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

Abre-se o Livro do 
Desassossego ao acaso 
e deambula-se entre 
os fragmentos. Num 
deles, lê-se: «Viver é ser 

outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como 
ontem se sentiu: sentir hoje o mesmo que ontem 
não é sentir – é lembrar hoje o que se sentiu 
ontem, ser hoje o cadáver vivo do que ontem foi a 
vida perdida.» É Bernardo Soares quem o assina, 
mas é Fernando Pessoa que escreve. Ou será o 
contrário? Como em tudo o que diz respeito à 
obra desse nome maior da poesia portuguesa, 
não há uma resposta definitiva. Talvez nunca 
haja. Pessoa foi os seus heterónimos e os autores 
fictícios que inventou tanto como estes foram 
Pessoa e essa é uma das certezas que atravessa 
Pessoa – Uma Biografia, a obra monumental que 
ocupou Richard Zenith ao longe de quase treze 
anos e que configura não apenas a mais recente 
abordagem à vida do autor de Mensagem, mas 
também uma nova luz sobre alguns dos factos 
que compuseram essa vida e sobre as leituras 
possíveis que dela podemos fazer. É uma travessia 
de fôlego, a leitura desta biografia originalmente 
escrita em inglês e agora publicada pela Quetzal, 
mas no fim cumpre-se a esperança que Zenith 
connosco partilhou em entrevista, a de que este 
livro seja um modo de nos aproximarmos dessa 
extraordinária obra que Fernando Pessoa nos 
deixou.
A autora australiana Linda Javin, em foco nesta 
edição do Parágrafo, arriscou um desafio inverso 
no que à dimensão diz respeito, assinando 
A Mais Breve História da China (acabado de 
publicar pela Dom Quixote) com a consciência 
de quão difícil é um exercício de resumo perante 
tão extenso e complexo percurso histórico. O 
resultado é conciso, mas não lhe falha a precisão 
ou a capacidade de bem sintetizar os grandes 
movimentos sociais, políticos e culturais que 
foram moldando o país que hoje conhecemos 
como China, nem a atenção aos anos mais 
recentes da governação chinesa. 
Já instalados nos escaparates das novidades 
editoriais, dois livros merecem a nossa atenção 
neste Junho, um de Pier Paolo Pasolini, O Odor 
da Índia, integrado numa nova colecção de 
literatura de viagens com chancela da Saída de 
Emergência, e outro de Giovana Madalosso, Tudo 
Pode Ser Roubado (Tinta da China), confirmando 
que a autora é uma das vozes recentes da nova 
literatura brasileira que vale a pena não perder de 
vista. Como sempre, contamos também com os 
nossos cronistas residentes, Yao Feng e José Luís 
Peixoto, para fazer da primeira edição do Verão 
que agora chegou um lugar de refúgio para o calor 
estival e as suas armadilhas.
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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

Criatividade 
portuguesa 
no Cannes-Lyon
A agência portuguesa FCB foi a grande vencedora 
do prémio de design no Cannes Lyon International 
Festival of Creativity, com o livro-objecto 
Reconstituição Portuguesa, publicado pela 
Companhia das Letras. Com coordenação da dupla 
criativa Viton Araújo e Diego Tórgo, um grupo de 

escritores e ilustradores partiu da Constituição 
Portuguesa de 1933 e nela interveio utilizando 
o lápis azul da Censura – e subvertendo o seu 
significado – , criando uma homenagem ao 25 de 
Abril e à democracia. Filipe Homem Fonseca, Gisela 
Casimiro, João Silveira, José Anjos, Li Alves, Lila 
Tiago, Maria Giulia Pinheiro, Paola D’Agostino, Rita 
Taborda Duarte e Sérgio Coutinho foram alguns 
dos autores que contribuíram para este livro, que 
se apresentou publicamente no dia 25 de Abril, no 
Museu do Aljube, em Lisboa. Além do Grand Prix de 
Design, o livro foi ainda distinguido com um Leão 
de Bronze na categoria Industry Craft.

