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

Se quase toda a literatura que 
conta anda pelos territórios 
pantanosos do amor e da 
consciência da morte, o motor 
das narrativas com que nos 

andamos a construir há milénios nunca deixou 
de passar pela viagem. Factual, imaginária, 
desejada ou inconsciente, é nela que se fundam 
boa parte das histórias que guardamos como 
património e é dela que vão nascendo novas 
histórias, descobertas de caminhos e lugares de 
pousio, o impulso universal em direcção ao outro, 
mesmo quando esse outro vive na nossa cabeça. 
Nem todas as viagens são grandes deslocações e 
as pequenas travessias podem conter mudanças 
tão profundas como as de uma qualquer 
epopeia. No seu novo livro, Luís Mesquita de 
Melo anda por esses territórios onde o mar como 
caminho se cruza com veredas mais interiores 
e menos visíveis. Navegações e Outras Errâncias 
(Companhia das Ilhas) reúne sete narrativas 
estruturadas em torno do canal que liga o Faial 
ao Pico, nos Açores, e que, entre memórias de 
infância, desejos de horizonte e episódios reais 
transformados em matéria literária, percorre 
histórias de muitas personagens. Falámos com 
o autor, que depois de vários anos a viver em 
Macau se encontra agora no Vietname, e ficámos 
a conhecer alguns episódios reais que deram 
origem a estes contos, bem como os diferentes 
ventos e correntes marítimas que vão norteando 
Luís Mesquita de Melo no seu processo de escrita.
 Retomar as leituras sobre a China 
é uma das propostas da edição deste mês, 
com o livro História da China – Um Retrato 
de uma Civilização e do Seu Povo, de Michael 
Wood, publicado em português pela Temas & 
Debates. O índice é vasto e as personagens e 
acontecimentos históricos não caberiam numa 
frase de síntese, nem sequer nas páginas breves 
de um jornal, por isso nos focámos num dos 
temas que fascinou o autor, o das «electrizantes 
revolucionárias feministas Qiu Jin e He Zhen, 
no final do império». São histórias de vida que 
abrem caminhos urgentes no modo tantas vezes 
redutor com que vamos conhecendo a história 
chinesa a partir das línguas ocidentais, criando 
pontes e confirmando influências mútuas 
onde, erradamente, poderíamos ver apenas 
incomunicabilidade. 
 Como todos os meses, há espaço para 
as palavras dos nossos cronistas habituais, Yao 
Feng e José Luís Peixoto, para o conto, desta 
vez com Yan Ge e um exercício de contornos 
delirantes sobre pandas, e para a crítica, onde 
nos debruçamos sobre os livros de Rithy Panh e 
de Itamar Vieira Júnior, acabados de chegar às 
livrarias. 
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P O R 
S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A Um guia para a 

literatura chinesa 
contemporânea

A Paper Republic, revista em língua inglesa 
dedicada à literatura chinesa e à sua 
tradução, prepara-se para editar um livro 
intitulado Guide to Contemporary Chinese 
Literature. Obra colectiva com cerca de 
300 páginas que percorrerá a literatura 
produzida na China entre meados do 
século XX e o presente. A apresentação 
acontecerá em formato on-line, no próximo 
dia 17 de Março (18h00 em Londres; 02h00 
em Macau), a partir da sede do Instituto 
Confúcio da Universidade de Aberdeen, no 
Reino Unido, e contará com intervenções de 
quatro dos muitos autores que trabalharam 
neste volume: Eric Abrahamsen, Xiaolu 
Guo, Emily Xueni Jin e Andrea Lingenfelter. 

A edição deste ano do Young Readers Festival, 
uma organização do Hong Kong International 
Literary Festival, já tem data marcada. Entre os 
dias 7 e 25 de Março, o território vizinho acolhe 
duas dezenas de escritores e ilustradores cujo 
trabalho se foca nos leitores infantis e juvenis, 
com sessões presenciais, visitas a escolas e 
algumas sessões on-line. Entre os convidados 
estão Wendy Orr, autora do best-seller Peeling 
the Onion, Michael Morpurgo, responsável por 
mais de uma centena de livros infantis e juvenis, 
entre eles War Horse, adaptado ao cinema por 
Steven Spielberg, e Julie Lee, autora de Brother’s 
Keeper, vencedor de vários prémios internacionais 
no último ano. O programa completo desta 11ª 
edição do Young Readers Festival está disponível 
em festival.org.hk/2022.

Sobem as vendas 
de livros em Portugal
 

Depois dos alarmes que soaram em 2020, 
acompanhando o confinamento e o encerramento 
das livrarias, e da quebra na venda de livros que 
marcou quase todo esse ano, o mercado editorial e 
livreiro português recuperou a sua vitalidade em 2021, 
ficando os números pouco abaixo daqueles que se 
registavam antes do início da pandemia. Um estudo da 
empresa alemã GFK, habitualmente responsável pela 
monitorização do mercado livreiro português, confirma 
que a venda de livros novos em Portugal cresceu, 
no ano passado, 14,2% em número de exemplares 
e 16,5% em valor. Só os livros dedicados ao turismo 
sofreram uma quebra de vendas, de acordo com a GFK, 
e as áreas mais lucrativas dentro do sector do livro 
continuam a ser a ficção (com 23% do total das vendas) 
e o infantil-juvenil (22,5% das vendas). Em 2021, em 
Portugal, venderam-se 11,2 milhões de livros vendidos, 
correspondentes a 150 milhões de euros.

Festival Literário de Hong Kong 
para os mais novos

Prémio 
Casino 
da Póvoa/
Correntes 
D’escritas
Luísa Costa Gomes é 
a vencedora do Prémio 
Literário Casino da Póvoa/
Correntes D’Escritas. O júri 

escolheu o livro de contos 
Afastar-se, publicado pela 
Dom Quixote, e destacou a 
«coerência na diversidade 
deste livro de contos, género 
em que a autora se tem 
destacado ao longo de 40 
anos de vida literária, bem 
como a constante procura da 
forma adequada que Luísa 
Costa Gomes persegue em 
cada conto». Atribuído no 
âmbito do festival literário 
Correntes D’Escritas, que 
decorre por estes dias 
na Póvoa de Varzim, em 
Portugal, o Prémio Casino da 
Póvoa destaca anualmente o 
livro de um autor de língua 
portuguesa ou espanhola, 
independentemente da 
nacionalidade, alternando 
entre a poesia e a prosa.
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H É L D E R  B E J A

E M  F O C O

A História da China, de Michael Wood, é um livro 

de síntese e divulgação que acaba de ser publicado 

em português. Entre muitos outros temas, dá 

pistas para quem se interesse pelos movimentos 

feministas e figuras como Qiu Jin e He Zhen.

Os primórdios 
do feminismo 
na China

tância agora, tudo o que espero 
é que o meu sacrifício ajude a 
preservar o nosso país». Qiu foi 
decapitada em Shaoxing a 15 de 
Julho de 1907.
	 He	Zhen何何	(n.	1884)	é	descrita	
por Michael Wood como «uma 
das mais brilhantes, mas per-
turbadas, percursoras do mo-
vimento feminista moderno da 
China». Falta ainda saber mais 
sobre a sua vida, mas é certo que 
estudou Escola Patriótica Femi-
nina de Xangai e que se tornou 
«ferozmente anti-Qing». Viveu 
em Tóquio, onde colaborou com 
revistas, e os seus escritos chega-
ram mesmo a publicações de Pa-
ris. Preocupavam-na as questões 
de género, mas também a luta de 
classes – em 1904, leu no Japão 
a primeira tradução de O Mani-
festo Comunista para a língua ni-
pónica.
 He Zhen fundou a Associa-
ção para a Recuperação dos Di-
reitos das Mulheres e escreveu 
importantes textos já vertidos 
para inglês, como «Sobre a ques-
tão da libertação das mulheres», 
datado de 1907, ou o ensaio «So-
bre o trabalho feminino». Wood 
nota que os seus artigos «pu-
nham em destaque a dependên-
cia das mulheres, o infanticídio 
e a prostituição». Noutro ensaio, 
«O Manifesto Feminino», He 
Zhen faz «um vigoroso ataque ao 
patriarcado». 
 Michael Wood deixa ainda 
uma ideia interessante sobre He 
Zhen: a de que era uma interna-
cionalista. Ao contrário de mui-
tos dos seus contemporâneos 
intelectualizados, a activista es-
tava «menos preocupada com o 
destino da China como nação e 
mais com o nexo entre patriarca-
do, imperialismo e capitalismo, e 
com a sujeição de género como 
problema mundial». 

