e 
no Brasil (pela Globo Livros) e 
terá distribuição em todos os 
países lusófonos. O vencedor 
receberá ainda um prémio 
monetário no valor de 40 mil 
euros. De acordo com o edital 
publicado pela organização, os 
concorrentes deverão submeter 
a concurso uma obra literária 
inédita no domínio da ficção, 
romance ou novela, com um 
mínimo de 200 mil caracteres 
com espaços, escrita em 
língua portuguesa. Não são 
admitidas obras póstumas 
nem trabalhos de autores que 
já tenham sido premiados 
em edições anteriores. Nesta 
edição, cujo vencedor será 
anunciado no último trimestre 
de 2022, José Luís Peixoto, 
Gonçalo M. Tavares, Valter 
Hugo Mãe, João Tordo e 
Bruno Vieira Amaral formam o 
júri final do galardão. Toda a 
informação está disponível em 
www.premiojosesaramago.pt

Com Zeferino Coelho, editor da Caminho, e Sebastião Salgado, Lanzarote, 1996. ©Arquivo FJS Com Caetano Veloso e Jorge Amado, São Salvador da Bahia, 1996. ©Arquivo FJS

Com membros do EZLN, Chiapas, 1998. ©Arquivo FJS

Com Gabriel García Márquez, Madrid, 1993. ©Arquivo FJS
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A
lgumas vezes este romancista, confundido 
nas malhas da ficção que ia tecendo, chegou a 
imaginar-se transportado na fantástica janga-
da de pedra em que transformara a Península 

Ibérica, flutuando sobre o mar atlântico, a caminho do 
Sul e da utopia. A peculiaridade da alegoria era transpa-
rente: embora prolongando algumas semelhanças com os 
motivos do mais comum dos emigrantes, que parte para 
outras terras e busca a vida, prevalecia, neste caso, uma 
diferença assaz substancial, a de também comigo viaja-
rem, em tão inaudita migração, o meu próprio País, todo 
ele, e, sem que aos espanhóis tivesse pedido antes a de-
vida licença, portanto sem procuração nem autorização, 
a Espanha. Ora, embalado nestas minhas imaginações, 
notava eu que nelas não entrava qualquer sentimento de 
pesar, de tristeza, de aflição mais ou menos pânica, nem 
sequer, para tudo dizer na inevitável e tópica palavra por-
tuguesa – saudade. Compreender-se-á já porquê. É certo 
que, e pelos vistos irremediavelmente, me ia afastando da 
Europa, mas os tecidos vitais da barca imensa que me le-
vava continuavam a alimentar as raízes da minha identi-
dade mais profunda e da minha pertença colectiva: logo, 
não encontrava em mim razões para chorar um bem per-
dido, se realmente assim podia ser designado o que antes 
ganho não tinha sido, mesmo tendo tão pouco de bem. 

Para não cairmos nos cansados braços da banalida-
de e da redundância não nos tentaremos a repetir aqui o 
catálogo longuíssimo das maravilhas europeias, desde os 
gregos e os latinos até aos felizes dias de hoje. Por de- mais 
sabemos que a Europa foi madre ubérrima de culturas, fa-
rol inapagável de civilização, lugar onde, com o passar do 
tempo, haveria de instituir-se o modelo humano que, se-
guramente, mais próximo está do projecto que Deus tinha 
em mente quando colocou no paraíso o primeiro exem-
plar da espécie. Pelo menos, é desta maneira idealizada 
que os europeus costumam ver-se no espelho de si mes-
mos, e essa é a servil resposta que a si mesmos invariavel-
mente vêm dando: «Sou eu o que de mais belo, de mais 
inteligente e de mais culto a Terra produziu até hoje.» Dito 
o que seria a altura de começar a redigir a decerto não 
menos longa acta dos desastres e horrores europeus, que 
acabaria por levar-nos à conclusão deprimente de que 
a famosa batalha celeste, afinal, não foi ganha por Jeová 

mas por Lucifer, e que o único habitante do paraíso teria 
sido a serpente, encarnação tangível do mal e seu emble-
ma gráfico, que não precisou de macho, ou de fêmea, se 
macho era, para proliferar em número e qualidade. Não 
faremos pois a acta, como não fizemos o catálogo. Antes 
cobriremos piedosamente o espelho para que não venha 
a ser pronunciada, sequer, a primeira palavra da resposta. 