A tradução em festa
Na Universidade de Aberdeen, na Escócia, decorre 
até ao próximo dia 2 de Julho a segunda edição 
do Festival of Chinese Translation. Workshops e 
conferências com tradutores que têm o chinês 
como idioma de partida ou de chegada apresentam 
os seus trabalhos ao público e propõem exercícios 
e desafios práticos aos tradutores que quiserem 
participar. A programação decorre on-line e entre 
os participantes contam-se Nicky Harman, Jack 
Hargreave, Gigi Chang e Eric Abrahamsen. 

Lídia Jorge em chinês
O livro Os Memoráveis, de Lídia Jorge, será publicado em chinês com 
chancela da Haitian Publishing House/海天出版社. Ambientada em 
2004, a narrativa deste romance cruza a revolução do 25 de Abril com 
uma reflexão sobre a democracia e a herança de 1974, confrontando 
personagens de diferentes gerações e olhando com desassombro para 
as grandezas e as misérias da sociedade portuguesa contemporânea, 
sempre com a Revolução dos Cravos em pano de fundo. A edição 
chinesa de Os Memoráveis está agendada para Julho.
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H É L D E R  B E J A

E M  F O C O

 Linda Jaivin termina com a 
pandemia de Covid-19, referin-
do o despropositado sentimento 
anti-chinês que grassou mundo 
fora. Mas foi a resposta da RPC 
ao escrutínio internacional que 
exigia esclarecimentos com uma 
celeridade e uma veemência 
nada habituais nas conversações 
com a China que, para a autora, 
mostrou a face desta Nova Era.

LOBOS VESTIDOS 
DE INTERNAUTAS

 Uma pesquisa em qualquer 
motor de busca por “wolf war-
rior” mostra rapidamente que 
a expressão é hoje muito mais 
que o título dos filmes (I e II) que 
conquistaram o público chinês 
com a figura de um action hero 
que faz parte do Exército de Li-
bertação Popular. Nos dois fil-
mes – e acima de tudo no segun-
do, o maior sucesso comercial de 
sempre de um filme na China – o 
protagonista Leng Feng, inter-
pretado pelo actor Wu Jing, anda 
mundo fora a mostrar quem 
manda e quem pode. Nada de 
mal e nada de novo nisto – já era 
tempo de a China ter o seu Ram-
bo. Acontece que a designação 
“wolf warrior” serve hoje para 
descrever um estilo agressivo e 
coercivo de resposta a qualquer 
crítica feita à China, réplica essa 
que se estende dos fóruns online 
às declarações de alguns gover-
nantes e diplomatas chineses. 
Foi assim com o criticismo rela-
tivo à pandemia principiada em 
Wuhan. Para Javin, «a reacção 
agressiva dos Lobos Guerreiros 
na internet e de alguns diploma-
tas até mesmo às críticas mode-
radas anulou anos de esforço por 
parte da RPC para se promover 
como um interveniente estável e 
benigno a nível mundial» (p.266)
 É certo dizer que a anterior 
linha de reforma e abertura foi 
praticamente abandonada pela 

China nesta Nova Era. Jaivin 
remata dizendo que é impossí-
vel saber quem tem razão nesta 
contenda: se os Lobos Guerreiros 
que defendem a China incon-
dicionalmente, se aqueles que 
viam no rumo prévio um cami-
nho melhor. Neste capítulo, que 
é na verdade um ensaio sobre o 
momento actual da China, Jaivin 
deixa-nos muito em que pensar: 
«O potencial humano, cultural e 
económico da China é ilimita-
do. O PCC, sob a liderança de Xi 
Jinping, pensa que pode realizar 
este potencial sem abrandar – e 
mesmo intensificando – o seu 
controlo sobre a sociedade, a 
cultura e a vida intelectual chi-
nesas, e reprimindo as culturas 
e populações minoritárias. (...) 
No entanto, historicamente, a 
China tem prosperado mais em 
tempos caracterizados pela sua 
diversidade e abertura, como 
na época da dinastia Tang. (...) A 
RPC poderá ter dificuldade em 
fazer com que a sua influência 
– o poder da atracção – esteja 
ao nível do seu poder material» 
(p.266/267).