Pistas de leitura

Não se sabe ao certo como fo-
ram os derradeiros anos da vida 
de He Zhen, mas mais detalhes 
sobre o seu legado e o de auto-
ras como Qiu Jin podem ser en-
contrados em livros dedicados 
à escrita no feminino na China 
imperial. The Red Brush – Wri-
ting Women of Imperial China, 
publicado em 2004 pelo Harvard 
University Asia Center e editado 
por Wilt Ideam e Beata Grant, é 
porventura a mais colossal des-
sas obras. Ao longo de quase 
900 páginas, é-nos oferecido um 
retrato completo da produção 
literária levada a cabo por mu-
lheres ao longo dos séculos. O 
epílogo do livro é dedicado ao 
nacionalismo e feminismo, com 
destaque para o papel de Qiu Jin. 

Outra obra importante, também 
citada por Michael Wood, é Wo-
men Writers of Traditional China 
– An Anthology of Poetry and Cri-
ticism, dada à estampa em 1999 
pela Stanford University Press e 
editada por Kang-i Sun Chang e 
Haun Saussy. 
 Women, Gender, and Sexua-
lity in China - A Brief History 
(Routledge) é um livro da au-
toria de Ping Yao que acaba de 
ser publicado e que no capítulo 
sétimo, intitulado «Five Women 
to Remember», destaca Qiu Jin 
e apresenta alguns dos seus poe-
mas traduzidos para inglês. Num 
deles, Qiu Jin menciona Joana 
D’Arc, garantindo que a heroína 
francesa lutaria ao lado das mu-
lheres chinesas. A alusão a Joana 
D’Arc não passou despercebida 
no Ocidente: serviu até à data 
para muitos títulos de artigos de 
jornal e revista sobre Qiu Jin e até 
para outro livro que lhe é inteira-
mente dedicado: Chinese Joan Of 
Arc: Qiu Jin - China’s First Femi-
nist, de Marie-Laure de Shazer.

Michael Wood

A História da China
Temas & Debates

C
ondensar a história 
milenar da China 
em pouco mais de 
600 páginas é um 
grande risco. Quan-
do o autor não é si-

nólogo, o perigo é ainda maior e 
Michael Wood, conhecido histo-
riador, cineasta e apresentador 
de televisão britânico sabe bem 
disso. Mesmo assim, decidiu 
avançar para a escrita de História 

da China – Um Retrato de uma 
Civilização e do Seu Povo, origi-
nalmente publicado em 2020 e 
que agora chega à edição portu-
guesa com carimbo da Temas & 
Debates.
Logo a abrir, Wood traça a crono-
logia da sua relação com a cultura 
chinesa, que começou nos anos 
de escola, em Manchester, quan-
do leu Poems of the Late Tang, de 
A.C. Graham; e se desenvolveu 

ao partilhar casa com um sinó-
logo enquanto estudante uni-
versitário em Oxford. Aí, Wood 
conviveu com outros tesouros 
literários da longa tradição chi-
nesa. Anos mais tarde, começou 
a visitar o país regularmente, 
fruto do seu trabalho enquanto 
apresentador de televisão e da 
popular série de seis episódios 
que acabaria por fazer, intitulada 
The Story of China.
 Wood afirma no prefácio 
da obra que «escrever sobre o 
passado da China é uma tarefa 
intimidante» e, quanto à forma 
do livro, explica que tentou, «à 
maneira de um realizador de 
cinema, manter em andamen-
to a grande narrativa geral e, ao 
mesmo tempo, fazer desvios 
para apresentar grandes planos, 
focando determinados locais, 
momentos e vidas, vozes de in-
divíduos de todos os lugares». 
Alguns desses indivíduos são 
figuras emblemáticas como o 
romancista Cao Xueqin (O So-
nho do Pavilhão Vermelho) ou o 
grande poeta Du Fu, sobre quem 
Wood rodou um documentário 
em Chengdu. Outros interve-
nientes são mais remotos, como 
o peregrino budista do século VII 
de nome Xuanzang. Entre as his-
tórias que fascinaram Wood es-
tão também as das «electrizantes 
revolucionárias feministas Qiu 
Jin e He Zhen, no final do impé-
rio».

Morrer pela causa 

A poeta e intelectual feminista 
Qiu	Jin何何	(n.	1875)	pertencia	a	uma	
antiga família de intelectuais de 
Shaoxing. Wood conta que, «na 
casa dos vinte, encurralada num 
casamento arranjado e infeliz, 
contactou com ideias revolu-
cionárias e partiu para o Japão», 
onde conviveu com vários exila-
dos republicanos que almejavam 
a queda da dinastia Qing. Qiu Jin 
esteve na fundação de jornais 
revolucionários e feministas, 
onde entre muitos outros textos 
escreveu o conhecido «Um Ape-
lo Respeitoso aos Duzentos Mi-
lhões de Camaradas Mulheres», 
um ataque declarado ao sistema 
patriarcal vigente, defendendo 
a liberdade de casamento e o 
direito ao ensino, assim como o 
fim de atrocidades como o en-
faixamento dos pés das mulhe-
res. Regressada ao seu país, Qiu 
dirigiu o jornal Notícias das Mu-
lheres da China, onde publicou 
o ensaio «Às Minhas Irmãs», deu 
aulas e dirigiu uma escola antes 
de acabar executada na sua terra 
natal. Wood conta que o seu úl-
timo poema vai assim: «A minha 
morte não tem qualquer impor-

Retrato de Qiu Jin
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Muitos destes contos giram em 
torno de personagens que têm 
em comum a vontade de fugir 
– da ilha, mas também de uma 
certa vida ou de si próprias. 
Este desejo faz parte da chama-
da condição de ilhéu? Sentiu-o, 
também, em algum momento 
da vida?
Não é só a vontade de fugir da ilha. 
Propositadamente não me quis 
focar nesse lado da insularidade. 
O Eddie, por exemplo, em vez de 
partir/fugir, chega e adopta a ilha 

como a sua casa. Outros person-
agens nunca chegam a sair dali, 
como se ficar fosse a única forma 
de vida, como por exemplo o Gil-
berto. É verdade que a vontade de 
partir – que por vezes pode mes-
mo ter os contornos de uma fuga, 
no caso de Otília – está sempre 
presente no espírito de quem vive 
numa ilha. Acho que faz parte da 
forma de viver numa ilha: o saber 
que se pode sair. Sobretudo quan-
do o horizonte se fecha em dias 
de invernia. Eu, como qualquer 

jovem adolescente que cresceu 
numa ilha como o Faial, ansiava 
também por partir um dia. É esse 
o percurso normal. Não diria par-
tida no sentido de fuga, mas parti-
da como única opção de vida para 
prosseguir os estudos. O grande 
ponto de interrogação é sempre o 
regresso, se e quando. Ainda hoje 
vivo dividido entre o estar fora e o 
regresso, como uma maldição. O 
escritor Daniel de Sá escreveu que 
«sair da ilha é a pior maneira de 
ficar nela».

Apesar de viver longe dos Açores 
e da sua ilha há muitos anos, 
quer este livro, quer o anteri-
or, transmitem a ideia das ilhas 
como uma presença de que não 
é possível escapar. É assim?
Sem dúvida. Diria até que é uma 
forma de exorcizar a ausência 
para ir vivendo com as saudades. 
Apesar de ser saído do Faial há 
muitos anos, quando tinha 18 
anos, a verdade é que sempre 
que possível voltei para recar-
regar as baterias. Em cerca de 
40 anos de ausência contam-se 
pelos dedos de uma mão os anos 
em que não voltei em férias. E 
mesmo ausente, sempre acom-
panhei o que se passa nas ilhas, 
através da literatura, da tele-
visão, dos amigos. A Humidade 
dos Dias [livro anterior do autor] 
é mais intimista, no sentido de 
que descreve muitas das minhas 
experiências e estados de espiri-
to da minha juventude, e pre-
tende, na minha voz, expressar 
um pouco o que é viver no meio 
do Atlântico rodeado de mar. O 
Navegações e Outras Errâncias 
parte de pessoas reais, que exist-
iram e viveram, de uma forma ou 
outra, no canal Faial-Pico, mas 
em relação às quais eu tomei a 
liberdade de ficcionar alguns as-
pectos das suas vidas. É também 
uma homenagem às gentes do 
canal.