E agora basta de escatologias e ficções. De um ponto 
de vista ético abstracto, a Europa não tem mais culpas no 
cartório da história que outra qualquer parte do mundo 
onde, hoje e ontem, por todos os meios, se tenham dis-
putado o poder e a hegemonia. Mas a ética, exercendo-se, 
como no-lo está dizendo o senso comum, sobre o concreto 
social, é porventura a menos abstracta de todas as coisas 
que, ainda que variável no tempo e no espaço, permanece 
como uma presença calada e rigorosa que, com o seu olhar 
fixo, nos pede contas todos os dias. Suponho que estamos 
vivendo o tempo em que a Europa deveria apresentar a 
juízo o balanço da sua gestão, se não pretende prolongar, 
com o requinte de processos que os modernos meios de 
comunicação de massa permitem, o seu pecado ou vício 
maior, que é a existência de duas Europas, a central e a pe-
riférica, mais o consequente lastro histórico de injustiças, 
discriminações e ressentimentos. Já não falo das guerras, 
das invasões, dos genocídios, das eliminações selectivas, 
falo sim da ofensa grosseira que é, além dessa espécie de 
deformação congénita denominada eurocentrismo, aquele 
outro comportamento aberrante que consiste em ser a Eu-
ropa, por assim dizer, eurocêntrica em relação a si mesma. 
Para os estados europeus ricos e, segundo a opinião nar-
císica em que se comprazem, culturalmente superiores, o 
resto da Europa é algo vago e difuso, um pouco exótico, um 
pouco pitoresco, merecedor, quando muito, da atenção da 
antropologia e da arqueologia, mas onde, apesar de tudo, 
contando com as adequadas colaborações locais, ainda se 
podem fazer alguns bons negócios. 

Ora, não haverá no futuro próximo uma nova Europa 
se esta não instituir frontalmente como entidade moral, e 
também não a haverá se não for abolido, mais do que os 
egoísmos nacionais, que quantas vezes não passam de me-
ros reflexos defensivos, o preconceito da prevalência ou da 
subordinação das culturas. Tenho obviamente presente a 
importância dos factores económicos, militares e políticos 

na formação das estratégias continentais e seu enquadra-
mento nas geo-estratégias globais, mas, sendo por fortuna 
ou desfortuna homem de livros e de letras, considero meu 
urgente dever lembrar que as hegemonias culturais de 
hoje resultam, fundamentalmente, de um processo duplo 
e cumulativo de evidenciação do próprio e de ocultação 
do alheio que teve a habilidade de impor-se como inelu-
tável, favorecido, quase sempre, pela resignação, quando 
não pela cumplicidade das próprias vítimas. Nenhum país, 
por mais rico e poderoso que seja, deveria arrogar- -se uma 
voz mais alta. E, já que de culturas venho falando, também 
nenhum país ou grupo de países, tratado ou pacto, deveria 
propor-se como mentor ou guia dos restantes. As cultu-
ras, é tempo de começar a entendê-lo Europa, e entendida 
tente ficar de uma vez para sempre, não são melhores nem 
piores umas que as outras, não são mais ricas nem mais 
pobres. Pelo destino, valem-se e equivalem-se, e pela dife-
rença, assumida e aprofundada, é que se justificam. Não 
há, e esperemos que não venha a haver nunca, uma cultura 
una e universal. A Terra, sim, é única, mas o ser humano 
não o é. Cada cultura criada pelos homens deverá ser, em si 
mesma, um universo comunicante: o espaço que as separa 
umas das outras é o mesmo espaço que as liga, tal como o 
mar, aqui na Terra, separa e liga os continentes. 

Esse romance –  A Jangada de Pedra – em que arranco 
a Península Ibérica à Europa, não seria necessário dizê-lo, 
é o efeito, talvez último, de um ressentimento histórico. 
Provavelmente, só um português poderia ter escrito tal li-
vro. Mas o seu autor, este autor, declara que estaria pronto 
a fazer regressar do mar a errante jangada, depois de algu-
ma coisa ter aprendido de vitalmente necessário durante 
a sua navegação, se a Europa, reconhecendo-se, de facto, 
incompleta sem a Península Ibérica, viesse a fazer pública 
confissão dos erros cometidos, das injustiças e dos des-
prezos com que durante tantos anos tratou dois povos a 
quem deve muito mais do que aquilo que tem querido 
reconhecer. Porque, enfim, se de mim se espera que ame 
a Europa como à minha própria mãe, o mínimo que devo 
exigir-lhe é que ame a todos os seus filhos por igual e, so-
bretudo, que por igual os respeite a todos. 

Texto publicado originalmente 
no jornal francês Libération , Maio 1989

Meditação sobre
uma jangada

José Saramago

  ©Arquivo FJS
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ANA PAULA DIAS

J
osé Saramago, normal-
mente a partir da escolha 
de um símbolo e de uma 
construção ficcional que 

se desenrola em dois planos nar-
rativos distintos, parte para uma 
efabulação romanesca mais ou 
menos densa e codificada, mas 
que se constitui sempre como 
uma sátira aos “tempos moder-
nos” – instaurando deste modo 
na sua obra a imprescindibili-
dade da História e arrastando 
consigo o leitor para um debate 
sobre a dimensão ética da lit-
eratura. Esta questionação do 
contemporâneo surge quase in-
variavelmente em função de um 
tratamento imaginativo do tem-
po, de uma abordagem crítica do 
passado, consubstanciada num 
diálogo entre este e o futuro; é o 
caso de Memorial do Convento, 
O Ano da Morte de Ricardo Reis 
ou História do Cerco de Lisboa. 
 A Jangada de Pedra é um 
romance que se constrói igual-
mente sobre dois eixos narra-
tivos (o plano do real e o plano 
do maravilhoso), mas o proces-
so surge aqui sob outra faceta 
e é o espaço que é alvo de uma 
recriação alegórica, pela acumu-
lação intencional de símbolos. A 
intriga decorre num mundo real, 
a Península Ibérica, e esta é si-
multaneamente um outro mun-
do concebível, imaginável e em 
parte apenas existente na imag-
inação. Com efeito, é o plano do 
maravilhoso que vai surgir como 
integrativo e explicativo desse 