  Linda Jaivin

A Mais Breve
História da China
Dom Quixote

Tradução de João Van Zeller

bem pontos ao aprenderem sobre 
o Pensamento de Xi Jinping, en-
tretanto inscrito na constituição; 
nota que esta medida «faz parte 
de uma digitalização mais am-
pla da propaganda, inclui outros 
sistemas de crédito social que se-
guem os princípios legalistas de 
recompensa e castigo e que estão 
a ser desenvolvidos gradualmen-
te em diversas plataformas de 
todo o país» (p.256); aponta «um 
sistema mais vasto de recolha de 
dados e de outras formas de vigi-
lância tecnológica e humana que, 
desde 2020, colocou os cidadãos 
da RPC entre os mais vigiados do 
mundo – algumas cidades têm 
mais de 100 câmaras de vigilân-
cia por 1000 residentes» (p.257); 
aborda as questões dos direitos 
humanos no Tibete e do Xinjiang; 
reflecte sobre a redução da liber-
dade religiosa na China durante 
a última década; não esquece 
Taiwan e muito menos os acon-
tecimentos de Hong Kong, «in-
cluindo o rapto transfronteiriço 
de editores e livreiros indepen-
dentes» (p.261) e os confrontos 
violentos que assolaram a cidade 
em 2019; prossegue com a Lei de 
Segurança Nacional e a sua ava-
liação do impacto que teve em 
Hong Kong: «O princípio de “um 
país, dois sistemas” tinha, para 
todos os efeitos, sido extinto» 
(p.262). A sequência de aconteci-
mentos não fica por aqui. A prisão 
de cinco mulheres feministas em 
2015, quando desejavam mani-
festar-se contra o assédio sexual 
é sintoma de um dado que Jaivin 
faz que questão de frisar: «No Re-
latório da Igualdade de Género 
do Fórum Económico Mundial, 
a RPC está classificada no 106º 
lugar entre 153 países, tendo caí-
do na classificação durante onze 
anos consecutivos» (p.263); e 
lembra ainda que em 2018, e pela 
primeira vez desde a década de 
1990, o crescimento económico 
da China foi inferior a 7 por cento.

E
screver a história 
de uma das civiliza-
ções mais antigas, 
e de um dos países 
mais influentes e 
poderosos do pla-

neta em que vivemos, já deveria 
ser desafio suficiente. Fazê-la ca-
ber toda num livro com menos 
páginas que alguns romances 
de Mo Yan, isso já parece im-
possível. Mas não é, como prova 
A Mais Breve História da China 
(Dom Quixote), obra recente da 
autora australiana Linda Javin, 
agora publicada em Portugal e 
merecedora de rasgados elogios 
por parte de vozes influentes 
como Julia Lovel (Maoism: A Glo-
bal History) e Louisa Lim (The 
People’s Republic of Amnesia).
 Javin, também romancista e 
ensaísta, formou-se em Estudos 
Chineses pela Universidade de 
Brown. Viveu em Taiwan, Hong 
Kong e Pequim, e há mais de três 
décadas que estuda a China e 
acompanha a sua actualidade. 
É por isso natural que, sendo 
bem escrita e desenvolta – fun-
ciona como um bom sumário 
para quem não dispõe de tem-
po ou entusiasmo para atacar 
os calhamaços de história da 

China que enchem as bibliote-
cas –, A Mais Breve História da 
China não apresente grande 
novidade nos capítulos referen-
tes às origens daquilo que hoje 
conhecemos como China e às 
suas várias dinastias. O mesmo 
já não é verdade quando o livro 
se aproxima dos nossos dias. Aí, 
e especialmente no capítulo “A 
Nova Era de Xi Jinping – A Ascen-
são dos Lobos Guerreiros”, Linda 
Jaivin ensaia um sumário preciso 
e conciso do modo como o país 
tem actuado e se tem alterado ao 
longo da última década.
 Pode argumentar-se que Jai-
vin favorece os acontecimentos 
mais dramáticos e as políticas 
mais duras daquilo a que chama 
de “Nova Era” da China. Em sua 
defesa é preciso dizer que abre 
o capítulo em causa referindo 
«a mais ambiciosa campanha 
contra a corrupção em décadas» 
movida por Xi, «recebendo um 
amplo apoio do público» (p.250); 
e que descreve o projecto da 
Nova Rota da Seda e a vontade 
da China em alcançar «um mun-
do unido por uma Comunida-
de de Destino Partilhado para a 
Humanidade liderada pela RPC» 
(p.253). O que se segue, porém, 
tem outras tonalidades.
 Ao elencar os aspectos mais 
problemáticos da actual lideran-
ça do Partido Comunista Chinês 
(PCC) um após outro, Jaivin lo-
gra um efeito que se assemelha 
ao da combinação de imagens 
numa montagem sequencial ace-
lerada, ou de uma parede onde se 
colem lado a lado as muitas pis-
tas de um mistério por resolver. 
Ora vejamos: a autora elabora 
sobre o “Consenso de Pequim”, 
um «modelo chinês favorável ao 
autoritarismo (...) que privilegia 
a prosperidade e a estabilidade 
sobre a liberdade e as alternati-
vas políticas» (p.253); dá conta da 
aplicação lançada pelo PCC em 
2019, em que os utilizadores rece-