Há uma personagem curio-
sa nestes contos, o Oficial da 
Marinha, que cresce com vonta-
de de mar e acaba por encontrar 
a sua realização na descida de 
um rio, o Amazonas. Inspirou-se 
numa pessoa real para construir 
esta personagem?
Como disse, todas as person-
agens têm uma base real. Os 
seus nomes são verdadeiros, 
bem como alguns dos factos de 
onde eu parti para construir as 
narrativas. O Oficial de Marinha 
existiu mesmo. Era o meu bisavô 
e não só desceu o rio Amazonas 
como raptou a minha bisavó 
Olina (porque o pai dela não 
aprovava o relacionamento en-
tre ambos) e acabou trazendo-a 
para o Faial. A minha mãe, que 
se lembra muito bem dela, con-
tou-me alguns dos factos sobre 
os quais ficcionei esta história, 

Luís Mesquita de Melo: 
Sete histórias no mar do Faial

Nasceu na Horta, ilha 
açoriana do Faial, e tem 
viajado pelo mundo, 
contando nesse percurso 
com muitos anos de 
vida em Macau, onde 
trabalhou, entre outras 
áreas, como advogado. 
Depois de A Humidade dos 

Dias (Capítulo Oriental), 
publicado em 2019 e 
lançado na Livraria 
Portuguesa, em Macau, 
Luís Mesquita de Melo 
regressa aos livros com 

Navegações e Outras 

Errâncias (Companhia das 
Ilhas), um volume que 
reúne sete narrativas com 
o canal Faial-Pico como 
cenário e o mar que rodeia 
as ilhas como fio condutor. 
São histórias de gente que 
quer partir, mas também 
de gente que aporta à ilha 
e nela descobre uma nova 
vida. E entre os que dali 
nunca saíram e os que 
diariamente se fazem ao 
mar, Luís Mesquita de 
Melo mergulha nas suas 
memórias de infância e em 
episódios que ajudaram a 
construir a narrativa da 
própria ilha para criar um 
conjunto de histórias que 
passam agora a pertencer 
ao universo literário. 
A partir do Vietname, 
onde vive actualmente, 
respondeu às perguntas do 
Parágrafo sobre estes sete 
contos açorianos. 
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que nos dias de hoje é quase in-
concebível, pelo menos na civili-
zação ocidental. O ponto de par-
tida foi o facto de a minha mãe 
contar muitas vezes que o bisavô 
se tinha viciado em pasta de café 
durante a descida do Amazonas e 
acabou por ter ataques de deliri-
um tremens com a abstinência do 
café. 

Um dos cenários que integra 
vários destes contos é o do canal 
entre o Pico e o Faial, o mesmo 
que Vitorino Nemésio eternizou. 
Que papel tem esse canal, e a 
dificuldade de o atravessar, por 
vezes, no modo de viver dos il-
héus?
O canal Faial-Pico é mesmo o 
centro de todas estas narrati-
vas, no sentido de que todas as 
histórias passam por lá, por onde 
partiram uns, chegaram outros, 
viveram muitos e sonharam to-
dos. O canal exprime distância e 
proximidade ao mesmo tempo: 
distância, porque nem sempre é 
fácil atravessá-lo, sobretudo em 
dias de mau tempo; proximidade, 
porque é a única forma de ligação 
entre duas ilhas irmanadas na 
solidão do Atlântico Norte, con-
denadas a olharem-se nos olhos. 
O canal foi sempre uma fronteira 
e uma janela. Quando ainda era 
miúdo e comecei a andar à vela, 
o canal era uma fronteira que sig-
nificava aventura, desafio, temer-
idade, e que parecia intranspon-
ível, mas era também uma janela 
por onde entravam os navios e os 
aventureiros (pequenos barcos à 
vela que ali chegavam depois de 
atravessar o Atlântico).

O facto de ser um praticante de 
vela, e de ter esse convívio com 
os barcos desde novo, foi deci-
sivo nesta recriação de tantas 
histórias que estão absoluta-
mente fincadas no território 
marítimo?
Com toda a certeza. Muitas das 
descrições das viagens marítimas 
baseiam-se na minha própria 
experiência e nas muitas milhas 
que já percorri em alto-mar. O 
facto de ser um velejador invet-
erado permite-me transpor para 
a escrita, com alguma facilidade, 
as vivências marítimas, sejam 
as tempestades, os pores-de-sol 

estonteantes, sejam as noites ou 
amanheceres passados longe de 
terra firme. Os barcos sempre es-
tiveram presentes na minha vida 
e, sejam eles veleiros ou transat-
lânticos, fazem parte da viagem 
que é também uma dimensão 
importante da minha escrita.

Há muitos livros e textos que 
ecoam nestas Navegações e Out-
ras Errâncias, de Moby Dick à 
Ode Marítima, passando pelo 
Mau Tempo no Canal. Até que 
ponto a literatura interferiu na 
sua imagem das ilhas, nomeada-
mente depois de passar a viver 
longe dos Açores?
Não é possível escrever sem se 
ter lido muito. Mesmo antes de 
sequer pensar em aventurar-me 
na escrita, sempre fui um leitor 
ávido e, na minha adolescência, 
de tudo o que era literatura de 
viagens, expedições marítimas, 
voltas ao mundo à vela, regatas 
oceânicas. Um dos livros que 
mais me marcou foi escrito pelo 
circum-navegador  Bernard Moi-
tessier: The Long Way. Neste livro, 
ele descreve a sua volta ao mun-
do durante a Golden Globe Race, 
em solitário, em 1968, em que, ao 
completar uma volta ao mundo 
e perto de ganhar a regata, de-
cidiu desistir e continuar a sua 
viagem, tendo navegado no total 
37,455 milhas até ao Tahiti sem 
nunca ter tocado terra. Mais do 
que uma perspectiva ou imagem 
das ilhas, a literatura sempre me 
proporcionou a dimensão da via-
gem, inevitável para quem cres-
ceu no meio do oceano. O livro 
Navegações e Outras Errâncias é 
também, em grande medida, so-
bre a viagem.

Este é um livro sobre lonjuras, 
desejos de fuga ou de mudança, 
sentimentos trágicos e heróicos, 
mas é também um livro sobre 
memórias, mesmo que ficciona-
das, das referências familiares 
às histórias de lugares emblem-
áticos como o Café Peter, dos 
cenários de isolamento às che-
gadas regulares de barcos que 
traziam cartas, livros, discos e 
modas. Como foi esse processo 
de partir das memórias para a 
ficção?
Penso que é natural para qualquer 

escritor começar por escrever so-
bre aquilo que lhe está mais próx-
imo. Sejam memórias, lugares, 
vivências, ou simplesmente cois-
as que nos aconteceram. A ficção 
ajuda-nos a libertar dos factos e 
permite ilustrar a vida com uma 
liberdade e cor que nem sem-
pre a realidade encerra. Apesar 
de muitas destas histórias terem 
uma base de verdade, factual, 
foram no entanto reconstruídas 
na minha escrita com uma ideia 
poética das pessoas e dos lugares. 
Foi este o meu contributo criati-
vo ao dar-lhes uma dimensão 
literária, e daí o recurso à ficção.  

Há vários episódios neste livro 
que parecem ter sido inventados 
para a literatura, mas que deix-
am a suspeita de terem de facto 
acontecido: lembro-me dos que-
ijos Gorgonzola, transportados 
por aquele navio que avaria, em 
«Orione», e que acabam ofere-
cidos ao pai do narrador, ou do 
homem que sonhava apanhar a 
baleia que terá engolido Jonas, 
em «Rufino». Estas histórias 
aconteceram? E foi preciso mod-
ificá-las muito para fazer delas 
literatura?
Foi preciso modificá-las apenas 
à medida da minha imaginação. 
Mas de facto aconteceram. A 
história dos queijos aconteceu 
de facto e marcou o meu difícil 
relacionamento com o cheiro do 
queijo durante toda a minha ju-
ventude. O comandante do navio 
Orione ofereceu, na verdade, dois 
queijos enormes ao meu pai, que 
empestaram a nossa casa duran-
te muito tempo. Sendo esse o 
ponto de partida, eu quis no en-
tanto ficcionar a viagem do Ori-
one até sofrer o incêndio perto 
dos Açores e o seu encontro com 
um dos rebocadores holandeses, 
que estacionavam no Faial, bem 
como descrever um pouco como 
seria a espera da tripulação dos 
rebocadores de alto-mar nas tar-
des passadas no Peter. Este é, na 
verdade, todo o processo da es-
crita deste livro, combinando um 
ponto de partida verídico com a 
minha visão do que poderia ter 
acontecido.