“real”, percecionando-o em 
função do insólito que o altera 
radicalmente, aproximando-se a 
obra do género utópico, pelo seu 
teor fortemente moral e crítico . 
 Temos assim, à partida, um 
conjunto de enigmas que enfor-
mam a arquitetura narrativa da 
obra: Joana Carda risca o chão 
com uma vara de negrilho e, si-
multaneamente, abre-se uma 
fenda nos Pirenéus; Joaquim 
Sassa atira com uma pedra ao 
mar, que não está ao alcance das 
suas forças; José Aniço é perse-
guido por um bando de estorn-
inhos quando se desloca e Pedro 
Orce, o espanhol, sente continu-
amente a terra a tremer. A intriga 
vivida por este grupo vai situ-
ar-se no plano do maravilhoso 
e os seus mistérios, tal como os 
seus destinos, entrelaçar-se-
ão: os dois primeiros homens 
partem para Espanha, em bus-
ca do último e posteriormente 
regressam os três a Portugal, 
onde são procurados por Joana 
Carda. Esta levá-los-á à Ereira e 
mostrar-lhes-á o risco feito pela 
vara. Finalmente surgirá um cão, 
com um fio azul na boca, que os 
guia de novo até Espanha, onde 
encontrarão Maria Guavaira, a 
última personagem do insólito 
grupo.
 A efabulação surge, portan-
to, enraizada nos cânones tradi-
cionais, mas fazendo intervir no 
seu desenrolar o maravilhoso e o 
fantástico, aliás eixos fundamen-
tais do romance de Saramago, a 

par da temática da viagem (por 
terras, ares, memórias e pela 
própria imaginação do homem). 
Ora esta temática é igualmente 
retomada, na medida em que a 
viagem de reconhecimento que 
o grupo empreende até á fron-
teira, para ver o local onde se 
deu a rutura da Península surge 
fundamentalmente como uma 
demanda gnosiológica, dos per-
sonagens enquanto indivídu-
os- a busca do conhecimento 
conduzi-los-á a uma respons-
abilização radical de “ser com o 
outro”, criando assim um desti-
no próprio e autêntico: é nesta 
medida que José se apaixona 
por Joana, Maria por Joaquim 
e Pedro Orce se apega ao cão, o 
único que como ele sente a terra 
a tremer. Mas a temática da via-
gem é ainda visível na transfor-
mação da Península em “janga-
da de pedra”, personagem prin-
cipal sulcando um mar de novo 
desconhecido, acontecimento 
inexplicável, que passa pela sug-
estão de um iberismo histórico 
e por um apelo a uma aliança 
de interesses comuns, de busca 
de uma identidade agora coleti-
va, simbolizada na  sua imobili-
zação entre a África e o Brasil- a 
afirmação de que a Península 
nada tem a ver com a Europa no 
plano cultural e o sonho de uma 
“bacia cultural atlântica” são 
evidentemente legíveis à luz de 
uma ideologia e de um momento 
histórico precisos, mas sobretu-
do do “sonho” de Saramago com 

“uma enorme área ibero-amer-
icana e ibero-africana, que terá 
certamente um grande papel a 
desempenhar no futuro”.
 Às valorações procede o nar-
rador através da ironia: ao lon-
go desta “viagem” da Península 
Ibérica transformada em ilha à 
deriva pelo mar, arrastando pop-
ulações aterradas pela iminên-
cia de colisão com os Açores, é 
também ferozmente criticada a 
hipocrisia de sistemas políticos 
e governos, através de descrições 
sarcásticas e excursos do enun-
ciador – desde as descrições 
das diversas reações oficiais aos 
acontecimentos (portuguesas, 
espanholas, europeias e mun-
diais), às das consequências 
sociais (traduzidas em atrope-
los, convulsões, migrações e êx-
odos) e ainda  às das sequelas 
psicológicas (a perplexidade e 
interrogação sobre as causas 
do acontecimento). Esta crítica 
serve-se de um discurso ficcional 
engenhosamente construído, as-
sente num constante contrapon-
to personagens/narrador que, 
respeitando a lógica da narrativa 
comum, altera a expressão gráfi-
ca e pontual da mesma, criando 
assim uma relação de quase sim-
biose entre o narrador e o narra-
do. Implicando entre si os planos 
expressivos da fala, do pensa-
mento e da escrita, é privilegiado 
o discurso interior, sob a aparên-
cia de um respeito primeiro pelo 
discurso das personagens.
 Todos elementos até aqui 
referidos- a recriação do tem-
po e do espaço, o sobrenatural, 
a continuidade discursiva e a 
temática da viagem- que apare-
cem, como já se disse, reorgani-
zados de um modo fortemente 
alegórico em J.P., contribuem 
para a construção do teor em-
inentemente crítico, moral e 
utópico da obra, conjugando-se 
ainda para dar um sentido si-
multaneamente poético, político 
e existencial a este romance. Por 
tudo isto se pode falar de uma di-
mensão ética na escrita de Sara-
mago: o sentido poético aponta 
para a recriação do mundo e da 
vida, visível sobretudo nas per-
sonagens que buscam o con-
hecimento e se deparam com 
o amor como via privilegiada 
para atingi-lo- a viagem que em-

