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

Nascido em Maputo, 
quando a cidade 
ainda se chamava 
Lourenço Marques, 
José Craveirinha é 

considerado por muitos como a grande voz da 
poesia moçambicana, mas a sua grandeza nunca 
se fechou nas fronteiras de um país. Ecoando 
em português, mas também nas várias línguas 
para que foi sendo traduzida, a sua poesia é 
indissociável da história de Moçambique, da 
consciência da opressão imposta pelo regime 
colonial português e da luta pela independência, 
mas é na universalidade que atravessa os seus 
versos que podemos encontrar os motivos 
que justificam tamanha unanimidade. No fim 
de Maio, chegará às livrarias de Macau o livro 
Poemas Seleccionados, uma escolha editorial de 
Lola Geraldes Xavier, com tradução para chinês 
de Lu Jing e Wu Hui e chancela da PraiaGrande 
Edições. Com a edição do Parágrafo em regime 
bimestral, antecipamos o centenário de José 
Craveirinha, que se assinalará em Maio e que terá 
na publicação desta antologia bilingue em Macau 
um dos seus momentos altos, até por ser esta a 
primeira vez que Craveirinha é traduzido para 
chinês. 
Num movimento linguístico inverso, a editora 
brasileira Moinhos acaba de publicar o livro Não 
acredito no eco dos trovões, uma antologia de 
poemas de Bei Dao, um dos mais conceituados 
escritores chineses contemporâneos, traduzidos 
para português. Aqui publicamos o prefácio de 
Yao Feng a essa edição, contextualizando a obra 
de Bei Dao no panorama da literatura chinesa e 
mundial.
Nesta edição destacamos também o trabalho do 
jornalista António Caeiro sobre os portugueses 
de Xangai, essa comunidade que fez da cidade 
chinesa a sua casa ao longo de mais de um 
século. Em Os Retornados de Xangai, publicado 
em Portugal pela Tinta da China, o antigo 
correspondente da Lusa revela as muitas histórias 
guardadas por estes portugueses e os seus 
descendentes, sempre com a história da China e 
as suas convulsões como pano de fundo. 
Entre tradutores que levam palavras de umas 
línguas para outras e gente que atravessa 
continentes para se fixar noutro lugar – fazendo 
desse lugar a sua casa e apagando-lhe a alteridade 
que começou por ter – o mundo nunca deixa 
(ou deixou) de ser um lugar de viagem. Quem 
está impedido de sair do lugar onde se encontra, 
ou mesmo de casa, não o verá desse modo, e é 
compreensível, mas não há confinamento ou 
embargo ao dinamismo que nos é inato capaz de 
impedir que as palavras escritas e partilhadas nos 
façam sair do lugar.
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A próxima edição da Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo, entre os dias 2 e 10 de Julho próximo, 
terá Portugal como país convidado, estando 
assegurada a participação de uma comitiva de 
autores que inclui presenças de outras geografias 
onde se fala português, como Timor-Leste, Angola 
e Moçambique. Com curadoria da jornalista Isabel 
Lucas, a presença portuguesa em São Paulo incluirá 
Afonso Cruz, António Jorge Gonçalves, Dulce Maria 
Cardoso, Francisco José Viegas, Filipe Melo, Gonçalo 
M. Tavares, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Kalaf 
Epalanga, Lídia Jorge, Luís Cardoso, Maria do Rosário 
Pedreira, Maria Inês Almeida, Matilde Campilho, 
Paulina Chiziane, Pedro Eiras, Ricardo Araújo Pereira, 
Rui Tavares, Teolinda Gersão e Valter Hugo Mãe. A 
estes autores juntam-se os chefs Vítor Sobral e André 
Magalhães, que ajudarão a divulgar a gastronomia 
portuguesa no Brasil.

Autores africanos 
em Bengali
A editora indiana Jadavpur University Press 
anunciou recentemente a publicação do livro 
Terra Sonâmbula, de Mia Couto, em bengali. 
Nishite paoa desh, assim se intitulará esta edição, 
tem tradução de Rita Ray e chegará às livrarias 
indianas em breve. A mesma tradutora está agora 
a trabalhar na versão bengali dos livros Uma 
História de Poligamia, de Paulina Chiziane, e 
Sua Excelência de Corpo Presente, de Pepetela, os 
próximos autores africanos de língua portuguesa a 
terem edição na Índia.

Portugal 
na bienal do livro 
de São Paulo

miliares afastados em Portugal. É 
preciso referir que os portugue-
ses saem de Xangai com as trans-
formações em curso na China. A 
seguir a 1949, à tomada de poder 
do Partido Comunista Chinês 
(PCC) e à instauração do novo 
regime, saíram também grande 
parte das empresas estrangei-
ras, que era onde os portugueses 
trabalhavam. As últimas pessoas 
a sair, em 1961, sabe-se hoje, fo-
ram uma senhora e a sua mãe. 
Ela chamava-se Ella Graça e vi-
ria depois a ser grande mestre 
do bridge, capitã da selecção de 
bridge de Hong Kong. A relação 
com Portugal era quase inexis-
tente, era mais mítica, porque 
celebravam os feriados portu-
gueses, estavam muito ligados 
ao consulado devido aos direitos 
de extra-territorialidade de que 
os portugueses e outros estran-
geiros gozavam em Xangai, vi-
vendo fora da alçada dos tribu-
nais locais, mas o resto era muito 
ténue, a maioria deles já só falava 
inglês entre si. 

Outro aspecto curioso é a liga-
ção de algumas destas pessoas 
às artes. Há, claro, Art Carneiro, 
mas há também Alberto Castro, 
pai do romancista Brian Cas-
tro, há escritores, modelos... 
Era também algo que marcava 
esta comunidade, haver artistas, 
para além de bons funcionários 
de empresas?

Era uma comunidade mui-
to diversificada e havia uma pe-
quena elite que tinha dinheiro, 
punha os filhos na universidade, 
caso do Art Carneiro, um dos 
pioneiros do jazz em Portugal, 
pai do futuro ministro da Edu-
cação Roberto Carneiro e avô 
da maestrina Joana Carneiro, 
que fez o curso de Engenharia 
numa universidade criada por 
jesuítas, a Universidade Aurora, 
mas depois a vocação a que de-
dicou toda a sua vida foi a mú-
sica. Havia várias orquestras e 
vários músicos portugueses, o 
Art Carneiro foi o mais famoso, 
mas ouve outro [Emílio Epigmé-
nio da Encarnação] que foi con-
tratado para dirigir a primeira 
banda filarmónica de Pequim no 
início do século. A comunidade 
portuguesa distinguiu-se sobre-
tudo pela influência que tinha 
por exemplo na área desportiva, 
a selecção portuguesa ganhou 
várias vezes aquilo a que se cha-
mava a taça internacional [de 
futebol], disputada por vários 
países. Eram muito conhecidos 
também no ténis; nas corridas de 
cavalos, que eram um passatem-
po importante e uma actividade 
social que atraía muitos estran-
geiros; havia um Clube Lusitano 

que era muito conhecido e que 
foi campeão de futebol. O pai 
do romancista australiano Brian 
Castro tocava piano precisamen-
te nesse Clube Lusitano.

No trabalho que fez para 
este livro em arquivos e entre-
vistas, encontrou outras histó-
rias que valha a pena tratar mais 
adiante?

Sim, neste caso concreto 
gostaria que um dia se pudesse 
fazer uma nova edição ilustra-
da com fotografias de pessoas e 
da cidade de Xangai. Ao mesmo 
tempo, acontece que, já depois 
de o livro estar impresso, soube 
de mais histórias e pormenores 
que, se soubesse na altura, teria 
acrescentado. Esta é uma comu-
nidade tão dispersa pelo mundo 
que vão aparecer mais pessoas 
que têm avós ou tios que tam-
bém estiveram em Xangai, há se 
calhar mais de nove mil descen-
dentes espalhados pelo mundo 
e muitos deles seguramente têm 
histórias para contar que se po-
deriam acrescentar a este livro. 
Nesse aspecto, estou aberto a 
continuar. Para um jornalista, a 
curiosidade nunca acaba.

António Caeiro

Os Retornados 
de Xangai
Tinta da China

-Bretanha, na sequência da sua 
vitória na Guerra do Ópio: ane-
xaram Hong Kong e impuseram 
a abertura de cinco portos ao 
comércio internacional, o mais 
promissor era Xangai e confir-
mou-se como tal. Dos primeiros 
estrangeiros a acorrer a Xangai 
e aproveitar as novas oportuni-
dades em termos de emprego, e 
em termos de aventura, até, fo-
ram os portugueses de Macau, 
que ali estavam há várias gera-
ções, conheciam a cultura local, 
muitos deles falavam a língua e 
rapidamente se encaixaram nas 
empresas que foram aparecen-
do em Xangai. Só uma pequena 
minoria se notabilizou como 
empresário, quase todos eram 
empregados de escritório, conta-
bilistas, intérpretes, secretárias, 
e bancos como o The Hong Kong 
and Shanghai Bank, por exem-
plo, davam preferência a empre-
gados portugueses. Houve uma 
altura, no final do século XIX, 
em que havia para aí 100 funcio-
nários portugueses na sucursal 
de Xangai do banco. Eram bem 
considerados, dedicados, leais 
de um modo geral, e estavam en-
raizados em Xangai. Ao contrário 
de outros estrangeiros, que esta-
vam de passagem e mais tarde 
ou mais cedo regressariam aos 
seus países. Estes portugueses 
encaravam Xangai como a sua 
terra, estavam lá para sempre, 
nunca pensaram em ter de par-
tir, por isso levavam as famílias, 
tinham famílias numerosas. Em 
muitas escolas internacionais 
de Xangai, os portugueses eram 
o grupo mais representado, mais 
que os ingleses, até, porque as 
pessoas pensavam ficar lá e era 
lá que educavam os seus filhos. 
Macau, onde os seus antepas-
sados tinham estado, era dema-
siado pequeno e não se podiam 
comparar as oportunidades ofe-
recidas por Xangai, que emergiu 
como o maior porto do Extremo 
Oriente e o berço da China mo-
derna.