A escrita era algo que fazia parte 
da vivência da sua casa de infân-

cia, nomeadamente através do 
seu pai, que fez jornalismo e doc-
umentários e que escreveu, entre 
outras coisas, contos. Começou 
a escrever regularmente apenas 
em 2019, quando publicou o pri-
meiro livro, ou já o fazia e só nes-
sa altura decidiu publicar?
Embora o gosto pela escrita já 
existisse desde há muito tempo, 
eu diria que um conjunto de cir-
cunstâncias levaram a que ape-
nas publicasse pela primeira vez 
em 2019. Primeiro, uma questão 
de maturidade, já que muitas 
das coisas que escrevi antes pura 
e simplesmente não tinham a 
qualidade ou a maturidade para 
serem publicadas. Conside-
ro-me bastante exigente naqui-
lo que faço e há um momento 
próprio em que nos reconhec-
emos naquilo que escrevemos. 
Até aí foi apenas um processo de 
desenvolvimento e aprendiza-
gem. Em segundo lugar, o facto 
de ser advogado de profissão 
leva a que passe os dias a ler e a 
escrever outras coisas o que me 
retira a disponibilidade para a 
escrita literária ao fim de um dia 
de trabalho. Mesmo assim, sem-
pre tentei, e tive muita satisfação 
pessoal, por vezes, em escrever o 
melhor possível, sobretudo nos 
articulados processuais, quando 
fazia mais advocacia de tribu-
nal. Sou por natureza um escritor 
lento e tudo tem de sair quase na 
sua versão final, o que, aliado à 
por vezes falta de disponibilidade 
mental e de tempo, leva a que só 
em 2019 se tenha concretizado 
a publicação do primeiro livro, e 
este dois anos depois.

No seu livro anterior, A Humi-
dade dos Dias, as suas memórias 
dos Açores já eram matéria cen-
tral, mesmo que com algumas 
referências a outras geogra-
fias, nomeadamente a asiática. 
Depois de muitos anos a viver 
em Macau, e estando agora no 
Vietname, os Açores continuam 
a moldar o seu modo de ver o 
mundo, apesar da distância?
Não diria que moldam a minha 
maneira de ver o mundo, embo-
ra reconheça que desempenham 
um papel importante na minha 
sensibilidade criativa e literária. 
Penso que este livro marcará o 

E N T R E V I S T A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

fim da necessidade de escrev-
er sobre os Açores. Gostaria de 
escrever sobre Macau e o Viet-
name. Sempre foi uma preocu-
pação que a minha escrita seja 
universal, no sentido de que 
não seja preciso de conhecer o 
Café Peter ou ter nascido nos 
Açores para aderir e apreciar o 
que escrevo. Daí, talvez, a opção 
por um estilo de prosa poética 
que tenha por si mesmo valor 
literário, independentemente do 
objecto da escrita. 

Tem planos para um próximo 
livro?
Gostava de transportar o cenário 
geográfico da minha escrita para 
a	Ásia	(Macau	e	Vietname),	onde	
ao fim e ao cabo passei 22 anos 
da minha vida. Tenho algumas 
ideias. Mas talvez me aventure, 
um dia, a escrever um romance 
que penso ainda ter cabimento 
nos Açores. Será, no entanto, a 
seu tempo, até que tenha a liber-
dade para poder escrever como 
gostaria, isto é, sem os con-
strangimentos do meu trabalho 
diário, o que espero não ser um 
futuro muito distante.         

Luís Mesquita de Melo

Navegações e Outras 
Errâncias
Companhia das Ilhas
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Os Pandas 
Suicidas
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Macau, China        

“Então os pandas, os pandas são simples-
mente preguiçosos. Além disso, mimados 
com a sensação de privilégio, hoje são so-
bretudo niilistas.” Eu estava no exterior de 
um clube nocturno cintilante, a dizer isto 
ao grupo de escritores portugueses. “Eles 
não gostam muito de comida e detestam 
ficar no exterior. E sabem que mais? Não 
têm vontade de ter sexo. Esse é o verdadei-
ro problema. Porque precisam de se repro-
duzir, caso contrário extinguem-se, certo? 
Por isso, as pessoas têm de lhes arranjar 
pornografia. Porno para pandas. Pandas 
que têm sexo em vídeo. Eles mostram-lhes 
isso durante a época do acasalamento, 
para que eles sintam vontade de dormir 
juntos e, se tudo correr bem, fazer apare-
cer alguns bebés pandas.”

“Não acredito!”, interrompe um deles, 
rindo de forma histérica. 

“Sim, é o que eles fazem aqui”, afirmei.
“Isso é de loucos! Importas-te que o 

escreva numa das minhas histórias?”, per-
guntou ele. 

“Claro que não”, respondi. “Assim 
como assim, eu não o poderia fazer. En-
quanto escritora chinesa, se escrever sobre 
pandas vou ser mal vista. Por isso, é teu. 
Estás à vontade.”

“Combinado.” Ele pareceu agradado. 
“Vou escrever sobre isso. Pandas que se 
tentam matar não tendo sexo.”

“Os Pandas Suicidas”, disse eu. “Lem-
bra-te de usar uma narração na primeira 
pessoa do plural.”

Ao mesmo tempo, um tipo do festival 
saiu do clube nocturno para nos vir bus-
car. Entrámos. Consumir algum álcool se-
ria boa ideia. Pensei. 

Dublin, Irlanda         

Mal sabia eu que, na verdade, ia voltar 
atrás com a minha palavra. Ia sentar-me 
na sala de estar deste chalé e escrever 
sobre pandas e os suicídios dos pandas 
como se a pandice nesta sala já não fosse 
suficientemente intensa. 

Quando nos mudámos para este cha-
lé, em Agosto, comprei um batente em 
forma de panda. Mas, a maior parte do 
tempo, o batente não travava a porta, nem 
coisa alguma. Ficava ali parado no tapete, 
parecendo calmo e pisável. Quer dizer, eu 
não o queria intimidar. Mas, quando se 
vive com o marido no país dele, é sempre 
bom ter um objecto sobre o qual descarre-
gar a raiva mais inesperada. Neste caso, até 
o tornei num companheiro.

Uma amiga veio visitar-me e viu o ba-
tente-panda. “Que adorável!”, exclamou. 
“Trouxeste-o da China?” 

“Não”, disse. “Comprei-o na Marks 
and Spencers.”

Aconteceu uma cena similar quando 
fomos beber a um bar. O meu marido es-
tava a ver futebol gaélico com um amigo e 

eu estava a conversar com a namorada do 
amigo. Eles tinham começado a namorar 
há pouco e ela parecia fresca e resplan-
decente. Bebemos vinho tinto e rimos de 
algumas piadas feministas. Gostei dela de 
imediato e percebi que foi recíproco. 

A importância de ter uma amiga numa 
cidade nova nunca pode ser minimizada. 
Fiquei mesmo feliz. Fui à casa de banho e, 
quando voltei, beijei-a no cotovelo direito.

“Uau!” Ela ficou lisonjeada. “Nunca 
ninguém fez isso aos meus cotovelos. É 
uma tradição chinesa?” 

“Não”, disse, agachando-me ao lado 
dela. “Eu é que sou assim.” E levantei-me.

Uns dias mais tarde, quando estava 
sozinha em casa com o batente-panda, 
percebi que um panda, mesmo um panda 
que tinha a mera função de batente, tinha 
direito à individualidade. Decidi dar-lhe 
um nome. Passou a chamar-se Brian. 

“Olá Brian, tudo bem?” 
Estranhamente, no momento em que 

proferi estas palavras, ele perdeu a expres-
são permanentemente aborrecida e im-
pessoal. Ficou com um ar compassivo e 
até triste.

“Eu sei”, disse-lhe. “A anomalia da cog-
nição face à especificidade na interacção 
transcultural, não é?” 