Os “lobos guerreiros” que estão 
a desenhar a Nova Era da China

Linda Jaivin, autora e 
tradutora formada em 
Estudos Chineses, arris-
cou escrever A Mais Bre-
ve História da China em 
menos de 300 páginas. 
O resultado é mais que 
satisfatório e desagua 
no capítulo mais inte-
ressante e fresco: aquele 
dedicado à governação 
de Xi Jinping.
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não suspeitava que alcançaria tal 
grandeza, mas a verdade é que os 
seus apontamentos infantis, en-
tre jogos, charadas e personagens 
inventadas, já guardavam o pro-
pósito de alcançar a genialidade 
que haveria de o empurrar pela 
vida fora. Não evitou os muitos 
tombos, nem sequer as quebras 
de confiança que o assaltaram 
perante poemas que achou mal 
conseguidos ou perante a inca-
pacidade de se afirmar como um 
grande poeta em língua inglesa 
– tarefa a que se dedicou com es-
mero. Apesar disso, aqui estamos, 
oitenta e sete anos depois da sua 
morte, lendo-o e discutindo-o na 
posição de autor canónico, reco-
nhecido, aparentemente imortal.
 Nos últimos anos, Richard 
Zenith mergulhou no espólio do 
autor de A Mensagem e, munido 
do vasto conhecimento que já 
detinha sobre a sua obra, compôs 
uma nova biografia de Pessoa. Fê-
-lo em inglês, sua língua materna, 
e a edição da Liveright acabou 
por integrar a lista de finalistas do 
prestigiado prémio Pulitzer. Fer-
nando Pessoa – Uma Biografia pu-
blica-se agora em português, com 
chancela da Quetzal, e as suas pá-
ginas guardam um percurso aten-
to ao contexto e aos detalhes que 
foram definindo a existência de 
Pessoa e alicerçando a construção 
da sua imensa obra.
 Separar a vida de Pessoa da-
quilo que a sua mente criava ia 
transformando em escrita, em 
tantas escritas feitas a diferentes 
vozes, é uma tarefa inalcançável, 
como explicou Richard Zenith: 
«Acho que Pessoa é um escritor 
cuja vida está intimamente ligada 
à sua obra. Tem essa obra monu-
mental, grande em qualidade, 
mas também em diversidade, 
com tantos géneros, tantas vo-
zes, e escrever a biografia era uma 
tentativa de chegar ao homem “ci-
vil”, mas também à imaginação, à 
mente desse homem. A ligação 
entre vida e a obra... diria que é 
mesmo uma obra-vida, ou vida-
-obra, porque a obra de Pessoa 
está cheia de autobiografia, nor-
malmente de uma forma distor-
cida, mas conhecendo a sua vida, 
isso ajuda-nos a perceber a obra e 
o porquê da obra e o génio e sig-
nificado dessa obra.» Para além 

desse exercício de aproximação 
íntima, Zenith deposita outras 
esperanças no trabalho que agora 
publicou: «Espero bem que pos-
sa ajudar-nos a apreciar a obra 
de Fernando Pessoa. E também a 
convencer certos leitores de que a 
obra de Pessoa vale a pena, por-
que há pessoas que não se sentem 
muito atraídas pela poesia e talvez 
pela vida do homem possam ficar 
convencidas de que vale a pena.»