Se essa ideia de nunca terem de 
abandonar Xangai está muito 
presente nos testemunhos do 
livro, outra coisa que se nota é 
a visão mitificada do que era 
Portugal. Teve que ver com isso 
o facto de, quando começam a 
abandonar Xangai a meio do sé-
culo passado, poucos se terem 
fixado em Portugal mas antes 
noutras partes do mundo?

Sim, porque a esmagadora 
maioria, citando o professor Jor-
ge Forjaz, que é uma autoridade 
na matéria, não sabia nem quem 
seria o seu primeiro antepassado 
que veio para o Oriente, muito 
poucos teriam já parentes ou fa-

Liu Cixin 
no pequeno ecrã
D.B. Weiss e David Benioff, os criadores da série 
televisiva Game of Thrones, estão a filmar uma 
nova série a partir dos livros do premiado escritor 
chinês Liu Cixin, O Problema dos Três Corpos (edição 
portuguesa da Relógio D’Água), que coloca em 

cena o primeiro contacto da humanidade com uma 
civilização alienígena. Numa entrevista à revista 
Entertainment Weekly, Weiss disse que esta série «é 
muito diferente do Game of Thrones, mas tocando 
as mesmas áreas temáticas. É como um espectáculo 
de ficção-científica encenado numa enorme tela 
de espaço e tempo.» A série ainda não tem data 
de lançamento definida, mas espera-se que possa 
chegar aos ecrãs de streaming entre o final deste ano 
e o início do próximo.

A
ntónio Caeiro 
foi correspon-
dente da agên-
cia Lusa em Pe-
quim durante 
19 anos. Desde 

cedo ouviu falar de alguns por-
tugueses que se teriam radica-
do em Xangai depois da Guerra 
do Ópio, nos anos 40 do século 
XIX, mas admite: «Demorei al-
gum tempo a aperceber-me da 
dimensão humana dessa comu-
nidade.» Os números eram rela-
tivamente conhecidos, variavam 
entre duas a três mil pessoas. O 
censo de 1930 aponta que havia 
48 nacionalidades em Xangai 
e os portugueses eram a sexta 
mais representativa, a terceira 

em termos europeus. Mas quem 
eram estas pessoas? Aos pou-
cos, de arquivo em arquivo, de 
entrevista em entrevista, Caeiro 
foi encontrando cada vez mais 
pistas para contar as histórias 
que agora compõem Os Retorna-
dos de Xangai, livro acabado de 
editar em Portugal pela Tinta da 
China.

Que papel foi o desta comunida-
de portuguesa durante um sécu-
lo tão turbulento na China?

A comunidade portuguesa 
tem várias singularidades. Fo-
ram dos primeiros estrangeiros 
a radicar-se em Xangai depois 
da abertura ao comércio in-
ternacional imposta pela Grã-

«Estes portugueses 
encaravam Xangai 
como a sua terra»

O jornalista António Caeiro mergulhou nos arquivos 
da comunidade lusa que fez da vibrante cidade 
portuária chinesa a sua casa durante quase um século. 
Os Retornados de Xangai, agora editado em Portugal, 
reúne um manancial de sagas pessoais, sempre com a 
convulsa história da China em pano de fundo.
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definitivamente as portas para a 
recepção de Craveirinha noutras 
geografias. À medida que livros 
como Cela 1 (1980), com poemas 
que evocavam os tempos em que 
esteve preso pela PIDE, Maria, 
dedicado à sua mulher, Maria 
de Lurdes Nicolau, ou Babalaze 
das Hienas (1997) foram sendo 
publicados, a consagração de 
José Craveirinha como o grande 
poeta moçambicano foi-se cris-
talizando no firmamento literá-
rio. Os prémios acompanharam 
a canonização, com distinções 
atribuídas em Moçambique, mas 
também em Portugal, Brasil ou 
Itália, num processo que atin-
giu o seu apogeu em 1991, com 
a atribuição do Prémio Camões, 
pela primeira vez distinguindo 
um autor africano.
 Craveirinha povoou os seus 
poemas com personagens que, 
sobretudo antes da independên-
cia, se situavam no vasto campo 
dos oprimidos, dos pobres, dos 
excluídos. A sua escrita não era, 
no entanto, fomentadora de uma 
exclusão em sentido inverso, 
mesmo que esta pudesse com-
preender-se tendo em conta o 
contexto social e histórico. Em 

muitos dos seus textos, Craveiri-
nha evoca a sua herança portu-
guesa – e, portanto, europeia e 
branca, tal como os colonizado-
res – sem invocações de anula-
ção ou afastamento, e o mesmo 
faz com a língua em que escreve. 
Num gesto ávido de diálogo e co-
nhecimento, inclui a alteridade 
na sua poética e assume-a como 
sua, sem que isso seja impedi-
mento para reclamar a igualdade 
e o fim de domínios e opressões 
de diversas matizes. 
 Ainda antes da publicação 
de Xibugo, quando os poemas de 
Craveirinha circulavam de modo 
disperso pela imprensa moçam-
bicana, o ensaísta romeno Tris-
tan Tzara, que escreveu abun-
dantemente sobre literatura, 
dedicou-lhe algumas linhas que 
ajudam a situar a recepção do 
poeta no espaço internacional:  
«Mas o grande poeta actualmen-
te em Moçambique, em Louren-
ço Marques, é José Craveirinha. É 
um poeta que sofreu a influência 
dos surrealistas, que tem uma 
veia muito popular e cuja poesia 
toda possui um carácter social. 
Ela radica nas camadas mais 
profundas do povo negro. É um 

poeta que se aparenta, se quiser-
mos, com Guillen . É considerado 
pelos intelectuais brancos como 
o poeta mais importante e mais 
autêntico do país.» Seria preciso 
acrescentar que a figura dos “in-
telectuais brancos” serviu para fi-
xar um aval poético e crítico que 
contribuiu para a canonização 
do autor de Karingana ua karin-
gana, mas a força da sua poesia 
não se afirmou porque esses in-
telectuais, muitos deles radica-
dos na então metrópole, assim o 
decidiram. José Craveirinha foi, 
desde cedo, lido e compreendi-
do no seu país natal e foi o reco-
nhecimento dos moçambicanos, 
muitos deles ainda analfabetos, 
mas que o receberam através da 
oralidade que sempre assegurou 
a transmissão de conhecimen-
tos, histórias e informação, que o 
fincou decisivamente na história 
e na literatura de Moçambique. 
A sua escrita foi sempre atraves-
sada por uma vocação univer-
salista, cruzando as denúncias 
da opressão (da colonização e 
da guerra, sim, mas também as 
provocadas pela intemporal von-
tade de domínio dos que pouco 
têm pelos que muito possuem, 

tantas vezes convocando para a 
sua retórica a lógica racial que 
impunha um domínio dos bran-
cos sobre todos os outros) com 
os temas do amor, da morte e 
das ligações que vamos criando 
com a terra. Terá sido essa voca-
ção que lhe garantiu também um 
lugar cativo na história da litera-
tura mundial, algo que as tradu-
ções para diferentes idiomas fo-
ram assegurando e que agora se 
vê expandir com a chegada dos 
seus poemas à língua chinesa.

AO ENCONTRO 
DE NOVOS LEITORES

Em Maio, a poesia de José Cra-
veirinha chegará a Macau e aos 
leitores de língua chinesa pela 
primeira vez. Com chancela da 
PraiaGrande Edições, Poemas 
Seleccionados é o resultado do 
trabalho da professora Lola Ge-
raldes Xavier, mas também das 
dinâmicas criadas no seio do 
Grupo de Estudos ECOADOR, 
Estudos de Culturas Ocidentais, 
Africanas e do Oriente, bem 
como da tradução de Lu Jing 
e Wu Hui. Numa versão bilin-
gue, em português e chinês, os 

José Craveirinha, 
o moçambicano 
universal
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No centenário do 
nascimento de José 

Craveirinha, uma edição 
bilingue em português 
e chinês traz os versos 

do mais celebrado autor 
moçambicano para 

Macau e para os leitores 
de língua chinesa. 

outras traduções para chinês 
ocuparão os doutorandos da 
Universidade Politécnica de Ma-
cau. Como revelou Lola Geraldes 
Xavier ao Parágrafo, há «outros 
projectos em curso e outros em 
planificação. Em relação às tra-
duções, para já, continuaremos 
com autores de Moçambique, 
graças ao interesse, entusiasmo 
e dedicação de estudantes do 
Doutoramento em Português da 
Universidade Politécnica de Ma-
cau, que coordeno. A tradução 
surge num processo de sinergias 
com a investigação». Para já, pre-
para-se a publicação, no Brasil, 
de um livro de ensaios sobre José 
Craveirinha, reunindo estudos 
de vários especialistas sobre o 
poeta. Em ano de centenário, 
o autor que se congratulou por 
nunca ter sido «poeta profundo/ 
fora do tempo sucedido/ e da 
história a fazer», como escreveu 
num dos seus poemas, terá a sua 
obra evocada em três continen-
tes e várias latitudes. É homena-
gem merecida por um poeta de 
tamanha vocação universal.