Macau, China
Como convidada do Festival Literá-

rio Internacional Rota das Letras, gostei 
muito da minha semana em Macau. Aliás, 
gosto muito de todos os festivais literários 
internacionais. Há coisa mais divertida do 
que escapar à rotina diária, abandonar a 
mediocridade e a discrição a ela ineren-
tes, e mergulhar num país das maravilhas 
onde a literatura ainda é considerada uma 
engrenagem essencial da vida moderna? 
Num festival literário, podemos ser tão cí-
nicos quanto quisermos.

Além disso, experimentar o Detector 
de Estereótipos em escritores de diferen-
tes países pode ser muito divertido, se não 
tivermos em consideração o quão politi-
camente incorrecta é esta ideia. Os escri-
tores norte-americanos referem grandes 
nomes da literatura contemporânea com 
um sentido de intimidade suspeito; os es-
critores coreanos são artificialmente poli-
dos e contidos, excepto quando bebem; os 
escritores do Reino Unido conseguem usar 
adjectivos com uma sofisticação excepcio-
nal; os escritores irlandeses ou são muito 
extrovertidos ou terrivelmente silenciosos, 
mas quando bebem vão até ao outro extre-
mo; os escritores do mundo árabe têm lin-
das visitantes femininas, não falam real-
mente contigo, mas acabam sempre por te 
adicionar no Facebook. Etc.

Em Macau, todos os escritores portu-
gueses tinham uma história acerca de uma 
rapariga que conheceram no secundário. 
Estavam desesperadamente apaixonados 
por essa rapariga e não sabiam o que fa-
zer, por isso, para a conquistar, escreveram 

poesia. Um deles contou esta história no 
primeiro dia, num debate, e no segundo 
dia, quando fomos fazer uma leitura a uma 
universidade, outro escritor respondeu à 
pergunta “Como se tornou escritor?” com 
a mesma história. Mais tarde, quando es-
távamos a beber num clube nocturno com 
patrocinadores dos casinos, alguém referiu 
novamente um romance do secundário.

Todos alegavam que a história era ve-
rídica, pelo que não tive outra opção senão 
acreditar que a inspiração para a literatura 
portuguesa era uma linda estudante do 
ensino secundário. 

“São românticos e charmosos natos”, 
comentou, em português, uma rapariga 
chinesa do festival, que vive em Macau há 
anos. 

“Dá para ver”, assenti, bebendo de um 
trago o meu Chardonnay.

“Mas por vezes partem-te o coração”, 
disse ela.

“Faz parte de se ser um romântico”, 
disse eu, deitando mais vinho no meu 
copo.

Era a minha última noite em Macau. 
Todo o festival estava em festa num bistrô. 
Esta rapariga e eu estávamos sentadas cá 
fora na escada, a beber Chardonnay, a par-
tilhar um cigarro anónimo. Conversáva-
mos em chinês. Falávamos baixo, com vo-
gais indistintas e consoantes turvas, quase 
como um murmúrio. Conversámos sobre 
a nossa infância, a cidade e os escritores 
de que gostamos. Falámos sobre o inevi-
tável passado e o imprevisível futuro. O ar 
estava saturado de melancolia. Todos os 
turistas e jogadores que enchiam as ruas 
durante o dia tinham desaparecido. A ci-
dade era ela própria novamente. Quente e 
generosa, velha e distante. 

“Penso no que nos irá acontecer no 
fim.” Ela apoiou-se em mim, pousou a ca-
beça no meu ombro.

“Vais ficar bem, e eu só me vou mudar 
para a Irlanda no Verão”, disse eu com toda 
a clareza, jogando o cigarro fora.  

Chengdu, China
Os táxis locais passaram a campanha 

turística da cidade durante anos. Assim 
que entrávamos num táxi, uma voz femi-
nina robótica vinda debaixo do taxímetro 
saudava-nos: Bem-vindos a Chengdu, a 
terra dos pandas e a terra da abundância. 
Era absurdo, se pensarmos bem. Chengdu 
era, sobretudo, a terra dos seus habitan-
tes humanos e depois dos gatos e cães, e 
depois dos pardais e das baratas e depois, 
só depois, algures no campo, no Centro de 
Investigação sobre Pandas, de um número 
modesto de pandas. 

Como residente, nunca lá tinha ido, mas 
os meus sogros, depois de ouvirem a men-
sagem intrigante num táxi local, insistiram 
para que fôssemos todos ver os pandas.

Eles vieram visitar-nos a Chengdu an-
tes da nossa Grande Mudança. O filho de-
les, o meu marido, está neste país há cinco 

anos e só os conseguiu convencer a visitá-
-lo quando arranjou mulher. Estávamos 
entusiasmados com a visita e levámo-los a 
vários restaurantes para experimentarem 
todo o tipo de comida chinesa: massa com 
carne de porco picada e wontons, refogado 
de tomate, frango uigur e pimenta verde, 
salteados à moda de Szechuan e Dim Sum 
cantonês. Divertimo-nos imenso e eles qui-
seram que eu fosse ver os pandas com eles.

“Não quero ver os pandas”, protestei. 
“Porquê? Vá lá! Vai ser divertido!”, dis-

se a minha sogra.
“Ela nunca viu os pandas, nunca es-

teve no Centro dos Pandas”, disse o meu 
marido. Ao que parece, queria ajudar-me.

“Porquê?” Agora era o meu sogro 
quem estava curioso. 

Eu não sabia explicar porquê. Porque 
os pandas são uns preguiçosos mimados? 
“Porque é muito longe da cidade. Além 
disso, não me quero levantar cedo”, acabei 
por dizer. 

“Vá lá!” A minha sogra agarrou-me pe-
los ombros e fez o seu sorriso único. “Vem 
connosco! Vai ser divertido!”

“Nós protegemos-te dos pandas. Não 
te preocupes”, disse o meu sogro, virando-
-se para trás no carro.

E eu fui. Pandas 1 - Eu 0.
A viagem acabou por não ser muito 

má. O tempo estava fresco e o céu limpo. O 
parque era pitoresco e calmo. E os pandas, 
se vistos como ursos com grandes círculos 
negros em volta dos olhos, eram suficien-
temente agradáveis.   

Numa das casas de panda, um panda 
estava sentado numa pedra, a mastigar 
um rebento de bambu. Os visitantes re-
jubilavam. Exclamavam: “Panda! Panda!”, 
“Oh, tão querido!”, “Oh, olha para ele!”, e 
outros disparates do género. 

A minha sogra pegou no telemóvel e 
tentou fazer um vídeo. “Vou mostrar isto 
aos miúdos quando voltar. Vão ficar tão 
contentes por ver isto”, disse ela. Ela é pro-
fessora numa escola básica para rapazes 
em County Mayo. Imaginei que, para os 
miúdos de lá, ver um panda a comer bam-
bu seria excepcional. Imaginei as caras de-
les repletas de surpresa e alegria. 

Este pensamento fez ruir o meu cinis-
mo para com os pandas. Também me lem-
brei da minha emoção quando vi elefantes 
pela primeira vez.

Alguns miúdos adoram elefantes. Ou-
tros adoram girafas. Há ainda os que estão 
na onda dos leões-marinhos. E também os 
que têm um fraquinho por hipopótamos. 
Como tal, os pandas merecem ser amados, 
por alguns miúdos, algures no mundo. 

Que os pandas nunca morram. Afinal, 
os zoos sempre foram o meu lugar favorito. 

 
Traduzido do Inglês 

por Luís Humberto Teixeira
Texto inserido no livro de contos 

e outros escritos Quarto Crescente 
(PraiaGrande Edições, 2016).

C O N T O

YAN GE

I LUSTRAÇÃO  RUI  RASQUINHO
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Rithy Panh 
com Christophe Bataille

A Eliminação
Antígona

Tradução de Paulo Faria

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

Investigar o mal 
para encontrar o bem

A 
17 de Abril de 
1975, Rithy Panh 
e a sua família 
estavam entre os 
muitos milhares 
de cambojanos 

que convergiram para o centro de Phnom 
Penh para ver e tentar averiguar ao que 
vinham os revolucionários Khmers Ver-
melhos que tomavam a cidade. Sabia-se 
muito pouco sobre as suas reais intenções 
e aquelas longas filas de homens armados 
vestidos de preto e de calças arregaçadas 
como faziam os camponeses ficaram re-
gistadas na memória do pequeno rapaz 
de 11 anos. Mas houve outra coisa que im-
pactou ainda mais: «O que nos surpreen-
deu foi o facto de os revolucionários não 
sorrirem. Mantinham-nos à distância, 
com frieza. Muito depressa, o meu olhar 
cruzou-se com o deles, vi os queixos cerra-
dos, os dedos no gatilho das armas. Fiquei 
apavorado por este primeiro encontro e 
pela total ausência de alma.» (p.32)
 Panh tinha razões para estar apavora-
do. Ele ainda não sabia – apesar de o seu 
pai, até então funcionário do Ministério 
da Educação, ter recebido e ignorado vá-
rios avisos de amigos para deixar o país – 
mas ele e a sua família estavam prestes a 
tornar-se a partir desse dia parte do «povo 
novo», burgueses, intelectuais e proprie-
tários a precisar de reeducação ou a cami-
nho do extermínio.  
«Atribuir à classe odiada um nome cheio 
de esperança: povo novo. Que ideia genial» 
(p.28), escreve Rithy Panh em A Elimina-
ção, livro publicado originalmente há mais 
de uma década e escrito com a ajuda do 
romancista Christophe Bataille, agora pu-
blicado em português pela Antígona com 
tradução de Paulo Faria.