preendem por espaços, meios e 
sujeitos culmina com a gravidez 
de todas as mulheres férteis da 
Península e com o florescimen-
to da vara de negrilho que Joa-
na Carda espetara na sepultura 
de Pedro Orce. Por outro lado, a 
rutura da Península Ibérica em 
relação ao continente europeu, 
ela própria buscando o seu lu-
gar, simbolizado na sua paragem 
entre a África e o Brasil  é, como 
se viu, uma formulação poética, 
mas que acarreta uma evidente 
intenção político-social. Final-
mente, o sentido existencial de 
J.P. constrói-se a partir da fábula 
de um grupo que irá fundar o seu 
sucesso no encontro individu-
al de cada um consigo próprio 
passando pelo outro que lhe dá 
razão de ser, mas também no seu 
encontro com a terra que o su-
porta. É, aliás, no interior desta 
lógica que morrem Pedro Orce 
e o navegador solitário e parte 
o cão, instrumento de um des-
tino que finalmente se realizou. 
Ficam os casais e as crianças 
por nascer- e com eles, a apren-
dizagem de um sobrenatural que 
faz parte intrínseca da natureza, 
da capacidade de decisão e re-
sponsabilidade que pode levar 
o homem a enfrentar o destino, 
a força dos afetos e a integrar o 
imaginário na racionalização do 
viver- o sentido inaugurador do 
futuro.

José Saramago

Jangada de Pedra
 Porto Editora

Revisitando 
A Jangada de Pedra, 
de José Saramago
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C O N T O

HAN SHAOGONG |  韓少功

ILUSTRAÇÃORUI RASQUINHO

M
acau é um pedaço silencioso 
de jade, as suas colinas e os 
seus lagos ocultos na sombra 
da China e, aparentemente, 

também ocultos for a do tempo. As suas 
muitas janelas jazem em silêncio, as pes-
soas caminham pelas ruas em passadas 
vagarosas, e a brisa do mar e o sol parecem 
ser de há cem anos, ou mesmo de há mil 
anos. Guerra, revolução e industrialização 
são alheias e estão longe deste lugar.
 Vim cá pela primeira vez a convite da 
Rota das Letras. Como dispunha de meio 
dia livre antes de partir, fui dar um passeio. 
Meio dia pareceu-me demasiado tempo – 
passar diante de casinos atrás de casinos 
não me interessava nada, nem tão pouco 
artérias e mais artérias de ourivesarias. De-
pois de atravessar diversas ruas assim, ain-
da me sobrava bastante tempo. Para onde 
ir então?
 Observemos as estranhas palavras em 
português nas placas das ruas.
 Esta é a língua de Fernando Pessoa. No 
Livro do Desassossego, diz: «A minha pá-
tria é a língua portuguesa. Se Portugal fosse 
invadido ou tomado, mesmo que contra 
mim nada fizessem, eu ficaria triste. Sinto-
-me tomado pelo ódio – não contra aqueles 
que escrevem mal o português, não contra 
aqueles que não conhecem a língua, não 
contra os que insistem em escrevê-la à 
nova maneira simplificada. Não – eu odeio 
o próprio texto mal escrito em português, 
como esse texto fosse uma pessoa viva; 
odeio as palavras torturadas e a gramática 
torturada, como se merecessem levar uma 
sova, como se fossem um escarro cuspido 
para cima de mim...»
 Esta é a minha tradução. Em 1997, quan-
do me encontrava na Europa, li três dos 
livros de Pessoa em tradução inglesa, e 
adorei. Incapaz de resistir ao desejo de me 
envolver, traduzi excertos do Livro do De-
sassossego – todas as partes importantes 
do livro – e a Shanghai Art and Literature 
Press publicou uma edição em chinês sim-
plificado, em 1998, ao passo que a China 
Times, de Taiwan, deu à estampa em 2001 
a versão em chinês tradicional.
 A edição revista saiu este ano, como parte 
da colecção das obras por mim traduzidas. 
Certa vez, conheci em Haikou o Professor 
Zhao Deming – especialista, na Universida-
de de Pequim, em línguas ocidentais e em 
português – e perguntei-lhe por que razão 
nunca tinha traduzido este livro directa-