O NASCIMENTO 
DOS HETERÓNIMOS

O livro de Richard Zenith não é a 
primeira biografia de Fernando 
Pessoa. Vários autores se dedica-
ram a traçar a vida deste autor, no-
meadamente o crítico João Gaspar 
Simões, que publicou, em 1950, 
uma abordagem biográfica a Pes-
soa que se explanava em modo de 
tese, recorrendo a leituras da psi-
canálise freudiana para interpretar 
a vida e a obra do biografado. Ao 
longo do seu livro, Zenith cita fre-
quentemente Gaspar Simões, que 
chegou a conhecer Fernando Pes-
soa e da sua obra fez uma atenta 
leitura, mas o que se percebe len-
do esta nova biografia é que mui-
tos dados sobre a vida e as parti-
cularidades dos escritos de Pessoa 
não estavam ainda disponíveis na 
década de 50 do século passado. 
Graças à disponibilização do es-
pólio pessoano para consulta e 
ao trabalho dedicado a que vários 
investigadores se têm entregue ao 
longo das últimas décadas, há ago-
ra outros documentos acessíveis e 
novas leituras a fazer a partir das 
edições críticas que estes investi-
gadores foram fixando. 
 Já neste Pessoa – Uma Biogra-
fia, Richard Zenith traz aos leitores 
uma série de novos factos sobre a 
vida de Pessoa, sendo um dos mais 
relevantes a sua relação com o tio 
Cunha, familiar com quem o au-
tor passou muito tempo quando 
era uma criança, antes de ir para 
a África do Sul, e com quem man-
teve correspondência depois de se 
instalar com a mãe e o padrasto 
em Durban. Até agora, acreditava-
-se que o tio Cunha não seria mui-
to dado às leituras, mas Richard 
Zenith prova o contrário, estabe-
lecendo inclusive a importância 
deste familiar na criação dos he-

terónimos pelos quais Pessoa ha-
veria de ficar conhecido: «A sobri-
nha de Fernando Pessoa, Manuela 
Nogueira, que ainda vive, publicou 
um livro alguns anos atrás com 
imagens e documentos que tinha 
em seu poder, incluindo uma car-
ta desse tio Cunha, que acompa-
nhou pessoa e a mãe a Durban. 
Entre cartas, pesquisa em jornais 
e outros documentos, percebe-se 
isso. Depois, o tio Cunha voltou 
para Lisboa, mas escrevia para o 
sobrinho em Durban, e a Manuela 
Nogueira publicou uma ou outra 
dessas cartas, e há outras não pu-
blicadas, a que tive acesso. Nessas 
cartas, percebem-se os jogos que 
tio e sobrinho mantinham e que 
continuaram através das cartas. 
Um dos primeiros heterónimos, 
autores-fictícios – neste caso, não 
sei se autor é a palavra, talvez com-
panheiro – é um tal capitão Thi-
beaut. Numa carta do tio Cunha 
há uma referência a esse Thibeaut, 
ainda que escrito de outra manei-
ra, e aí temos uma prova de que o 
tio estava envolvido nessa criação 
de outros eus, como Pessoa mais 
tarde lhes chamaria.»
 Quanto aos heterónimos, o 
mais recente biógrafo de Pessoa 
abre o livro com uma lista de no-
mes escolhidos entre os tantos 
que foram criados pelo poeta, 
mas não valoriza demasiado uma 
eventual contabilidade fechada 
sobre quantos seriam: «Há vá-
rias listas. Teresa Rita Lopes fez 
há muitos anos uma lista com 62 
nomes. Depois, eu e o Fernando 
Cabral Martins listámos de 106, e 
outra lista com mais ainda... Tudo 
isso é muito discutível, porque há 
heterónimos,há  autores fictícios, 
mas mesmo a noção de auto-
res fictícios é complexa, porque 
pode ser só um nome que Pessoa 
criou e sob o qual pensou escre-
ver alguma coisa, mas não escre-
veu realmente. Há muitos nomes 
assim, que foram projectos, que 
tiveram títulos de livros, mas que 
não aconteceram. Por exemplo, 
há uma Olga Baker com três tí-
tulos, mas os livros nunca foram 
escritos. E há uma série de nomes 
de pessoas que assinavam as cha-
radas dos jornais que Pessoa fazia 
quando era adolescente. Então, 
tento dissuadir esse interesse em 
contabilizar os heterónimos, por-