 A Eliminação é um testemunho auto-
biográfico de um sobrevivente que viu 
praticamente toda a família morrer às 
mãos do regime de Pol Pot, que fez mais 
de 1,7 milhões de vítimas nos anos 1970, 
dizimando o país e marcando para sempre 
aqueles que ficaram para contar a história. 
Ao mesmo tempo, o livro é também uma 
investigação do mal – e da humanidade 
do mal – através de fragmentos das en-
trevistas que Rithy Panh fez a Kaing Guek 
Eav, o camarada Duch, homem a cargo do 
centro de tortura e execução Tou Sleng, ou 
S21, nos arredores de Pnhom Penh, onde 
foram torturadas e executadas mais de 12 
mil pessoas entre 1975 e 1979. Anos antes 
destas entrevistas com um homem buro-
crático e intelectualizado que personifica 
toda a maldade de um regime, Rithy Panh 
fez uma pesquisa profunda para preparar 
o filme S21 – A Máquina da Morte dos Kh-
mers Vermelhos. Conversou com guardas, 
carrascos e pessoal médico que trabalha-
vam às ordens de Duch e que ficaram qua-
se todos ilesos dos crimes que cometeram 
ou ajudara a perpetrar. Um deles disse-lhe 
que os prisioneiros eram «como peda-
ços de lenha»; outro que se tratavam não 
de homens mas de «animais sem alma». 
Duch não está no filme e o cineasta admite 
o incómodo com essa ausência, sensação 
que, apesar de tudo, achou ter superado. 
Até que em 2009 começa o julgamento de 
Duch, primeiro membro dos Khmer Ver-
melhos a comparecer diante de um tribu-
nal apoiado pelas Nações Unidas, e Panh 
não consegue ficar indiferente àquele ho-
mem, àquelas imagens, às suas declara-
ções.
 Rithy Panh garante permissão para en-
trevistar o camarada Duch e descobre um 
homem educado, familiarizado com o 

marxismo e o budismo, e no qual encontra 
«escassa humanidade». São os fragmentos 
perturbadores dessas conversas que en-
tremeiam a saga familiar que o livro narra, 
bem como o processo introspectivo do ci-
neasta enquanto vai regressando mental-
mente aos lugares do passado durante os 
seus encontros com Duch. 
 Panh não gosta da palavra «trauma» 
para descrever aquilo que tem carregado 
toda a vida, preferindo falar de uma gran-
de mágoa. Nos anos de demência ideo-
lógica, violência extrema e eliminação 
de toda e qualquer individualidade que 
foram os dos Khmers Vermelhos, Rithy 
Panh sobreviveu quase que por milagre, 
fenómeno a que não estão alheias valen-
tes doses de sorte e astuta resistência. «A 
resistência humana é misteriosa; agi como 
um animal. Lembro-me de ter incendia-
do grandes florestas com outras crianças, 
para preparar os campos de milho; depois, 
esperávamos três dias que a terra deixas-
se de fumegar. Ao alvorecer, avançávamos 
descalços, entre as brasas. Esgravatáva-
mos na cinza e na terra queimada, como 
cães, com os nosso pobres pés. Seguimos 
o nosso instinto. Não reflectir. Lutar. E en-
contrámos pequenos animais que o fogo 
alcançara, esquilos, lagartos e caracóis que 
devorámos ali mesmo.» (p. 103)
 Em 1979, Panh acaba por conseguir 
escapar do país, depois da entrada das 
forças vietnamitas no Camboja. Antes de 
chegar a França, onde acabaria por fazer 
a sua vida, passa ainda um período na 
Tailândia. Toda a sua posterior carreira de 
cineasta está marcada pelos acontecimen-
tos que atropelaram a sua família e o seu 
país natal. Além do documentário sobre a 
prisão S21, o filme A Imagem Que Faltava, 
que em 2013 venceu a secção Un Certain 

Regard em Cannes, é um documento ex-
traordinário e inventivo sobre o Camboja 
e o poder das imagens.
 Rithy Panh rejeita expressões como «sui-
cídio de uma nação» para descrever o que 
aconteceu no Camboja e lembra que por 
trás dos crimes havia «um pequeno pu-
nhado de intelectuais, um projecto huma-
no». Por isso, este sobrevivente considera 
que o mundo não é inocente em relação 
ao que sucedeu no seu país. «Pois bem, 
nos crimes do Kampuchea Democrático, 
na intenção destes crimes, está presente 
o homem, o homem na sua universalida-
de, o homem em todas as suas facetas, o 
homem na sua história e na sua política. 
Ninguém pode encarar estes crimes como 
um particularismo geográfico ou um por-
menor bizarro da história; pelo contrário, 
é o século XX que se cumpre neste lugar; 
todo o século XX, bem vistas as coisas.» (p. 
101) 
 Apesar de escrever estas palavras, e 
apesar de Duch (que faleceu em 2020 na 
prisão) e de todos os carrascos e de todas 
as valas comuns e de todos os cadáveres 
que povoam a sua memória, Panh decla-
ra, ao terminar o livro, que o homem não 
é intrinsecamente mau. É esta a sua cren-
ça, a crença numa «banalidade do bem», 
expressão que subverte a «banalidade do 
mal» com que Hannah Arendt descreveu o 
carrasco nazi Adolf Eichmann.
 A Eliminação convida indirectamente 
o leitor a visitar a cinematografia de Rithy 
Panh e a descobrir mais sobre a História 
e as histórias Sudeste Asiático, das mais 
belas às mais sanguinolentas. A este pro-
pósito, valerá também a pena conhecer 
os filmes de cineastas como Joshua Oppe-
nheimer (The Act of Killing; The Look of 
Silence), que lança um olhar sobre a terrí-
vel história recente de outro país da região 
que alguns conhecem apenas por destino 
turístico de quatro letras chamado Bali: a 
Indonésia.
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O fio de muitos 
caminhos

 Há em vários destes contos uma clara 
vontade de experimentação em torno da 
linguagem, da estrutura e dos mecanismos 
narrativos. «Farol das Almas», um conto 
muito breve, constrói-se como um instantâneo 
histórico, registando a construção de um farol 
desprovido da sua metáfora de desvendar 
caminhos seguros para todos, erguido com 
o objectivo de diminuir as perdas de pessoas 
escravizadas nos navios que se afundavam por 
não encontrarem o caminho para atracarem em 
segurança. Não é o valor intrínseco das vidas 
humanas que preocupa os seus construtores, 
mas apenas o valor monetário dessas vidas num 
contexto em que pessoas foram transformadas 
em mercadoria. Em «manto da apresentação», 
lemos um exercício que encena a voz interior 
de Arthur Bispo do Rosário, o artista plástico 
brasileiro que viveu encerrado numa instituição 
psiquiátrica por mais de cinquenta anos, e 
é a construção verbal do ritmo e torrente de 
imagens e pensamentos que assegura essa 
entrada numa fictícia mente alheia. Igualmente 
mergulho em mente de outrém, mas aqui num 
registo de narração omnisciente, «A oração 
do carrasco» arrisca procurar a empatia nos 
gestos de quem tem como função aniquilar a 
vida e, escavando por entre memórias de um 
ofício herdado de gerações e ensinamentos 
de como cumprir com zelo a tarefa de matar, 
encontra essa empatia num lugar inesperado e 
tão semelhante ao de quem não mata nem quer 
matar que se torna desarmante.
 Lidos os primeiros contos de Doramar 
ou a Odisseia, e ainda antes de se alcançar o 
conto que dá título ao volume, confirma-se 
que a ideia que guardamos desde Homero – 
e que tem os seus equivalentes em todas as 
geografias, povoadas ou não pelos supostos 
descendentes do suposto contador de histórias 
da Antiguidade, fosse ele um só ou vários – 
é definidora destas narrativas. Não tanto pela 
viagem física, mesmo que essa esteja presente 
tem muitos momentos, mas sobretudo pela 
mudança de cenário, contexto e vida, pelo 
acrescentar de episódios a uma biografia que 
não tinha expectativas de tantas viragens 