mente do português. O Professor Zhao 
respondeu: «Sim, todos temos noção da ex-
celência deste escritor, e traduzimos vários 
dos seus poemas, mas por qualquer razão 
este livro escapou-nos.» A seguir, mostrou-
-se grato por eu ter preenchido a lacuna.
 Portugal teve diversos escritores notá-
veis ao longo da sua história. Vieira (século 
XVII) e Saramago (século XX) constituiriam 
já uma lista respeitável. Quando ganhou 
o Prémio Nobel, em 1998, Saramago afir-
mou: «Caso Pessoa não tivesse chamado de 
novo a atenção do mundo para a literatu-
ra portuguesa, seria impossível eu receber 
este prémio.» O mais interessante é que, do 
mesmo modo que o mundo negligenciou a 
literatura portuguesa até que, meio século 
após a morte de Pessoa, deflagraram o in-
teresse e a investigação, também os leitores 
chineses sabiam pouquíssimo acerca do 
pensamento e dos sentimentos deste país 
longínquo. Apenas quando foram desper-
tados pela absoluta beleza das palavras do 
Livro do Desassossego e de outras obras da 
mesma qualidade é que os chineses perce-
beram que o português não é a língua dos 
casinos e das ourivesarias, do Colonialismo 
e da História – é também a língua que vis-
lumbra serenamente a alma humana.
 As nações que produzem grande literatu-
ra nem sempre são prósperas ou poderosas 
ou grandes; tal como Lu Xun veio de Shao-
xing para Zhejiang, Shen Congwen de Fen-
ghuang para Hunan, Zhao Shuli de Qinshui 
para Shaanxi... Todos são distritos pobres, 
longe dos centros do poder, isolados, ru-
rais. Porque é que Macau não poderia ser 
um desses lugares?
Evitando os casinos prósperos e as ourive-
sarias que enchem de lixo as ruas princi-
pais, fugindo às hordas de turistas estran-
geiros que destilavam ouro e prata, enve-
redei por um beco estreito e caminhei ao 
longo das suas janelas silenciosas. Será que 
eu esperava encontrar um rosto macilento 
e um par de olhos melancólicos? Não sei.
 Ouvi passadas atrás de mim – mas quan-
do me virei não havia ninguém no beco. 
Somente posso suspeitar de que o senhor 
Pessoa por ali passara há escassos instan-
tes.

Texto inserido no livro de contos e outros 
escritos Dois Dará (PraiaGrande Edições, 
2014). Traduzido do inglês por Madalena 
Alfaia.

À procura 
de Pessoa
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Estatigrafia afectiva 
de uma cidade

permanente entre espaços e tempos, 
rejeitando a cronologia como rígida 
marcação do tempo e assumindo que, 
se existimos numa espécie de perpétuo 
agora, não deixamos de ser sujeitos 
intemporais, nem de ter o passado – o 
que vivemos, mas também o que nos 
antecedeu e ouvimos contar, ou lemos, 
ou apenas intuímos – a integrar-nos os 
dias. A dada altura deste livro, o autor 
confronta-se com um auto-retrato, 
feito no espelho do elevador da casa 
onde morava, num momento em que 
regressava de uma saída nocturna: «Agora 
que aquele eu, que era eu, não há dúvida 
disso, sou eu, mas também já não sou 
eu, um eu que era e que, até certo ponto, 
ainda sou, mas que não voltarei a ser, um 
eu que não sabia que um dia iria olhar 
para si-mim e pensar que passou muito 
tempo e não passou tempo nenhum, 
ainda ontem estava a entrar neste 
elevador, a apontar a máquina (…)» As 
fotografias que aqui vemos são registos 
de um tempo passado. O livro que agora 
existe não poderia existir noutro tempo 
que não o presente, ou melhor, o tempo 
posterior a esse passado – que há-de ser 
também passado muito em breve, se não 
o for já, e que não deixa igualmente de ser 

de figuras conhecidas, como Natália 
Correia ou Fernando Lopes Graça. As 
que tinham um destino definido foram 
reveladas e entregues para publicação, as 
outras ficaram esquecidas nos negativos. 
Até agora. E foi neste agora que nasceram 
os textos, bem como a estrutura do livro, 
o que faz de Lisboa Clichê um estranho 
diário, um objecto que nasce no território 
imprevisível (e sempre menos controlado 
do que acreditamos) da memória e, 
sobretudo, um extraordinário ensaio 
sobre como existimos e de que sortilégios 
somos realmente feitos.
 O diálogo que o Blaufuks de hoje 
estabelece com as imagens que registou 
há décadas é o que dá corpo a Lisboa 
Clichê, mas esse diálogo é múltiplo nas 
suas direcções e nos seus interlocutores. 
Uma fotografia matinal numa das ruas da 
Baixa, com eléctrico ao fundo, enfrenta um 
texto onde o autor recorda ter descoberto 
uma certa magia no amanhecer lisboeta, 
convocando a canção de Sérgio Godinho 
e tudo, a muitos quilómetros da cidade 
e até do país: «não foi em Lisboa que eu 
descobri este encontro, foi em Atenas, na 
última noite do meu inter-rail, quando 
já não tinha dinheiro para uma pensão 
(…).» Lisboa Clichê faz-se desse vogar 