José Craveirinha

Poemas 
Selecionados
PraiaGrande Edições

I
ndissociável da histó-
ria de Moçambique, 
José Craveirinha nas-
ceu há um século, no 
bairro da Mafalala, 
filho de pai português 

e mãe ronga. Maputo era então 
Lourenço Marcos e a luta pela 
independência do país perante 
a colonização de Portugal ainda 
estava longe. Numa nota biográ-
fica, apresentava-se assim: «Nas-
ci a primeira vez em 28 de Maio 
de 1922. Isto num domingo. Cha-
maram-me Sontinho, diminuti-
vo de Sonto. Isto por parte da mi-
nha mãe, claro. Por parte do meu 
pai, fiquei José. Aonde? Na Av. Do 
Zihlahla, entre o Alto Maé e como 
quem vai para o Xipamanine. 
Bairros de quem? Bairros de po-
bres. Nasci a segunda vez quan-
do me fizeram descobrir que era 
mulato…A seguir, fui nascendo 
à medida das circunstâncias im-
postas pelos outros.» Jornalista 
de profissão, com textos assina-
dos em jornais como a Voz de 
Moçambique, O Brado Africano 
e Notícias da Beira, sempre teve 
na escrita o seu modo natural de 
expressão e pensamento. Com o 
primeiro livro de poesia, Xigu-
bo, publicado pela Casa dos Es-
tudantes do Império em 1964, a 
sua voz firmou-se no panorama 
literário Moçambicano, circulan-
do por outras geografias e asse-
gurando uma atenção que have-
ria de confirmá-lo, com o passar 
do tempo, como um dos grandes 
poetas da língua portuguesa.
 É com Karingana ua ka-
ringana, publicado em Maio 
de 1974, que a sua consagração 
se concretiza, dentro e fora das 
fronteiras moçambicanas. Para 
além da boa recepção que teve 
no espaço de língua portuguesa, 
e concretamente em Portugal, 
onde o seu trabalho já circula-
va antes do 25 de Abril de 1974, 
Karingana ua karingana abriu 

poemas do autor moçambica-
no apresentam-se agora numa 
geografia muito distante da sua, 
prontos para encontrarem novos 
leitores. O lançamento está mar-
cado para o próximo dia 28 de 
Maio, na Livraria Portuguesa.
 Este livro nasceu da propos-
ta feita pelo filho de José Cra-
veirinha, Zeca Craveirinha, para 
que se publicasse Maria, um dos 
mais populares livros do autor, 
em chinês. Lola Geraldes Xavier 
preferiu fazer uma selecção dos 
poemas do autor e não restrin-
gir esta primeira tradução a um 
só livro: «O livro Maria pertence 
a uma das “correntes temáticas” 
da poesia de Craveirinha: o li-
rismo amoroso. Não represen-
ta, pois, suficientemente 
a sua poesia», explicou a 
professora ao Parágrafo. 
«Incluir apenas poemas 
de Maria poderia induzir 
em erro o leitor chinês, 
cingindo o poeta apenas a 
essa vertente amorosa, na 
perspetiva evocativa. José 
Craveirinha é, sobretudo, o 
poeta cuja voz é a arma da 
luta dos oprimidos conta 
os poderosos, de Próspe-
ro versus Caliban (e não 
apenas de negros contra 
brancos). É também o poe-
ta do erotismo, que marca 
a sua última fase da poe-
sia, uma das suas facetas 
menos conhecida e estudada. 
Ainda assim, por questões que 
se prendem com o possível des-
conhecimento do leitor chinês 
do contexto histórico-político de 
Moçambique, acabámos por pri-
vilegiar a poesia de pendor mais 
universal de Maria.»
 O trabalho de tradução do 
português para o chinês foi feito 
por Lu Jing e Wu Hui, alunos do 
Doutoramento em Português da 
Universidade Politécnica de Ma-
cau. Ao longo de quase um ano, 
e depois de seleccionados os 83 
poemas que integram esta an-
tologia, houve discussões, inter-

chegamos a um acordo, 
ou melhor, a um balanço 
sobre a estratégia de tra-
dução, após repetidas discussões 
e até “debates”. Na primeira me-
tade dos poemas que contêm in-
formações culturais e históricas 
de Moçambique, traduzimos de 
forma mais literal e conservado-
ra, a fim de minimizar a distor-
ção (ou seja, o desvio) das ideias 
do poeta e salvaguardar uma 
série de expressões sobre a gas-
tronomia, dança, moeda, perso-
nalidades moçambicanas apre-
sentadas no texto de partida. 
Ao mesmo tempo, recorremos à 

para acontecimentos concretos. 
Apesar disso, a vocação univer-
sal da sua escrita é notória, e não 
apenas nos poemas de temática 
amorosa. Nos versos que reme-
tem para a opressão colonialista, 
o conhecimento do contexto his-
tórico da colonização portugue-
sa de Moçambique e da luta pela 
independência ajudará a situar o 
que se lê, mas não é imprescindí-
vel para a leitura. O universalis-
mo de Craveirinha está nessa ca-
pacidade de encenar, denunciar 
e cantar a opressão e as resistên-
cias que se lhe opõem a partir do 
seu universo de vivências, sim, 
mas com o verbo bem enraizado 
na experiência humana de todos 
os tempos e todos os lugares. Por 
isso mesmo, para os tradutores 
do livro que agora se publica 
em edição bilingue, a chegada 
destes poemas à língua chinesa 
não será travada pelas diferenças 
culturais: «Ao ler os poemas de 
José Craveirinha, e ao ouvir o seu 
“Grito negro” em nome dos seus 
compatriotas africanos, acredi-
tamos que os versos que refletem 
a luta anticolonialista vão, no 
primeiro momento, ressoar com 
os leitores chineses. Este tema 
faz-nos lembrar muitos escrito-
res chineses que deram voz em 
tempos de crise nacional, como 
Lu Xun, que também tem uma 
antologia de ensaios intitulada 
Grito de Chamada. Escreveu, em 
1934, um breve poema sem título 
com dois últimos versos “Preo-

nota de rodapé para que os lei-
tores chineses tenham acesso a 
essas informações contextuais 
imprescindíveis que não conse-
guem ser referidas nos poemas 
traduzidos. Quanto à segunda 
parte, sobre Maria, para que os 
leitores sintam a emoção íntima 
do poeta, reduzimos a quantida-
de de notas de rodapé, procura-
mos revelá-la com uma lingua-
gem natural e correspondente 
à estética chinesa. Um outro 
desafio reside em esquemas rít-
micos abundantes nos poemas. 
Por causa da diferença linguísti-
ca, é muito difícil, até impossível, 
transportar exatamente o esque-
ma rítmico original na tradução. 
Por exemplo, a repetição do som 

pretações e revisões, sempre no 
sentido de encontrar a melhor 
versão de cada poema numa 
língua tão diferente daquela em 
que originalmente foi escrito. 
Wu Hui e Lu Jing contaram ao 
Parágrafo, por escrito, como foi 
o processo, nomeadamente no 
que às dificuldades linguísticas 
e semânticas diz respeito: «As es-
tratégias de tradução que ambos 
usámos foram um pouco dife-
rentes na fase inicial do trabalho: 
o Luís (Lu Jing) prefere respeitar 
todas as mensagens originais 
dos poemas, enquanto a Jasmim 
(Wu Hui) está mais acostumada 
a encontrar a diversidade das pa-
lavras no âmbito semântico na 
tradução em chinês. Contudo, 

português “ão” no poema 
“Grito negro” é intraduzível 
em chinês. Apesar disso, em 
alguns casos, tentamos pro-
curar os caracteres chineses que 
rimem para imitar esta beleza 
sonora na língua chinesa.»
 A poesia de José Craveiri-
nha está cheia de referências 
idiossincráticas da história e da 
cultura moçambicanas, não ape-
nas ao nível do vocabulário, mas 
também na remissão para epi-
sódios ou períodos históricos e 

cupações sem limites no coração 
abrangendo o vasto universo/
Ouve-se no silêncio o estrondo 
de trovão.” Nos dias mais som-
brios antes do amanhecer, tanto 
os lutadores revolucionários chi-
neses como moçambicanos usa-
vam as suas criações literárias 
para fazer sons estrondosos.»
 Depois de José Craveirinha, 
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assim como a revelar-se a preocupação 
com o destino da pátria. Este poema tor-
nou-se muito popular junto dos leitores, 
porém, Bei Dao, alguns anos depois de ter 
começado a sua vida de exílio, mostrou 
renúncia a ele, argumentando que “tem 
uma evidente intenção de pregar sermão”.  
Durante o exílio, ele deixou de escrever os 
poemas deste tipo em que ainda se escu-
tam ecos de palavras de ordem, retórica 
frequentemente usada pela poesia orto-
doxa. Contudo, este poema já tinha ficado 
enraizado na memória dos chineses e deve 
ser entendido no contexto em que se de-
fendia a “poética da política rebelde”.