Fernando Pessoa: 
o homem que era muita gente

Foram quase treze anos de pesquisa, entre livros, cartas, 

jornais e outros documentos para compor uma biografia 

que, ao longo de mais de mil páginas, procura traçar o 

percurso da vida de Fernando Pessoa e cruzá-lo com 

a sua extensa obra. Antes disso, já Richard Zenith era 

um dos mais conceituados estudiosos da obra pessoana, 

tendo traduzido vários dos seus textos para o inglês 

e ajudado a fixar em edição obras como o Livro do 

Desassossego. Conversámos com o autor de Pessoa – Uma 

Biografia para tentar desvendar um pouco mais sobre 

esse grande poeta da língua portuguesa.

E
m 1896, Fernan-
do Pessoa sai de 
Lisboa, cidade 
onde nasceu, e 
ruma a Durban, 
na África do 

Sul, a bordo de um navio. Acom-
panham-no a sua mãe, Maria 
Madalena Pinheiro Nogueira, a 

caminho de uma nova vida junto 
do segundo marido  (João Miguel 
Rosa), e o seu tio, Manuel Gual-
dino da Cunha, amparando os 
oito anos do rapaz que haveria de 
ser a voz maior da poesia portu-
guesa do século XX. Podia dizer-
-se que, nessa altura, Fernando 
António Nogueira Pessoa ainda 

H
an

m
in
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im
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ideia, dizendo que «Pessoa era 
uma espécie de cientista, fazia es-
sas experiências, e a matéria-pri-
ma era a sua própria vida.» E con-
tinua: «Essas experiências eram 
um bocado como o Dr. Jekyll, mas 
no caso de Pessoa não se criou 
propriamente um monstro, e sim 
muitos personagens, todos eles 
muito curiosos. Essas experiên-
cias de Pessoa eram uma forma 
de auto-conhecimento, de explo-
rar todos recantos da sua pessoa, 
e ao mesmo tempo eram uma 
maneira de aumentar, expandir, 
essa pessoa que era Pessoa.»
 Através dos livros da biblio-
teca pessoal do autor, dos tantos 
textos que escreveu e de uma 
imensidão de documentos, al-
guns já conhecidos, outros agora 
revelados, Richard Zenith esta-
belece uma nova aproximação a 
essa figura maior da poesia por-
tuguesa. Da infância em Durban 
ao regresso a Lisboa, dos primei-
ros escritos à Mensagem, o úni-
co livro que publicaria em vida, 
passando pelos heterónimos, as 
deambulações lisboetas, a polí-
tica, os cafés e quem os frequen-
tava, a aventura de Orpheu e do 
Modernismo, tudo se organiza 
entre a clareza dos factos apura-
dos e as possibilidades em aber-
to que as lacunas não deixam 
preencher. Percorremos a vida 
de Fernando Pessoa como nunca 
antes o tínhamos feito, mas so-
bretudo aproximamo-nos dessa 
ideia de uma vida inseparável da 
obra. E de uma obra sempre em 
construção e sempre muito ina-
cabada, nas palavras de Zenith, 
que resume assim uma criação 
difícil de resumir: «Claro que há 
centenas de poemas lindíssimos 
e bem acabados, mas as grandes 
obras, como o Livro do Desassos-
sego, não foram terminadas. E 
o que ficou foi uma obra vasta e 
muito aberta, que pede, de certa 
forma, a nossa participação. Isto 
é, é lendo essa obra que, com a 
nossa imaginação, conseguimos 
talvez sentir onde Pessoa que-
ria chegar, e percebemos que há 
lugares onde talvez as palavras 
nunca conseguiriam chegar. Pes-
soa vai naquela direcção, e nós 
também, para zonas além das 
palavras. Acho que isso é um dos 
atractivos da obra de Pessoa.»

que é um bocado inútil. Se qui-
sermos um número, diria que há 
entre 20 ou 30 nomes, entre he-
terónimos e autores fictícios, com 
uma obra, pequena ou grande, 
mas relevante.»