Daniel Blaufuks
Lisboa Clichê
Tinta da China

A
s cidades con-
stroem-se com 
muitas camadas 
e nem todas se 
alimentam de 
tijolo, cimento 

e vidro. Quem lá vive, por muito ou pou-
co tempo, quem atravessa as ruas e faz 
dos cafés um porto seguro, todos quan-
tos guardam na memória um episódio 
que seja onde um bairro, uma casa, um 
caminho é elemento essencial, todas es-
sas pessoas acrescentam algo à cidade 
– e a si próprias. O mais recente livro de 
Daniel Blaufuks assume essa premissa, 
deambulando por uma Lisboa que já foi, 
mas também pelas sinapses e os afectos 
de um autor que foi e é. Por vezes, escu-
ta-se o eco de García Llorca ou de W. G. 
Sebald, as cidades nascendo de quem as 
escreve e de nada mais, mas é apenas um 
entre os tantos rumores possíveis, mais 
devedor da concretização deste livro em 
cada leitor do que de qualquer marca que 
nele possamos apontar.
 Lisboa Clichê começa por parecer 
um livro sobre a Lisboa dos anos 80 e 90 
do século passado. Também o é, mas não 
será aí, no simples gesto documental ou 
na deriva nostálgica, que se encontra o 
seu âmago. Estão lá muitas fotografias 
capazes de apontarem esse caminho, 
sim, das noites dançantes do Frágil ao 
cafés que desapareceram para dar lugar 
a bancos e cadeias de fast-food, e quem 
conheceu a cidade nessas décadas já 
distantes reconhecerá lugares, ambientes, 
talvez mesmo pessoas. No entanto, este é 
um livro que se faz de imagens e palavras, 
sem que as segundas sejam legenda das 
primeiras, como poderia esperar-se num 
álbum. Lisboa Clichê é um livro de bolso, 
ainda que com quatrocentas páginas, e 
é um livro para se ler tal como se lê um 
romance, um ensaio, um diário. Textos 
e imagens concorrem para a construção 
de sentidos e é na imbricada relação 
entre ambos que se constrói a leitura. 
De certo modo, como já acontecia com 
Não Pai, o livro anterior do autor, muito 
mais breve e com mais texto do que 
fotografias, mas ainda assim um ponto 
reconhecível naquilo que podemos 
intuir ser uma constelação, uma linha 
de trabalho que assoma no percurso do 
autor e que parece ganhar corpo nestes 
dois livros. E tal como Não Pai, também 
Lisboa Clichê se ergue entre a memória 
como documento e a memória como 
construção, colocando um narrador 
em busca de si próprio através de uma 
multiplicidade de gestos que incluem o 
olhar, o escrever, o questionar e, sempre, 
a recusa de respostas cabais, fechadas e 
sem espaço para novas perguntas.
  Este é um livro a dois tempos. 
Nos anos 80 e 90, Blaufuks fotografou. 
Algumas imagens nasceram do acaso, 
da presença da máquina fotográfica 
que o acompanhava muitas vezes e que 
permitiu registar instantes, visões de uma 
rua, um pescador à beira do Tejo, a noite do 
Rossio envolta numa certa névoa. Outras 
decorreram do trabalho que o fotógrafo 
desenvolvia na imprensa, concretamente 
n’ O Independente, como as do incêndio 
do Chiado, em 1988, ou alguns retratos 

C R Í T I C A
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futuro. Não é física quântica, é um gesto 
talvez igualmente complexo, ciente de 
que a memória é algo que construímos, 
mas também aquilo que nos constrói, 
individual e colectivamente.
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Kwan Kung em Macau
Morri há 1800 anos, mas continuo vivo. Vivo porque matei tanta gente até à minha própria morte. Vivo rotulado 
de General do Tigre, de Rei da Guerra, de Santo de Lealdade e Justiça. Vivo admirado e homenageado por pobres, 
ricos, comerciantes, aprendizes de artes marciais, policiais, carrascos, ou mafiosos... Vivo figurado em pintura, 
gravura, escultura, porcelana, filme, telenovela, banda desenhada... Vivo no altar iluminado pela luz vermelha 
acesa durante 24 horas.

Por agora, vivo em Macau, mas abandonado na margem de uma rua qualquer, com uma mão cortada e um braço 
amputado. Onde está o meu sabre de dragão verde e de lua reclinada? Onde está o meu cavalo “Lebre Vermelha”? 
Onde está o maldito que me deixou aqui? Isto, porém, não me importa e o que me preocupa é aquela mulher 
deitada no chão frio a dormir, debaixo da árvore de patacas.

Como sou santo protector, tenho de fazer qualquer coisa para ajudá-la.