         Num país em que a vida do in-
divíduo é largamente politizada e a fron-
teira entre a vida privada e a pública é 
bastante ambígua, é impossível que um 
indivíduo tenha uma vida “pura” ou “ocul-
ta” de eremita, sem que esta seja influen-
ciada por factores políticos e sociais. Cada 
existência individual é uma coexistência 
com outros, integrada na sociedade que 
persiste em uniformizar o pensamento e a 
consciência de todos para que atravessem 
a praça “a passos de ganso” ou se manten-
ham imóveis no mesmo sítio antes de re-
ceberem ordens, tal como Bei Dao ironiza 
no poema Currículo, através de imagens 
imbuídas de conotação metafórica:

               Certa vez atravessei a praça a 
passos de ganso

               Cabeça rapada
               para melhor procurar o sol 
               mas numa estação de loucura 
               perdi o norte ao me deparar 

com cabras
               no outro lado da cerca
                                   (Bei Dao:  Currículo) 
Mediante uma escrita firme e podero-

sa, impregnada desde o início pelo espíri-
to rebelde contra a violência, a barbárie e 
a opressão do poder político ao homem, 
Bei Dao tornou-se na voz mais sonora e 
activa dos poetas da sua época. Em 1989, 
foi proibido de retornar à China após uma 
viagem para uma conferência em Berlim, 
em virtude de estar envolvido em movi-
mentos pró-democracia. Começou então 
o seu exílio e viveu, sucessivamente, na In-
glaterra, Alemanha, Noruega, Suécia, Di-
namarca, Holanda, França, acabando por 
ficar a residir permanentemente nos Es-
tados Unidos. Terminou este longo tempo 
de exílio em 2007, quando foi contratado 
como professor catedrático pela Chinese 
University of Hong Kong. Presentemente, 
já está reformado, mas ainda é responsável 
pela organização do International Poetry 
Nights in Hong Kong, um dos festivais de 
poesia mais importantes do mundo. Des-
de 2006, foi autorizado a voltar à China, 
onde tem publicado várias obras de poesia 
e crónicas. 

           No período de exílio, os poemas 
de Bei Dao conheceram uma mudança 
viral, seja na temática seja no estilo, gi-
rando mais em torno de meditação sobre 
a arte da poesia, língua, saudade, sepa-
ração e interrogação relativa à história e 
à existência humana. Deixou de realçar 
a posição política, pois nunca gostou de 
ser classificado como “poeta dissidente”, 
uma etiqueta que lhe foi atribuída ao ser 
mencionado pela comunicação social ou 
crítica do Ocidente. Enquanto atenuava a 

sua tendência política, procurava escre-
ver “poemas que mergulham mais para 
o fundo, a explorar o percurso interior e 
que são mais complexos, mais difíceis de 
compreender”, como ele próprio frisa. Esta 
mudança relaciona-se, por um lado, com 
a sua nova compreensão sobre a poesia, 
julgando que ela própria não deve ser um 
conceito de conotação política, e por out-
ro lado, com a sensação de despego que 
ele sentia como estrangeiro em terras al-
heias, o que resultou na expressão poética 
mais nebulosa e evocativa, direccionada 
para captar e registrar o que sentia no inte-
rior da alma e pensava na mente. Bei Dao 
rejeita a ligação directa e inevitável entre a 
poesia e a política, defendendo que “a ver-
dadeira resistência pode ser precisamente 
a de desprender a linguagem poética da 
política, do discurso nacional e do círculo 
vicioso da história”.

           O exílio significava viajar regular-
mente com ajustamento ao fuso horário, 
viver no estado marginal em diferentes 
países, bem como conviver com línguas 
estrangeiras. Todavia, o maior impacto 
provocado no poeta foi o do exílio da pa-
lavra, tal como ele próprio confirma: “o 
exílio da palavra já começou”. No poema 
Línguas, escrito antes de deixar o seu país, 
Bei Dao expressou a sua dúvida em relação 
à função das línguas: A criação de línguas 
/ não aumenta nem alivia a dor do silên-
cio do ser humano” (Bei Dao: Línguas). 
Efectivamente, a julgar pelas palavras do 
poeta, para um exilado obrigado a viver 
no estrangeiro, a língua materna passou 
a ser a sua “única bagagem de viagem”.  
Para resistir ao exílio da palavra em cir-
cunstâncias estranhas, Bei Dao persistia 
em escrever em língua materna, de forma 
a manter as raízes da sua identidade cul-
tural. No entanto, tal como um dos seus 
poemas evoca, o poeta tinha de praticar 
o chinês ao espelho, enquanto o sotaque 
da língua materna é representado como a 
pátria, da qual o autor escutou apenas o 
eco do medo ao tentar comunicar com ela 
por telefone:

             A pátria é um sotaque 
             Escutei o meu medo 
             do outro lado do telefone     

                                            (Bei Dao: Sotaque)
Pode haver várias razões para interp-

retar este medo, mas a separação da língua 
materna e da pátria que rejeita o retorno 
do seu filho constitui certamente um im-
portante motivo espiritual e psicológico 
do medo. A distância objectiva não só al-
terou a sua relação com a sua língua ma-
terna, como também o levou a reflectir 
na relação que mantinha com a pátria. 
No entanto, o paradoxo é que o poeta se 
sentia mais próximo e mais íntimo da lín-
gua materna enquanto estava ausente fisi-
camente da pátria. A ausência conduz o 
poeta a avançar no interior da língua para 
marcar uma presença mais intrínseca: 

                Só consegue falar depois de 
encontrar a saída

                do pinhal labiríntico que é a 
gramática

                pelos degraus da escada
                avança no interior desta língua 
                                  (Bei Dao: Castelo antigo)
          Verifica-se que, nos poemas es-

critos no exílio, a tensão que o poeta tinha 
mantido anteriormente com o mundo 
exterior tendia a suavizar-se, sendo sub-
stituída pela tensão atribuída à linguagem 
poética. Mesmo assim, não era um poeta 
fechado na torre de marfim, antes contin-
uava atento e vigilante à realidade sobre 
a qual fazia observações ou intervenções 
mediante reflexão poética, tal como es-
creve em Ramala, um poema que resultou 
da sua visita por esta cidade palestiniana 
onde ainda se lançam as sementes da 
morte e se figura a raiva do vento na árvore 
de resistência:

    Em Ramala
              a morte lança sementes no 

meio-dia
              para florescer na minha janela
              A árvore da resistência é a versão 

original 
              do raivoso tufão
                                            (Bei Dao: Ramala)
          A vida de exílio aumentou a dose 

de saudade que o poeta sentia da sua terra 
natal, enquanto o regresso era uma oca-
sião para reencontrar o passado que já não 
existia, rever a relação com a terra natal 
e reflectir sobre o sentido da sua própria 
existência.  Em 2001, o pai de Bei Dao es-
tava gravemente doente e o poeta conse-
guiu obter autorização oficial para voltar a 
Pequim e visitá-lo. Na viagem, escreveu o 
poema Mapa Negro, pelo qual expressou 
não só a reconciliação com o pai que já 
tinha os dias de vida contados, como tam-
bém a desilusão de perder a cidade que 
tanto possuía no seu tempo de juventude e 
deixou de ser sua. Assim, o reencontro não 
passa de um novo ponto de partida para 
novas despedidas:

              Regressei — reencontros
              são sempre menos do que des-

pedidas
              apenas menos um 
                        (Bei Dao: Mapa Negro)
Sendo um poeta altamente respeitado 

na China e vastamente conhecido e re-
nomado a nível internacional, Bei Dao tem 
poemas e crónicas já traduzidos para mais 
de vinte línguas, mas ainda é pouco con-
hecido no mundo português. Conforme 
pesquisa realizada por Huang Lin, até ago-
ra podem ser encontrados apenas dez po-
emas traduzidos por Yao Feng e Regis Bon-
vicino, incluídos na antologia Um Barco 
Remenda o Mar (Martins Fontes, 2007), e 
cinco poemas traduzidos por Hu Xudong, 
recolhidos na revista Poesia Sempre (2007). 
Em relação aos estudos académicos, não 
se encontra mais nada senão um artigo as-
sinado por António José Bezerra de Menez-
es Júnior, que analisa a tradução do poema 
Resposta, publicado na revista TradTerm 
(18/2011.1). Sendo assim, a tradução e 
publicação desta antologia abre uma porta 
para os leitores de português conhecerem 
e estudarem a poesia deste grande poeta 
chinês. Contudo, é de lembrar que Bei Dao 
se mantém atento aos poetas dos países 
de língua portuguesa, tendo convidado, 
através de recomendação minha, Regis 
Bonvicino, Núno Júdice e Ana Luísa Ama-
ral para participarem no International Po-
etry Nights in Hong Kong, tendo cada um 
deles uma antologia de poemas traduzidos 
para chinês e inglês, apresentada aquando 
da realização do evento.  