A ARCA INTERMINÁVEL
Mais interessante do que conta-
bilizar heterónimos é mergulhar 
no processo da sua criação, alo 
que Zenith faz ao longo do livro, 
apresentando os nomes da vasta 
galeria de autores fictícios que 
Pessoa foi imaginando ao lon-
go da vida. Nuns casos, deu-lhes 
uma biografia e produziu obra 
em seu nome, como aconteceu 
com a tríade composta por Alber-
to Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de 
Campos, mas noutros são nomes 

cuja história não conhecemos, 
ou conhecemos apenas parcial-
mente. Esses nomes foram sur-
gindo ao longo dos anos, saídos 
da arca onde Pessoa guardava 
os seus papéis, entre os quais há 
obras completas, poemas e textos 
soltos, mas também uma imensi-
dão de apontamentos, esboços, 
notas para obras nunca escritas, 
identidades que nunca chegaram 
a ter uma vida. Dessa arca que 
parecia infinita, Richard Zenith 
não acredita que saiam muitas 
mais surpresas: «Penso que o es-
pólio já está muito investigado e 
transcrito. Há ainda documentos 
inéditos, como apontamentos e 
outras coisas pequenas, mas não 
obras literárias que vão mudar a 
nossa visão de Pessoa enquanto 
escritor. Fora do espólio, há algu-
mas cartas inéditas, sim, e haverá 
outras coisas, mas não creio que 
muito surpreendentes.» Apesar 
disso, deixa a ressalva: «Bem, 
Pessoa surpreende sempre , mas 
não me parece honestamente 
que vão aparecer imensos factos 
novos. Dito isso, nunca se sabe. 
Pode haver outras fontes, coisas 
desconhecidas, em colecções 
privadas que possam surgir, cla-
ro. Mesmo se nada mais surgir, 
Pessoa vai sempre encerrar um 
mistério, coisas de que podemos 
falar muito sem concluir nada 
definitivo. Ficará sempre alguma 
coisa misteriosa, que não perce-
bemos totalmente. Há uma carta 
que Pessoa escreve em 1906, em 
nome de um heterónimo chama-
do Gaudêncio Nabos, quando já 

tinha voltado para Lisboa. Nessa 
carta, Gaudêncio Nabos fala dos 
amigos de Pessoa em Durban, 
o que lhes aconteceu depois de 
Pessoa partir. Quando li essa car-
ta a primeira vez, como conto na 
biografia, pensei que tudo aquilo 
era real. E é ainda mais curioso 
quando percebemos que era tudo 
inventado... O que lhe passava 
pela cabeça? Que significado ti-
nha aquilo? Nunca vou perceber.»
 
UM ESCRITOR 
EM FERMENTAÇÃO 
PERMANENTE
Uma das linhas que atravessa a 
vida e o processo de criação de 
Fernando Pessoa é a frustração. 
Pode parecer estranho quando 
olhamos hoje para obra deixada 
pelo autor, reconhecendo a sua 
imensa importância na conste-
lação da literatura mundial, mas 
são inúmeras as anotações, en-
tradas de diário e cartas em que 
o autor desabafa a sua incapaci-
dade de concluir tantos dos seus 
projectos. Foram muitas as revis-
tas que Pessoa planificou e nunca 
fez publicar, bem como muitos 
são os heterónimos que inventou 
e para os quais definiu tarefas de 
escrita que nunca aconteceram. 
Richard Zenith confirma este sen-
timento, mesmo que não tenha 
registado na sua longa biografia 
todos os projectos pessoanos que 
ficaram pelo caminho: «Pessoa 
tinha sempre muitas ideias para 
revistas, esboçava títulos, artigos, 
poemas, e que nunca aparece-
ram. Por exemplo, a “Tabacaria” 