19/01/2022
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V Í R G U L A

Ser e nomear

 O que é a realidade? é uma pergun-
ta demasiado grande, caímos nela como 
num abismo. O que é a realidade para 
nós? é uma pergunta de tamanho bastan-
te mais razoável. Como no primeiro caso, 
também no segundo não conseguimos 
encontrar uma resposta totalmente satis-
fatória, mas parecemos resignar-nos com 
mais aceitação a essa incapacidade. Para 
isso, basta tomar por real a ficção em que 
acreditamos.
 Na sua matéria mais profunda, as 
certezas pelas quais nos guiamos não são 
feitas de palavras. O seu corpo é vago, 
difuso, com grande indefinição de con-
tornos e, no entanto, essas são caracte-
rísticas objectivas da sua realidade. No 
momento em que as analisamos à lupa e 
tentamos dar-lhes um corpo de palavras, 

A 
realidade objectiva 
é um mito. Há mui-
to que damos por 
inequívoco e que 
afinal é apenas uma 
interpretação nossa, 

passível de estar a grande distância da dita 
realidade. Há muito mais ficção no nosso en-
tendimento do que estamos dispostos a ad-
mitir em todos os momentos do quotidiano. 
Aceitamos esses mal-entendidos, fazem parte 
de todas as horas dos nossos dias, edificamos 
constantes interpretações do mundo a partir 
deles. Entre as nossas crenças, há algumas que 
são presunções a partir de presunções a partir 
de presunções e, com frequência, nesse racio-
cínio encadeado, logo o primeiro pressuposto 
é de validade questionável.
 Não duvidamos de nós próprios o sufi-
ciente e, assim, avançamos por ambiguidades, 
incorreções e erros, perversões que trans-
tornam a forma como pensamos e, por con-
sequência, a forma como olhamos. Noutros 
casos, com a mesma intensidade, duvidamos 
demasiado de nós próprios e, também assim, 
criamos uma distorção entre o que existe e o 
que acreditamos que existe.
Na universidade, no primeiro ano, tive uma 
disciplina chamada Introdução aos Estudos 
Literários. Passámos dois semestres à volta da 
pergunta: o que é a literatura? De Aristóteles a 
Vladimir Propp, fomos avançando por múlti-
plas referências e, com uma ingenuidade que 
a professora tolerava, questionámos concei-
tos como se fôssemos os primeiros a fazê-lo, 
como se tivéssemos descoberto naquele ins-
tante o que os outros, em vão, tinham perse-
guido durante séculos. 
 Depois dessa montanha-russa teórica, por 
fim, nas últimas semanas do último período, 
a professora revelou que não era possível res-
ponder de modo infalível à pergunta. Não se 
pode fechar a literatura num conceito. O que a 
literatura pode ser transcende o simplismo de 
qualquer afirmação lacónica.
 Na vida, há inúmeros assuntos que tam-
bém são assim. O que é o amor? As grandes 
ideias fogem de definições. O que é o tempo? 
E, no entanto, para sermos funcionais, para 
existirmos no espaço que ocupamos, preci-
samos de ter convicções. Estabelecemos a 
cartografia dos nossos valores a partir dessas 
conjecturas implícitas. Não sabemos ao cer-
to o que é a vida, não conseguimos defini-la 
exactamente em todas as suas nuances e pos-
sibilidades e, apesar disso, precisamos de ter 
crenças mais ou menos claras, para tomarmos 
a mínima decisão. 

Dick são ficcionais e são reais. O capitão 
Ahab, o navio Pequod e a própria baleia 
existem na linguagem. 
 O antónimo da ficção não é a realida-
de. A ficção tem uma existência concreta e 
legítima. O antónimo da ficção é o factual 
mas esse, quando considerado de modo 
absoluto, transcende-nos. Ao tentarmos 
captá-lo, ao tentarmos exprimi-lo para os 
outros ou para nós próprios, transforma-
mo-lo imediatamente em ficção.
 A constatação de que apenas lidamos 
com ficções, de que o que percepciona-
mos não é literal, de que as nossas me-
mórias e impressões não são a realidade 
inequívoca, não tem de ser angustian-
te. Trabalhar a ficção não é criar outros 
mundos, é pensar o mundo. A ficção não 
é invenção, é uma possibilidade. 

transformam-se imediatamente em 
ficção. As nossas certezas passam a 
ser a ficção das nossas certezas. 
 Nomear é um acto ficcional. 
Quando apresentadas ou entendi-
das como símbolos de algo, as pala-
vras são objetos de ficção. Moby Dick 
não é ficcional apenas por descrever 
episódios que não aconteceram, por 
não ter existido um capitão Ahab 
na conservatória do registo civil. Ao 
existir em palavras, Moby Dick cria 
automaticamente um universo fic-
cional. Por ironia, ou talvez não, é 
nessa dimensão que a sua realida-
de se localiza. As palavras propõem 
uma realidade tão real como esta 
mesa de madeira: toc, toc. O capitão 
Ahab e todas as referências de Moby 
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3.