      A tradução da antologia poética 
de Bei Dao faz parte do meu projecto de 
investigação Chinese Literature in Portu-
guese: Research, Translation and Antholo-
gy，subsidiado pela Universidade de Macau, 
instituição à qual agradeço pelo apoio e 
compreensão que permitem a finalização 
do projecto. Bei Dao, amigo de longa 
data, concedeu os direitos de autor para 
a tradução e publicação dos seus poemas 
no Brasil, pelo que lhe estou muito gra-
to. Também tenho de agradecer a Huang 
Lin pela primeira tradução dos poemas, 
à Professora Manuela Carvalho pela par-
ticipação activa na discussão e revisão da 
tradução, ao poeta José Luís Peixoto pela 
revisão literária dos poemas, e, por último, 
à Editora Moinhos por ter aceitado a pub-
licação da obra de Bei Dao. 

          Uma palavra sobre a tradução: 
na qualidade de investigador do projecto, 
convidei Huang Lin, estudante de dou-
toramento da Universidade de Macau, 
para efetuar a primeira tradução dos po-
emas a partir do chinês com versões em 
inglês como referência, e depois nós três, 
Huang Lim, Professora Manuela Carvalho 
e eu, efectuámos várias reuniões para dis-
cutirmos a tradução dos poemas. Foi um 
trabalho difícil, visto que existe sempre, 
em qualquer poema, o que é traduzível, 
o que é intraduzível e o que se rejeita a 
ser traduzido. Por fim, enviámos os poe-
mas traduzidos a José Luís Peixoto para 
a realização da revisão literária e, depois, 
fiz uma leitura dos poemas revistos, com-
parando-os com os poemas originais.   

         Como expressão e suporte da cul-
tura, cada língua tem a sua própria forma 
de registrar os pensamentos, de descrever 
o real e o irreal, de simbolizar os sentimen-
tos, o que faz com que o tradutor tenha de 
servir dois donos: o da língua de partida 
e o da língua de chegada, sendo este últi-
mo, o leitor da língua de chegada, aquele 
que acorda a tradução com a sua leitura. 
Por isso, desejamos sinceramente receber 
os seus pertinentes comentários, as suas 
críticas construtivas e as suas valiosas sug-
estões. No fundo, cada tradução pode ser 
considerada como um “manuscrito” sem-
pre à espera de ser aperfeiçoado.   

                                                                                     

Prefácio à antologia de poemas 
de Bei Dao, Não acredito no eco 

dos trovões 
(Editora Moinhos, Brasil)

BEI DAO: 
COMO ILHA 
DO NORTE E DO 
NORTEAMENTO

E N S A I O

YAO FENG

I LUSTRAÇÃO  RUI  RASQUINHO

C
onsiderado como o poe-
ta chinês mais eminente 
da actualidade, Bei Dao é 
uma voz incontornável e 
a mais representativa da 
poesia contemporânea 

chinesa. Na China, ele tornou-se um ídolo 
dos leitores da sua geração e posteriores, 
mantendo sempre viva a memória de 
como um novo estilo de poesia se preten-
dia livrar do discurso convencionado pela 
política, trazendo uma lufada de ar fres-
co à poesia contemporânea chinesa. No 
estrangeiro, é lembrado como um poeta 
dissidente que ousou levantar a voz contra 
uma época intolerante em que a dignidade 
humana era menosprezada e oprimida.

A poesia contemporânea chinesa 
de que aqui falamos é escrita em forma 
livre e em chinês moderno, sendo habit-
ualmente designada como Nova Poesia, 
precisamente para distingui-la da poesia 
clássica chinesa, que teve o auge nas di-
nastias Tang (618-907) e Song (960-1279), 
mas deixou de ser uma forma dominante 
desde o início do século passado, devido 
à revolução social, ideológica e cultur-
al na China, bem como ao difícil trato de 
suas regras rigorosas, acessíveis apenas a 
uma elite letrada. A Nova Poesia teve ori-
gem no chamado Movimento Cultural do 
4 de Maio, que aconteceu na década de 
1920, com o objectivo de romper com uma 
tradição cultural estática e decadente por 
meio da reformulação da língua chinesa 
e da introdução de uma nova ideologia 
pró-ocidental. 

Bei Dao, que literalmente significa 
“Ilha do Norte”, é o pseudónimo de Zhao 
Zhengai. Nasceu em Pequim, em 1949, 
ano em que se proclamou a fundação da 
República Popular da China. Tal como to-
dos os chineses da sua geração, viveu o seu 
tempo de juventude fortemente influencia-
do pela sucessão de movimentos políticos, 
dos quais se destaca a Grande Revolução 
Cultural (1966-1976), realizada em nome 
da cultura e que causou graves e desas-
trosas consequências tanto ao país como 
a milhões de indivíduos. Nesta época de 
grande perturbação social, a poesia ainda 
sobrevivia, mas como um instrumento da 
máquina política, já privado da livre ex-
pressão. Os poetas, nestas circunstâncias 
severas, limitavam-se a pintar a máscara 
da realidade e a elogiar o líder com pala-
vras falsas e ufanas, conforme a poética 
impregnada pelos chamados “realismo so-
cialista e romantismo revolucionário”. Em 
1965, Bei Dao entrou para uma das escolas 
secundárias mais privilegiadas de Pequim, 
mas o seu estudo foi interrompido pelo 
desencadear da Grande Revolução Cultur-
al. O poeta alistou-se nos Guardas Vermel-
hos, tendo viajado pelo país para apoiar 
os movimentos de rebeldia revolucionária 
que ocorriam um pouco por todo o lado. 
Em 1968, enquanto a maioria dos estu-
dantes, depois de terem completado os es-
tudos secundários, foi obrigada a deixar as 
cidades rumo ao meio rural, onde tinha de 
trabalhar de mãos dadas com os campone-
ses para se reeducar, conforme instruções 
superiores de Mao, Bei Dao foi enviado, fe-

lizmente, para uma empresa de construção 
civil, na qual se dedicou ao trabalho físico 
por seis anos. Foi a partir deste período 
que começou a escrever poemas junto com 
um grupo de amigos com os mesmos in-
teresses, dos quais a maioria também iria 
tornar-se em poetas distintos no futuro. 
Estes poetas, que não alinhavam com a 
estética do realismo socialista, estereotipa-
da pela máquina de propaganda política, 
liam e aprendiam clandestinamente com 
poetas estrangeiros cujas obras tinham 
sido classificadas como “ervas venenosas” 
durante a Grande Revolução Cultural. Na 
sequência destas leituras e aprendizagem, 
começaram a experimentar uma expres-
sividade inovadora, alimentada pela poesia 
moderna ocidental. Com a proposta de Bei 
Dao, os poetas fundaram Jintian (Hoje), 
uma revista poética que circulava de for-
ma ilegal e que foi obrigada a encerrar dois 
anos depois. Embora tenha tido uma vida 
curta, a revista levou muita gente a con-
hecer a poesia destes escritores, que foi 
depois rotulada de Poesia Obscura, dado 
que para aqueles habituados à única e di-
recta manifestação da poesia ortodoxa, este 
tipo de escrita era considerado demasiado 
ambíguo e obscuro. Apesar de serem alvo 
de crítica e polémica, os poetas de Jintian 
tiveram um impacto sem precedentes 
na poesia contemporânea chinesa, não 
só pela ousadia de pegar na poesia como 
arma de intervenção na fase de mudanças 
sociais, mas também pela tentativa de in-
corporação das novas tendências poéticas 
na mesma. 

Sendo o membro mais influente dos 
poetas de Poesia Obscura, Bei Dao escre-
veu, neste período, uma série de poemas 
que são estritamente inerentes a uma 
realidade em que o impacto negativo 
causado pela Grande Revolução Cultural 
estava a despertar a reflexão crítica das 
pessoas, contribuindo para a criação da 
“poética da política rebelde”, que adop-
tou uma atitude acintosa para denunciar 
a privação da liberdade e apelar à restau-
ração da dignidade humana. Poemas 
como Resposta, Fim ou começo, Bilhete de 
barco, Currículo, Templo antigo ou Os dias 
entres outros, provocaram uma reação 
muito entusiástica entre os leitores, es-
tabelecendo cumplicidade com aqueles 
que tinham vivido como testemunhas ou 
vítimas numa época de loucura, cegueira 
e destruição:

A vilania é o passaporte dos vis
A nobreza é o epitáfio dos nobres 
...
Não acredito que o céu seja azul
Não acredito no eco dos trovões
Não acredito que o sonho seja falso
          Não acredito que os mortos não 

se vinguem
(Bei Dao: Resposta，)
Com uma estrutura binária construí-

da na forte tensão discursiva, aumen-
tada pela retórica de repetição, o poeta 
descreve um quadro histórico no qual se 
contrastam a nobreza e a vilanagem, a luz 
e a escuridão, a iluminação e a ignorân-
cia… de forma a exclamar-se a descrença 
e negação, a reflectir-se sobre a histórica, 
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foi suficientemente comprometida pelo 
facto de Sontag nunca ter referido a sua 
própria homossexualidade, numa altura 
em que a comunidade homossexual era 
o bode expiatório da pandemia). Já perto 
do fim do livro, Moser escreve: «Era es-
sencial a ideia da mulher que ia a todas 
as estreias, via todas as óperas, lia todos 
os livros e resistia ao cerco de Sarajevo 
unicamente mediante a dramaturgia. 
Para a pessoa de Susan, significava uma 
pressão que começava a enlouquecê-la. 
Em Israel, alegou que a importância de 
uma escritora consistia no que ela era. 
No entanto, a verdadeira importância de 
Sontag estava cada vez mais naquilo que 
ela representava. A metáfora de “Susan 
Sontag” era uma grande criação original. 
Elevava-se muito acima da sua vida indi-
vidual e sobreviver-lhe-ia (…).» (pg.536) 
À luz das centenas de páginas anteriores, 
estas frases lêem-se como uma desvalori-
zação de Sontag, colocando a sua person-
na pública como algo totalmente separa-
do da própria, uma espécie de monstro 
fictício, intelectualizado e incontrolável. 
Impõe-se a dúvida: será assim tão lógico 
separar taxativamente as muitas cama-
das que fazem uma pessoa? A ideia me-
noriza a autora, transformando-a numa 
espécie de fantoche que, manipulado 
pela infância traumática e alimentado 
pela vontade de fama, pouco contribuiu 
para a sua vida e para a sua obra – duas 
dimensões que claramente é difícil apar-
tar quando se trata de Susan Sontag.  

 O livro de Benjamin Moser não 
deixa de ser um documento essencial 
para conhecer Susan Sontag, os detalhes 
da sua vida – da ida para Berkeley logo 
depois da conclusão precoce do ensino 
secundário às escolhas políticas que foi 
fazendo ao longo da vida, por vezes ti-
tubeando nas suas próprias convicções, 
mas sempre assumindo o que pensava 
em cada momento, mesmo quando as 
regras que tinha estabelecido para si pró-
pria mudavam, passando pelos amores 
tempestuosos, pela escrita torrencial, 
pelo desafio constante de olhar o mundo 
e tentar percebê-lo em diálogo – e os mo-
mentos relevantes da sua obra. Os vieses 

longo da vida» (pg.39), não está a referir-
-se às suas práticas sexuais, está a pro-
clamar um diagnóstico – nada isento de 
julgamentos morais – e a tentar sustentar 
com ele a tese de que tudo o que Sontag 
fez, pensou, escreveu e viveu é o resulta-
do de um trauma, como se trauma e pes-
soa fossem uma só coisa, como se nada 
existisse na pessoa para além do trauma. 

 Paralelamente, explana-se uma 
outra tese, a de que Sontag seria a verda-
deira autora do livro Freud: The Mind of 
the Moralist, publicado pelo seu marido, 
o professor Philip Rieff, em 1959. Casa-
da com Rieff, de quem tinha sido aluna, 
há pouco tempo, Sontag dedica parte do 
seu tempo a ajudar o marido nos seus 
trabalhos académicos e refere mais do 
que uma vez a reescrita de partes dessa 
obra. Cruzando os testemunhos de vá-
rios amigos e conhecidos do casal, bem 
como a dedicatória escrita pelo próprio 
Rieff num exemplar que oferece a Son-
tag muitos anos mais tarde, Moser con-
clui que pelo menos parte considerável 
do livro mais importante da carreira de 
Philip Rieff foi, na verdade, obra de Susan 
Sontag. E aqui expõe-se uma das interes-
santes contradições desta obra-tese: Mo-
ser, que parece acreditar que a fama de 
Sontag era pouco merecida, atribuindo-a 
mais aos comportamentos e imposições 
da autora do que à importância da sua 
obra, luta com todas as forças documen-
tais para provar que a única obra pela 
qual Sontag não ficou famosa era, afinal, 
sua. Subscrevêssemos o seu à vontade em 
psicanalisar autores e teríamos aqui pano 
para muitas mangas...

 Ao longo de  quase 700 páginas, 
Moser equilibra o rigor da escrita no que 
à cronologia e à documentação diz res-
peito, bem como a iluminação detalhada 
dos percursos e desvios que Sontag foi 
fazendo, com uma sanha indisfarçável 
perante aquilo que parece considerar as 
suas fraquezas morais e emocionais, da 
ida para a Europa (deixando o marido e o 
filho pequeno nos Estados Unidos) à par-
ticipação nos movimentos políticos que 
exigiam apoios para o tratamento dos 
doentes com SIDA (que, para Moser, não 

Benjamin Moser
Sontag – Vida e Obra
Objectiva

Tradução de José Geraldo Couto

Bohumil Hrabal

Comboios Rigorosamente 
Vigiados
Antígona

Tradução de Anna Almeida

T
al como já havia 
feito com Clarice 
Lispector, Benjamin 
Moser escreveu a 
biografia de Susan 
Sontag com o rigor 

de um documentalista que não deixa es-
capar qualquer pedaço de papel anotado e 
a devoção de quem é capaz de se entregar 
a um objecto/sujeito de estudo durante 
muito tempo, de certo modo como muitos 
romancistas fazem com as suas persona-
gens ficcionais. Sontag – Vida e Obra (que 
foi distinguido com um Prémio Pulitzer 
em 2020)) é um monumental trabalho so-
bre Susan Sontag, autora fundamental da 
segunda metade do século XX, que tinha a 
disciplina e a criatividade de pensamento 
de uma renascentista associada ao olhar 
desarmado perante a fragmentação e a 
desordem por decifrar que configuraram 
aquilo a que chamamos pós-modernis-
mo. O texto lê-se não exactamente como 
um romance, mas com a satisfação pro-
porcionada por uma narrativa biográfica 
bem escrita, com os avanços e recuos cro-
nológicos feitos de modo certeiro e sem 
contemplações perante as fraquezas de 
carácter da biografada, as dúvidas, as his-
tórias mal contadas. 

 Integrando todas estas caracte-
rísticas, este é também um trabalho pro-
blemático no que à abordagem ao seu 
objecto diz respeito. O livro de Benjamin 
Moser apresenta-se como uma biografia, 
mas rapidamente se afirma como a defesa 
de uma tese, e uma não necessariamen-
te passível de provas, pelo menos não do 
mesmo modo que é possível provar, pela 
documentação, que Sontag esteve aqui 
ou ali, com esta ou aquela pessoa. Com 
acesso total ao espólio, onde milhares de 
páginas de diários, notas, correspondên-
cia e outros documentos permitem traçar 
a narrativa de uma vida e de um pensa-
mento, Moser não se limita à fixação dessa 
narrativa. O seu ensejo é explicar Sontag e 
a explicação obedece a uma leitura psica-
nalítica que transforma o objecto do seu 
trabalho num caso patológico. As dificul-
dades de Sontag perante a expressão das 
emoções em geral e a relação com o amor 
em particular, bem como a sua recusa em 
assumir – publicamente, mas também 
para si própria – a homossexualidade são 
minuciosamente explicadas por Moser à 
luz de uma patologia emocional provo-
cada pela infância (que o autor sustenta 
a partir de teses de psiquiatras e psicana-
listas), sobretudo pela relação com a mãe, 
Mildred, uma mulher carente, insegura e 
manipuladora a braços com um problema 
de alcoolismo. Ora, nem Moser é psicana-
lista, nem a psicanálise prestaria um bom 
serviço à humanidade se o seu objectivo 
fosse o de resumir como patologia a com-
plexidade das emoções humanas e o seu 
cruzamento com as memórias, próprias 
e alheias, os impactos, as fobias. Quando 
Moser diz que a autora de Olhando o So-
frimento dos Outros se criou numa «dinâ-
mica sadomasoquista que se repetiria ao 
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que nele se revelam merecem, também 
por isso, leitura e discussão atentas. E 
talvez o facto de ser um livro essencial e 
rigoroso na sua vertente documental e, 
ao mesmo tempo, conter uma série de 
abordagens problemáticas no que diz 
respeito à leitura biográfica seja a verda-
deira razão da sua importância. Afastan-
do a tendência hagiográfica que por vezes 
mina as biografias, Moser acabou por cair 
no extremo oposto, e ainda assim nunca 
perdeu a mão a uma linha narrativa que 
se esperava sólida, reveladora de docu-
mentação até aqui desconhecida e ca-
paz de convocar leituras sobre a obra da 
autora à medida que ela ia sendo criada. 
Cumprida, e bem, essa vertente, o julga-
mento moral, a vocação patologizante e 
o exercício inconsistente de psicanálise 
não desaparecem, mas tornam-se motivo 
de debate e reacção, o que pode ser lido 
como um bom serviço prestado à obra de 
alguém que via na discussão exaustiva de 
ideias e pontos de vista um modo de evo-
luir intelectualmente. 