Vieira Júnior guardou certos elementos que 
agora pontuam estes contos: uma dimensão 
telúrica fortíssima, o olhar atento às mulheres, 
que aqui têm espaço de fala, a violência da 
natureza a cruzar-se com a violência humana 
e a certeza de que o tempo não passa de modo 
linear, estando o presente permanentemente 
contaminado pela herança concreta do 
passado e pelo desejo de futuro. Há outros 
temas e cenários, no entanto, das assimetrias 
transportadas para a cidade ao progresso que 
parece oferecer apenas desenvolvimento, 
mas que esconde novas violências e uma 
vontade de terraplanar o passado que arrasta 
consigo memórias, modos de vida e equilíbrios 
ecológicos e sociais.
 Os contos que compõem este livro são 
independentes, sendo que alguns foram 
escritos antes de Torto Arado, mas o conto que 
dá título ao volume carrega nas suas linhas o 
imenso arco temporal, histórico e cultural que 
atravessa todos os contos do livro. Doramar, 
a personagem central, é também uma figura 
herdeira, transportando consigo os ecos e as 
marcas do passado de escravidão que definiu 
o Brasil que conhecemos e as opressões e 
resistências que se lhe seguiram. Empregada 
doméstica numa casa da cidade, a mulher 
que limpa, cozinha e dorme num quartinho 
insuportavelmente quente – «(...) quando eu 
era menina éramos livres e agora eu sirvo 
meus patrões que não me dão descanso. Olha 
para mim e dizem para os convidados que 
sou “como se fosse da família”, e nada posso 
dizer.» – é filha da pobreza, conhece a terra 
batida dentro das casas, a necessidade de 
encontrar comida por entre os restos da maré 
que muda e a violência por toda a parte. A sua 
movimentação aparentemente sem destino 
num autocarro que parte da cidade é sobretudo 
uma deambulação pelas suas memórias, 
sobrepondo-se em camadas onde o presente 
já não é de fome, mas onde não mudou o 
essencial. 

Itamar Vieira Júnior

Doramar ou a Odisseia
Dom Quixote

E
m 2018, Itamar Vieira 
Júnior foi o vencedor 
do Prémio Leya e o 
romance Torto Arado 
iniciou um percurso, 
primeiro em Portugal, 

depois no Brasil e em vários outros países, que 
fez dele um dos livros brasileiros mais lidos e 
discutidos de sempre. Agora, o autor publica 
um volume de contos que, em certos momen-
tos, regressa a esse Brasil rural e marcado pela 
dureza da vida e pelas desigualdades em que 
havia situado o seu romance de estreia, mas 
estende as linhas narrativas em muitas out-
ras direcções. A sempre referida maldição do 
segundo livro, que na verdade é mais anseio 
de uma crítica impaciente para ver o que fará 
um autor depois de um retumbante sucesso 
do que outra coisa qualquer, não tem lugar 
neste Doramar ou a Odisseia, não só porque 
o caminho de continuidade é seguro e desejoso 
de experimentar, mas também porque este não 
é o segundo livro do autor, que já havia pub-
licado dois livros no Brasil antes de concorrer 
ao Prémio Leya. Que não o conhecêssemos 
fora do seu país é desatenção nossa e se há 
maldição a registar é a da fraca circulação de 
livros entre países e territórios que partilham a 
mesma língua.
 Torto Arado ambientava-se no interior do 
Brasil, com os ecos do sistema esclavagista 
e as duras condições de vida a darem forma 
a um quotidiano que podia ser antigo ou 
contemporâneo – tais são as assimetrias sociais 
e de desenvolvimento no território brasileiro 
–, e que o autor conseguiu mostrar como 
intemporal. A referência estende-se a Doramar 
ou a Odisseia, mesmo que este seja um livro de 
contos, que os contos sejam muito diferentes 
entre si e que o arco temporal e geográfico se 
expanda em múltiplas direcções. Do romance 
que lhe deu amplo reconhecimento, Itamar 

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

abruptas, pela necessidade de continuar a 
caminhar mesmo que não haja um destino 
previsto. Nestes contos, caminhar é a garantia 
de não morrer e nessa demanda pela vida por 
entre condições quase sempre muito duras, os 
ecos homéricos vão-se instalando, talvez na 
exacta medida em que se instalam também 
os versos de Morte e Vida Severina, de João 
Cabral de Mello Neto. 
 Não é que as personagens destes contos 
sejam como o retirante que Cabral de Mello 
Neto criou e eternizou, atravessando o 
sertão em seca, mas com ele partilham essa 
necessidade de movimento, umas vezes 
concretizado em deslocação geográfica, outras 
como uma mudança de lugar mental. É esse 
o fio da odisseia que aqui se vai puxando, 
em histórias e personagens muito diversas, 
um fio que atravessa a História e os séculos, 
arrastando discriminações que se fizeram 
estrutura, silêncios que se transformaram em 
lei e uma eterna desigualdade que não deixa, 
ainda assim, de ver-se ameaçada pelos que 
lutam de algum modo, ou pelos que insistem 
em registar a memória e o presente dessa luta. 
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 In me the tiger sniffs the rose 
Siegfried Sassoon

No limiar do Ano do Tigre
desenhamos o tigre
escrevemos sobre o tigre 
falamos do tigre
e saudámo-nos um a outro em nome do tigre
mas já deixámos de o ter no coração
por isso em nós há mais cordeiros 
por isso as rosas no jardim ficaram mais solitárias

Porém, quem vive mais solitário
é o tigre preso no zoo
As grades da restrição aferram-se ao seu corpo
substituindo o seu esplêndido pêlo
O rei dos animais, agora fera inerme 
uiva contra a explosão dos fogos de artifício
sem saber como vai passar o seu ano do tigre
e quando findará a sua prisão perpétua
nem sabe
quando voltará ao nosso coração

Escrito no primeiro dia do Ano Lunar do Tigre

O Tigre 
do Ano 
do Tigre
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

Existir e perguntar
maturidade, quando nos começamos a habituar 
a ter vinte, chegamos aos trinta, etc. 
 Ao longo da vida, as células que con-
stituem o nosso corpo são substituídas muitas 
vezes. Nenhuma se mantém. Consideramo-nos 
uma entidade estável, confiamos na memória 
para mantermos a convicção de que somos 
a mesma pessoa, mas qual é a fiabilidade da 
memória? Com que rigor recordamos quem 
éramos há dez anos, há vinte anos?
 Ainda o Livro do Desassossego: «Viver 
é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se 
sente como ontem se sentiu — é lembrar hoje 
o que se sentiu ontem». Ou seja, aqui estou 
eu, a transformar-me constantemente noutro e, 