https://txonpoesia.org

E
m crioulo, chão diz-se 
txon e foi essa palavra 
que deu título a uma 
revista literária on-line 

de vocação transdisciplinar, em 
língua portuguesa, onde a poesia 
é um dos conteúdos principais. 
A Txon publicou recentemente a 
sua segunda edição, cumprindo a 
periodicidade anual e prosseguindo 
o objectivo do diálogo entre 
culturas e línguas, tradições e 
experiências, sempre com o 
português como idioma capaz de 
estabelecer pontes. 
Antes de ser revista, a Txon já 
era projecto com vontade de 
muitos caminhos. Foi em 2017, 
no Mindelo, em Cabo Verde, que 
várias pessoas que partilhavam o 
espaço de uma sessão de poesia 
decidiram organizar-se para fazer 
algo mais. Com a poesia como eixo 
central, definiram estratégias para 
novas sessões poéticas, planearam 
formações em torno da leitura e da 
escrita, definiram estratégias para 
transformarem em livro, fanzine 
ou revista algumas das criações 
que ali iam nascendo. Há um ano, 
chegou o número 0 da revista, que 
agora avança para o 1. Como se 
lê na apresentação do projecto, 
a Txon quer «celebrar um chão 
comum enraizado na esperança 
e o olho que perscruta um ângulo 
preciso para voar. São publicados 
poemas, prosa poética, ensaios, 
textos para teatro, letras de canções, 
traduções, artigos científicos e 
objetos artísticos, interartísticos, 
intermediais e etnopoéticos.»
Nesta edição, há ensaios sobre 
poesia, dramaturgia, música, e há 
poesia de muitas geografias, entre 
Brasil, Angola, Cabo Verde, Portugal, 
São Tomé e Príncipe, Alemanha, 
Colômbia ou Galiza. Entre os 
autores contam-se os nomes de 
Hirondina Joshua, Fernando Pinto 
do Amaral, Jeronimo Pizarro, Bacar 
Banora, Chus Pato ou Rita Taborda 
Duarte. A fechar a edição, um texto 
de Luís Carmelo que é uma justa 
homenagem ao editor João Paulo 
Cotrim, recentemente falecido, 
que certamente acarinharia esta 
ideia de criar caminhos entre 
lugares e pessoas sem dar grande 
importância à distância. 

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.
Fernando Pessoa
Sobre a Heteronímia
Assírio & Alvim
Selecção de textos de Fernando 
Pessoa sobre o traço da pluralidade 
autoral e existencial que acabou por 
estruturar a sua obra. Inclui-se uma 
lista descritiva de heterónimos e 
autores fictícios, atestando o projecto 
da heteronímia como central na vida e 
na obra do autor.

6.
Blake Bailey
Philip Roth: A Biografia
Dom Quixote

A muito aguardada biografia Philip 
Roth, resultado de uma década 
de trabalho de Blake Bailey, que 
entrevistou o escritor e vários amigos, 
familiares e antigos relacionamentos, 
para além de ter tido um acesso 
privilegiado ao arquivo pessoal de 
Roth. 
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1.
Afonso Cruz
Sinopse de Amor e Guerra
Companhia das Letras

Dando continuidade à colecção 
Geografias, composta por romances 
inspirados em lugares, Afonso 
Cruz regressa com uma narrativa 
centrada em Berlim, sobre um amor 
aparentemente destinado e sobre 
como aquilo que cremos ser destino 
pode ser, por vezes (tantas vezes), 
abalado por circunstâncias que nos 
são alheias. 

2.
Sylvia Plath
Diários 1950-1962
Relógio D’Água

Tradução de Inês Dias e José Miguel 
Silva
As anotações diarísticas de Sylvia 
Plath começam na universidade e 
estendem-se até ao ano anterior à 
sua morte, por vezes pontuadas por 
poemas e alguns desenhos, incluindo 
os apontamentos que Ted Hughes, 
marido e executor testamentário da 
autora, decidiu excluir de edições 
anteriores (só a partir de 1998 
voltaram a ser incluídas).

3.
VVAA(ed. Xueting Christine Ni)
Sinopticon: A Celebration of 
Chinese Science Fiction 
Rebellion Publishing

Voltando a afirmar a força criativa 
da nova ficção científica chinesa, 
esta antologia reúne treze narrativas 
de autores muito distintos, entre 
argumentistas, vencedores de 
concursos literários, estudantes e 
escritores que apenas publicam na 
internet, todos até agora inéditos em 
inglês.

4.
Mário Domingues
A Afirmação Negra e a Questão 
Colonial
Tinta da China

Entre 1919 e 1928, Mário Domingues, 
nascido em S. Tomé e Príncipe, 
publicou na imprensa portuguesa 
uma série de textos em defesa dos 
direitos dos negros, discutindo a 
colonização e o racismo de um modo 
absolutamente percursor. Agora, José 
Luís Garcia recupera esses textos, 
contextualizando-os e tornando-os 
acessíveis a um novo público.

2.