O teatro da guerra

M
ilos Hrma é um homem 
jovem que vive com a 
mãe e trabalha numa pe-
quena estação de com-
boios perdida na Che-

coslováquia ocupada pela Alemanha nazi. 
Estamos no estertor da II Guerra Mundial. 
Milos, o narrador, descende de homens 
loucos e corajosos – o avô era hipnotiza-
dor e foi o único a ir ao encontro dos tan-
ques germânicos que avançavam sobre a 
sua cidade e a tentar detê-los com a força 
da sua psique. «O meu avô foi andando es-
trada fora com os olhos fixos no primeiro 
tanque, que encabeçava a guarda avan-
çada daquelas tropas motorizadas. E no 
cimo desse tanque, enfiado até a cintura 
dentro da torre, estava um soldado do Rei-
ch que tinha na cabeça um barrete preto 
com uma caveira e dois ossos cruzados, e 
o meu avô avançou em direcção ao tan-
que de braços estendidos e, com os olhos, 
projectava nos alemães o seu pensamen-
to, dêem meia-volta e regressem para de 
onde vieram... e realmente o primeiro 
tanque parou, todo o exército parou, o 
meu avô tocou no tanque com os dedos e 
continuou a emitir o mesmo pensamen-
to... dêem meia-volta e regressem para de 
onde vieram, dêem meia-volta... e então 
o tenente fez um sinal com a bandeirola e 
o tanque arrancou, mas o avô não se des-
viou e o tanque atropelou-o, arrancando-
-lhe a cabeça, e o exército do Reich ficou 
com o caminho livre.» (p.11). Não se pode 
dizer que tenha corrido bem. A cabeça do 
avô de Milos ficou entalada na lagarta do 
tanque alemão, como muitas cidades e 
muitas almas ficaram entaladas no fogo 
cruzado de uma guerra cruel e desvairada 
que nunca quiseram.
É neste terreiro demencial e até por isso 
profundamente humano que se desen-
volve a acção de Comboios Rigorosamente 
Vigiados, escrito em 1965 pelo checo 
Bohumil Hrabal e agora publicado pela 
segunda vez em Portugal, pela Antígona, 
numa tradução directa a partir do checo 
assinada por Anna Almeida – a edição an-

terior, há 30 anos, tivera chancela da Ca-
minho. Hrabal nasceu quatro meses antes 
do começo da I Grande Guerra e, quando a 
II chegou, teve de interromper os seus es-
tudos de Direito em Praga, sendo destaca-
do para trabalhar numa estação de cami-
nhos-de-ferro em Kostomlaty, na Boémia 
Central. Declinou muito dessa experiência 
neste livro, onde convivem humor e vio-
lência e onde a existência parece pouco 
mais que um teatrinho sórdido.
 Não será estranha a esta a asso-
ciação ao teatro o facto de me ter cruza-
do pela primeira vez com o trabalho de 
Bohumil Hrabal nos palcos e não na pá-
gina. Foi há dois anos, numa reposição de 
Uma Solidão Demasiado Ruidosa, peça 
que parte do livro homónimo do autor. Aí, 
a personagem Hanta passa décadas numa 
cave de Praga onde prensa toneladas de 
papel e, pelo meio de tanta letra patusca, 
vai encontrando livros preciosos que lê e 
reverencia – livros de Kant, Hegel, Camus, 
Novalis, Lao-Tsé. Se aquele era um texto 
formidável sobre a memória, o “progres-
so” industrial, a repressão, a passagem 
do tempo e a solidão, Comboios Rigorosa-
mente Vigiados é um livro sobre o absurdo 
da guerra e a resistência mais ou menos 
trapalhona de uns funcionários enredados 
nos seus próprios problemas e desejos.
 No arranque do livro, Milos re-
gressa ao trabalho depois de estar hospita-
lizado (logo perceberemos porquê). Com 
ele vamos conhecendo «o chilrear dos te-
légrafos e dos telefones» (p. 18) da estação 
ferroviária. Dedicado e orgulhoso, Milos 
admira o seu uniforme de funcionário 
dos caminhos-de-ferro estatais e lembra 
que estes profissionais eram apelidados 
de «nobreza azul» (p.21). O aprendiz de 
vagões carruagens responde hierarquica-
mente ao senhor chefe da estação e é a ele 
que conta que o senhor sinaleiro Hubicka 
e a senhora telegrafista Zdenicka Svatá 
fornicaram no seu faustoso gabinete, es-
pécie de luxuosa cápsula do tempo que 
passa incólume à guerra que acontece lá 
fora. Enojado com o que ouve, o chefe da 

estação declara como quem atira palavras 
a um poço: «Isso tudo porque as pessoas 
já não acreditam em nada. Nem em Deus, 
nem em mitos, nem em alegorias, nem em 
símbolos. Estamos sozinhos no mundo e 
por isso tudo é permitido... Mas comigo 
não é assim! Para mim há deus! Para aque-
le porco imundo é que só existe carne as-
sada com repolho...» (p. 27)
 O vicioso sinaleiro, que levantou 
as saias da telegrafista e estampou no seu 
traseiro todos os carimbos da estação, é 
então alvo de um processo sumário. Tudo 
vai ganhando contornos estapafúrdios 
mas bem dispostos, como se Kafka tives-
se decidido começar a rir às gargalhadas. 
Enquanto isso, vão passando pela estação 
comboios de mercadorias, comboios de 
passageiros, comboios com animais mori-
bundos que supostamente serviriam para 
alimentar os soldados na frente e, claro, 
comboios rigorosamente vigiados que 
transportam material militar, incluindo 
esse material humano que todos os dias 
se gasta na frente de qualquer batalha. 
Enquanto a guerra passa por ali sob car-
ris, as pequenas vidas dos funcionários 
da estação vão-se desenrolando como se 
nada fosse. O senhor chefe da estação, co-
lumbófilo até à quinta casa, adora os seus 
pombinhos linces-da-polónia que pou-
sam nele «como numa estátua no meio 
de uma praça» (p.57); o senhor sinaleiro 
Hubicka continua a ser um debochado; 
e o nosso narrador, Milos, sofre com o 
facto de permanecer virgem numa altu-
ra em que nada à sua volta parece capaz 
de manter esse estatuto. Exasperado com 
o que encontra na pequena estação, um 
dos conselheiros que a visita fixa os olhos 
num comboio que passa cheio de jovens 
soldados e atira: «Vai ali a nossa esperança. 
A nossa juventude. Vão bater-se por uma 
Europa livre. E o que fazem os senhores 
aqui? Carimbam o traseiro da telegrafis-
ta!» (p.76) Para este conselheiro, os checos 
são «umas bestas que gostam de galhofa» 
e isso, como por vezes acontece, não cai 
lá muito bem aos checos, que em retorno 

decidem fazer aquilo a que chamam «a ri-
gorosa vigilância de um comboio militar» 
(p.81).
 A voz narrativa vai alternando 
entre a cadência que faz a trama avançar 
e as digressões que nos levam à infância 
e à família de Milos, aos seus desejos e a 
vários episódios em que se deparou com 
cadáveres – de pessoas, mas também de 
cavalos, de corvos e de outros seres que 
levam por tabela quando tudo se põe a 
morrer. E é assim que, quando ao longe 
se adivinham bombardeamentos sobre 
Dresden, alguém diz: «Não deviam ter de-
clarado guerra ao mundo inteiro!» (p. 107) 
Ou, numa versão mais apropriada encon-
tramos adiante, «não deviam ter tirado o 
cu de casa» (p.128). Um formidável conse-
lho para os tempos que correm.
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As paredes 
da casa-museu

alta, nem demasiado baixa. Deve ser 
solitária, mas não em excesso. Vizinhos, 
oxalá invisíveis. Não devem ser vistos ou 
ouvidos. Original, mas não incómoda. 
Ampla, mas forte. Nem muito grande, 
nem muito pequena. Longe de tudo, mas 
perto de transportes. Independente, mas 
próxima do comércio. Além disso, tem 
de ser muito barata.” O que impressiona 
não é o facto de um pedido tão exigente 
ter sido satisfeito, mas sim o facto de La 
Sebastiana o superar em todos os critérios 
exigidos, com a necessária subjectividade 
de todos estes critérios, inclusivamente o 
económico. Não é uma metáfora, afirmar 