A pergunta mais profunda 
que todos os textos co-
locam é: quem sou eu? 
Esta ideia aplica-se a to-
dos os textos da história 
da literatura e, também, 

a todos os textos de qualquer outro âmbito já exis-
tentes ou por existir, desde que tenham a ambição 
de colocar alguma pergunta ou alcançar alguma re-
sposta. Alguns exemplos aleatórios: uma antologia 
de poesia hermética coloca esta pergunta, um man-
ual de mecânica coloca esta pergunta, um dicionário 
coloca esta pergunta. O motivo para afirmação tão 
cabal tem a ver com o facto de essa ser a mais pro-
funda pergunta que o ser humano consegue colocar 
e, por isso, todas as outras serem derivações dela. 
Qualquer pergunta que seja feita com o intuito de 
entender o mundo é, numa dimensão mais ampla, 
feita com o intuito de nos tentarmos entender a nós 
próprios. 
 Temos existência própria e, no entanto, exist-
imos no mundo. Existimos porque existe o mun-
do ou, a partir da mesma certeza, o mundo existe 
porque existimos. «E o meu coração é um pouco 
maior do que o universo inteiro», escreveu Álvaro 
de Campos. Nos dois versos que antecedem esse, 
escreveu também: «Tudo isso é no meu coração a 
morte e a tristeza do mundo./Tudo isso vive, porque 
morre, dentro do meu coração.» Por sua vez, no Liv-
ro do Desassossego, escreveu Bernardo Soares: «O 
universo não é meu: sou eu.» 
 Na obra de Fernando Pessoa, em nome próprio 
ou dos seus heterónimos, são muitos os momentos 
em que se aborda directamente o tema do eu. Ao 
fazê-lo, são também muitas as ocasiões em que con-
voca reflexões sobre o mundo, o universo e o out-
ro. Nestes casos, o mundo, o universo e o outro são 
sinónimos, pois existem em contraste com o eu. Aq-
uilo que se explora nesses raciocínios é o paradoxo 
entre um eu que se distingue do mundo, do universo 
e do outro, mas que, ao mesmo tempo, se mistura e 
depende do mundo, do universo e do outro. 
 Este paradoxo e ambiguidade são ainda mais 
vincados se considerarmos que o próprio autor, at-
ravés da heteronímia, se afirma eu e outro em si-
multâneo. Na obra de Pessoa, a questão identitária é 
fundamental, repete verso após verso: quem sou eu? 
Aliás, quando refere o seu coração, dá vontade de 
perguntar: em que peito bateria o coração de Álvaro 
de Campos?
 Quem sou eu? Esta pergunta está presente em 
todas as perguntas. 
 Nascemos sem respostas. À medida que toma-
mos alguma consciência, vamos formando ideias 
imperfeitas, incompletas, compomos tentativas de 
interpretação do que nos rodeia. Mas tudo muda 
rapidamente, começando por nós. A infância é uma 
experiência que analisaremos durante toda a vida 
e, mesmo assim, com certezas muito vagas. A ado-
lescência é, por definição, a indefinição: somos cri-
anças ou somos adultos? Depois, na sobrestimada 

disponíveis para contemplar essa enorme per-
gunta de frente e a impressionar-se com o seu 
tamanho: quem sou eu?
 Mas é assim em todos os textos, literários 
e não-literários. Se nascerem da intenção de 
um ser humano, terão um propósito. Se tiver-
em um propósito, serão uma contribuição para 
a grande demanda do ser humano. Se forem 
uma contribuição para a grande demanda do 
ser humano, colocam uma ou mais perguntas. 
E, por baixo dessas perguntas, no fundo do 
fundo de cada uma, quer se sugira possíveis 
respostas ou não, estará sempre a pergunta: 
quem sou eu?
 Sempre. 

por isso, a não ser eu e, no entanto, a ser 
qualquer coisa. Ou seja, o que é ser eu? 
Ou seja, quem sou eu?
 Num dos muitos inéditos da arca, 
Pessoa escreveu: «A minha arte é ser eu. 
Eu sou muitos.» Em quantidade e em 
qualidade, como ser alguma coisa? E, ao 
mesmo tempo, exactamente com a mes-
ma força, como não ser alguma coisa? 
A perspicácia de Pessoa, a sua clareza, 
leva-nos a estes becos e deixa-nos lá, in-
defesos diante de um tsunami existencial. 
Essa é uma das chaves para a universal-
idade da sua obra. Em qualquer ponto 
do espaço e do tempo, haverá leitores 



3. https://revistapiparote.com

O 
título soará 
agressivo, mas está 
bem justificado 
pela influência 

de Machado de Assis. A Revista 
Piparote foi buscar o seu nome 
às Memórias Póstumas de Brás 
Cubas: «A obra em si mesma é 
tudo: se te agradar, fino leitor, 
pago-me da tarefa; se te não 
agradar, pago-te com um piparote, 
e adeus.» A frase é um modo de 
clarificar que nesta publicação 
não há cedências – os temas e as 
abordagens são escolhidos pela 
equipa e passam a estar disponíveis 
para o mundo a partir do momento 
em que se publicam, em papel 
e na internet. Quem desgostar, 
tem o quase infinito da rede para 
encontrar outras coisas para ler, 
ou fugir do piparote machadiano. 
De qualquer modo, há poucos 
motivos para não gostar de uma 
revista dedicada à literatura e ao 
ensaio, aos cruzamentos entre 
disciplinas artísticas e modos de 
olhar o mundo, sempre com uma 
atenção particular ao Brasil e à sua 
mais recente produção literária. 
No editorial, a revista apresenta-se 
assim: «A Revista Piparote é um 
espaço criado para o debate e para 
a divulgação de ideias no campo 
da Literatura e das Artes. Pretende-
se divulgar no meio digital e 
impresso novos autores nacionais 
e internacionais; bem como lançar 
um piparote sobre o túmulo para 
reavivar a gênese dos mortos.» 
A edição mais recente apresenta, 
entre vários outros conteúdos, um 
conjunto de ilustrações da artista 
mineira Lume Ero reflectem sobre o 
Brasil contemporâneo, respigando 
as raízes de algumas das suas 
questões sociais e políticas em 
acontecimentos mais antigos. Há 
poemas inéditos de Glauco Mattoso 
e de Jussara Salazar, excertos do 
romance Tempo de Cão, da autora 
paulista Márcia Barbieri, ainda por 
publicar, e um ensaio de Gabriel 
Frias sobre reality shows e as suas 
tentativas frustradas de encenação 
da realidade. Há ainda uma 
homenagem a Pier Paolo Pasolini 
assinada pelo escritor Flávio 
Viegas Amoreira e um ensaio do 
historiador Leonardo Stockler sobre 
Charles Baudelaire e a sua relação 
– também literária – com o haxixe. 
Não serão precisos piparotes para 
enxotar leitores, já que há motivos 
de sobra para mergulhar nas 
páginas desta revista.

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.
Olivier Afonso e Chico
Les Portugais
Les Arènes

Era para ter sido um filme, mas 
acabou por ser uma banda desenhada, 
agora publicada em França. A 
história  mergulha nos meandros da 
emigração portuguesa para território 
francês, cruzando memórias de 
família, contexto histórico-social 
e vários episódios em que muitos 
portugueses e outros tantos franceses 
se reconhecerão.

6.
Terry Eagleton
Humor
Edições 70

De Aristóteles a Freud, passando 
por Tomás de Aquino ou Bakhhtin, 
o crítico e filósofo inglês que traça 
um retrato do humor no Ocidente, 
procurando perceber os seus 
mecanismos, razões e oposições, 
na senda de anteriores teóricos que 
procuraram respostas para a eterna 
questão sobre os motivos do riso. 

1.

4.

6.

5.

1.
Manuel Jorge Marmelo
A Última Curva do Caminho
Porto Editora

Este romance nasce de uma lenda 
familiar, daquelas que têm o poder de 
definir muitos futuros, acabando por 
reescrever outros tantos passados. A 
história é narrada por um professor 
reformado que trilha uma intensa 
digressão pelas suas memórias 
enquanto reflecte sobre o tempo e o 
agigantar aparente da sua velocidade.

2.
Éve Curie
Madame Curie
Livros do Brasil
Tradução de Elvira Fortunato

A biografia de Marie Sklodowska-
Curie escrita pela sua filha percorre 
as memórias de infância daquela que 
viria a ser a primeira cientista mulher 
a receber aclamação internacional, 
focando-se depois no carácter 
pioneiro dos seus trabalhos sobre a 
radioactividade, na distinção com 
dois prémios Nobel, o da Física 
(1903) e o da Química (1904), e no 
casamento com Pierre Currie, seu 
companheiro de vida e de trabalho.

3.
João Pedro Mésseder e Rachel Caiano
Coisas Que Gostam de Coisas
Caminho

É já o sexto livro que estes autores 
assinam em conjunto. Pensado 
para os leitores mais novos, ou para 
os que se sentem entusiasmados 
com a descoberta do mundo, 
independentemente da idade, 
Coisas Que Gostam de Coisas é sobre 
objectos, pessoas, animais, mas 
sobretudo sobre sensações, amparos, 
cuidados e emoções.

4.
VVAA
Poemas Eróticos 
da Antiguidade Clássica
Tradução de Víctor Correia

Antologia que reúne mais de duas 
centenas de poemas de autores da 
Antiguidade Clássica, de Homero a 
Píndaro, passando por Safo, Sófocles, 
Horácio, Catulo ou Virgílio, todos 
focados na temática do erotismo e da 
sexualidade.

2.