“
Regressei das minhas via-
gens. Naveguei construindo a 
alegria.” Estas palavras estão 
gravadas numa viga de madeira, 
com o imenso Pacífico em fun-
do, na Isla Negra, Chile. Depois 

de esperarem pela sua vez numa pequena fila 
espontânea, os turistas posam para fotografias 
com esse cenário. Estão perante uma imper-
dível oportunidade de conteúdo para as redes 
sociais.  Numa só imagem: o retrato + a pais-
agem incrível + a frase inspiradora.
 A viga de madeira com essa inscrição faz 
parte da segunda casa de Pablo Neruda. Por 
momentos, ao seguir o guia de divisão em 
divisão, pareceu-me provável que Neruda, 
ainda vivo, já imaginasse a sua casa assim: a 
ter de pagar-se bilhete para entrar, com loja 
de souvenirs à saída. Esta suposição surgiu 
ao aperceber-me que, em cada detalhe, a casa 
parece pensada como um museu. Por um 
lado, as colecções de tudo: garrafas, conchas, 
figuras de proa de barcos antigos. Por outro 
lado, a imponência do oceano a impor-se 
através de janelas gigantes, com os barcos e 
o mar a serem tema omnipresente, tanto na 
arquitectura como no imenso caleidoscópio 
de objectos. Uma cuidadosa curadoria a 
conciliar unidade e diversidade. 
 Nem todos os poetas vivem na pobreza. 
 Alguns dias antes, tinha visitado a casa 
de Pablo Neruda em Santiago do Chile, a 
primeira. Fica convenientemente localizada 
no início da encosta do Cerro de San Cristóbal. 
Foi construída para Matilde Urrutia que, 
na época, era o seu amor secreto. Como 
nas outras casas, também esta se encontra 
marcada pelas ideias arquitectónicas do poeta 
e pelos objectos inusitados que recolheu pelo 
mundo, cada um a condensar a sua própria 
história. Uma atenção ao macro e ao micro 
que, provavelmente, deve muito à experiência 
da poesia: a arquitectura do poema transposta 
para a arquitectura da casa, a cuidadosa 
escolha de cada objecto não tão diferente da 
cuidadosa escolha de cada palavra. Dada a 
forte inclinação do terreno, as escadas são 
estruturantes na composição de La Chascona, 
nome que Neruda deu a essa casa. Em fila 
indiana, os turistas sobem e descem escadas 
estreitas de caracol.
 Também em La Sebastiana, a terceira casa 
de Neruda, as escadas são fundamentais. Numa 
carta que ficou conhecida e que aparece citada 
em todos os folhetos que são distribuídos 
nessa casa, Pablo Neruda escreveu: “Sinto 
cansaço de Santiago. Quero encontrar em 
Valparaíso uma pequena casa para viver e 
escrever tranquilo. Tem de possuir algumas 
condições. Não pode ser nem demasiado 

a viagem, determina-a. A casa é de 
onde se parte e aonde se chega. Esses 
dois pontos, claro, são fundamentais 
na definição do percurso. Da mesma 
maneira que levamos sempre connosco 
a casa que soubemos construir (o que 
somos) também acrescentamos sempre 
a essa construção perpétua o caminho 
(os lugares onde estivemos). Visitando 
as suas casas, percebe-se que Neruda 
sabia isto com muita clareza. Se dúvidas 
restassem, em 1935 publicou um livro 
intitulado Residência na Terra.
 Como num poema, síntese do mundo 
e da vida, somos a casa e a viagem.

que o quarto do poeta nesta casa 
fica no céu. Esse é o caso de toda a 
casa, desde a maioria das divisões da 
casa, sobretudo desde o escritório, a 
vista sobre a cidade de Valparaíso é 
avassaladora.
 Se Neruda não tivesse 
confessado que viveu, bastava visitar 
qualquer uma das suas três casas 
para o saber. Para lá dos postos que 
ocupou como cônsul e embaixador, 
viajou abundantemente pelo 
mundo. O cuidado extremo que 
dedicou a estes espaços demonstra 
que a casa é fundamental para 

Acredito 
demasiado

Falo em português errado e falho muito ao conjugar o 
conjuntivo, porque acredito demasiado.

Acredito que o céu continua azul embora está nublado. 
Acredito que o horizonte nos rodeia o corpo embora é 
invisível.
Acredito que o mar não tem culpa embora traz o naufrágio.
Acredito que o esquecimento é um espinho embora é 
esquecido.     
Acredito que num verso cabe o mundo embora o mundo é 
imenso.
Acredito que um leão é mais humano do que um tirano 
embora este é humano.
Acredito que Cristo anda pelo nosso caminho embora 
continua crucificado. 
Acredito que o amor é uma palavra plural embora é 
singular.
Acredito que todas as rosas são uma única rosa embora em 
ti há um rosal.
Acredito que o abismo faz parte do céu embora é na terra.
Acredito que a língua é maior do que a pátria embora só 
domino três mil palavras.
Acredito que o coronavírus é o nosso rei recém-coroado 
embora nos julgamos o rei de todas as coisas. 
Acredito que o futuro é uma madrugada embora o Rei 
Sebastião ainda não volta numa madrugada.

Falo em português errado porque acredito demasiado. 

16-04-2022

Texto da curta-metragem 
Acredito Demasiado, 

de Yao Feng 
(declamação de Matilde  Huang)
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https://oceanosmapeamento.com

A 
Oceanos Cultura, 
entidade responsável 
pela organização 
do prémio literário 

Oceanos, um dos mais importantes 
em língua portuguesa, criou uma 
página que pretende ser o repositório 
da literatura que se vai escrevendo e 
publicando em português. Oceanos 
Mapeamento é uma página de internet 
onde já podem consultar-se perto de 2 
mil registos de livros, correspondentes 
à produção de 1718 escritores e 
escritoras de diferentes geografias. 
Estas primeiras entradas disponíveis 
resultam da catalogação dos livros 
concorrentes à última edição do 
Oceanos, estando previstas novas 
adições de livros e autores ao longo 
do tempo, de modo a constituir um 
acervo de pesquisa o mais completo 
possível, como se lê na apresentação 
da página: «O objetivo principal do 
Mapeamento das Literaturas em 
Língua Portuguesa é construir um 
acervo não só bibliográfico, mas 
também documental, de utilidade 
pública, que possa gerar conteúdo 
para instituições culturais públicas 
e privadas e para usuários em geral. 
Dessa forma, pretende-se fomentar 
pesquisas, estudos e políticas culturais 
que contribuam para uma maior 
compreensão das proximidades e dos 
distanciamentos entre as diversas 
literaturas em língua portuguesa no 
contexto atual. Para isso, algumas 
parcerias foram fechadas e o 
mapeamento será apresentado em 
instituições como o Museu da Língua 
Portuguesa (SP), o Museu de Arte do 
Rio (RJ), o Gabinete Português de 
Leitura de Salvador (BA), o Museu 
Cais do Sertão (PE), o Memorial 
Minas Gerais Vale (MG), o Museu 
Vale (ES), o Centro Cultural Vale 
Maranhão (MA) e a Casa da Cultura 
de Canaã dos Carajás (PA).» O 
mapa-mundi com que abre a página 
regista os países de língua oficial 
portuguesa, mas infelizmente deixa 
de fora os territórios onde também 
se fala e escreve em português. É o 
caso de Macau, que não aparece no 
mapa, apesar da comunidade de 
falantes e, mais importante para as 
características deste projecto tão 
relevante, tem publicação literária 
original em língua portuguesa pela 
mão de diferentes autores e autoras. 
Esperemos que acrescentos e 
melhorias futuras do site venham a 
corrigir esta lacuna. Até lá, há muito 
para pesquisar e descobrir neste 
Oceanos Mapeamento.

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.
Jonathan Chamberlain
Chinese Gods: An introduction 
to Chinese folk religion
Blacksmith Books

Um livro para compreender a 
estrutura e a complexa história da 
chamada religião popular chinesa, 
com as suas crenças e práticas tão 
interligadas com a cultua e a língua 
que é difícil definir-lhe uma existência 
independente e canónica. Quanto a 
divindades, são dezanove as que aqui 
se analisam em detalhe.

6.
José Carlos Barros
As Pessoas Invisíveis
Leya

Vencedor da última edição do Prémio 
Leya, o romance de José Carlos Barros 
percorre cinco décadas da história e 
da vida portuguesas, da Guerra Civil 
de Espanha à morte de Francisco Sá 
Carneiro, passando pela memória 
da história colonial portuguesa e 
por alguns dos seus episódios mais 
hediondos.

1.
4.

6.
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1.
Rosa Alice Branco
Amor Cão e outras palavras 
que não adestram
Assírio & Alvim

O novo livro de poesia de Rosa Alice 
Branco estrutura-se num diálogo com 
a obra de Konrad Lorenz, o zoólogo 
austríaco que se dedicou ao estudo do 
comportamento animal. Um excerto: 
«Nunca sei se hei-de abrir o portão 
quando me ladra/ a canzoada. E se 
mudo e quedo, o cão tem dentes 
afiados/ por trás da dissimulação. 
Posso estar a extrapolar da gente/ que 
conheço ou leio nos jornais, a vedação 
das sebes/ e das páginas escondem 
um semáforo amarelo intermitente/ e 
nunca sabemos se vira para o verde ou 
a violência.» (pg.62)

2.
João Abel Manta
Caricaturas Portuguesas dos 
Anos de Salazar
Tinta da China

Originalmente publicado em 1978, 
pelas Edições O Jornal, o livro do 
ilustrador e cartoonista que definiu a 
nossa memória gráfica e colectiva da 
Revolução dos Cravos volta agora às 
livrarias numa edição que reproduz 
essa primeira publicação em livro, 
acrescentada de um esclarecedor 
posfácio de Pedro Piedade Marques.

3.
Catarina Sobral

Toi Toi Toi
Orfeu Negro

O novo álbum da premiada autora 
e ilustradora Catarina Sobral conta 
aos mais novos uma história sobre a 
amizade e o trabalho de equipa, mas 
igualmente sobre o teatro, o palco e 
os modos de nos expressarmos com a 
voz e o corpo.

4.
João Tordo
Naufrágio
Companhia das Letras

Reflectindo sobre a memória e a 
culpa, e também sobre as linhas 
difusas que definem as fronteiras 
pessoais, sociais e morais que 
construimos, o novo romance de 
João Tordo coloca em cena narrativa 
um escritor acusado de um crime 
inconfessável.

2.