era para ser publicada numa 
dessas revistas que nunca se con-
cretizaram e depois acabou por 
ser publicada na Presença, anos 
mais tarde. E na biografia só falo 
de algumas dessas revistas, há 
muitas mais! A certa altura, digo 
qualquer coisa sobre isso, porque 
se os leitores ficam frustrados por 
saber de todos estes títulos que 
nunca se concretizaram, Pessoa 
também ficava frustrado. Tanto 
é que inventou o Barão de Teive, 
heterónimo suicida, cuja grande 
frustração era escrever muito mas 
não conseguir acabar nada, e esse 
é o motivo principal para pôr fim 
à sua vida. Ao mesmo tempo, era 
assim, Pessoa tinha de escrever, 
era um escritor em fermentação 
permanente, estava sempre a 
imaginar novos projectos.» 
 O caso do Barão de Teive é 
ilustrativo da relação de Fernan-
do Pessoa com os heterónimos, 
a quem tantas vezes permitia que 
vivessem aquilo que o próprio 
autor de carne e osso não con-
seguia viver, como conta o seu 
biógrafo: «O primeiro projecto de 
Pessoa publicar livros dos vários 
heterónimos aparece por volta de 
1920 e o título era Aspectos, que é 
um título revelador, porque eram 
realmente aspectos dele próprio, 
coisas que vivia, sentia, e coisas 
que não vivia mas teria gosta-
do talvez de viver. É interessante 
notar que com algumas raras ex-
cepções – como Maria José, que 
é mulher, mas acaba por ser a ex-
cepção que confirma a regra – os 
heterónimos são todos homens, 
solteiros, não muito diferentes 
do próprio Fernando Pessoa. E 
Maria José é uma mulher, mas em 
muitas coisas é como Fernando 
Pessoa, sempre a olhar pela jane-
la, a olhar para a vida, como Pes-
soa fazia, e apaixonada por este 
serralheiro que se chama Antó-
nio, que também é um dos nomes 
de Fernando Pessoa. Há muito de 
Pessoa em todos estes persona-
gens.»
 Esta relação imbricada de 
Fernando Pessoa com os seus 
heterónimos e, por extensão, da 
vida de Pessoa com a sua obra, 
leva Richard Zenith a defender, 
perto do fim do seu livro, a tese de 
que  Pessoa foi sobretudo um ex-
perimentalista, e que os heteróni-
mos, a política, o interesse pelo 
esoterismo, a relação com Ofélia, 
tudo seriam experiências de al-
guém cuja vida quotidiana estava 
longe de ser tão enfadonha como 
os manuais escolares nos ensina-
ram, não sendo igualmente uma 
vida repleta de paixões, entregas, 
aventuras. Zenith confirma essa 
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Identidade, emitido em 1928 (cortesia 
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V
ou embora amanhã. 
Vamos ao karaokê! 
Ela disse enquanto 
enfiava uma ostra na 
boca ou, ao menos, 
foi o que eu pensei 

ter ouvido, dentro daquele som de onda, e 
fiz um eco. Karaokê?

Ela arregalou os olhos, que eram mi-
núsculos, e todos ao redor da mesa come-
çaram a balançar as cabeças para cima e 
para baixo e depois de um lado para o ou-
tro. Sentada no Cais 22, eu tentava medir 
quanta água me separava da China naque-
la hora. Mais duas berinjelas, aquele peixe 
com malagueta e 2, 3, 5 Tsingtao. Presumi 
que dizia aquilo, porque apontava os pra-
tos vazios e fazia uma contagem para quem 
estava ali, na seca. Arrisquei o «chãofành», 
arrastei bem o som final da vogal anasalada. 
Annie ergueu os olhos da tigela. Good job. 
«Xièxiè», pronunciei mexendo a cabeça para 
cima e para baixo. Ali terminava minha ha-
bilidade para a língua. Sorte que a comida 
já estava na mesa. Sorte que minha capaci-
dade intuitiva e de percepção era bem mais 
aguçada que minha capacidade linguística. 
Ao menos em chinês e em cantonês. A lín-
gua do outro é um lugar estranho. Habitar 
este espaço, a língua do outro, fazia de mim 
uma pessoa engraçada. Ali eu habitava o 
inglês, o cantonês, o chinês e um português 
de consoantes esforçadas, que fazia meu 
nome soar como se estivessem engolindo 
águas espessas ou muito salgadas.

O restaurante parecia muito com um 
boteco que eu frequentava na minha ci-
dade, no Sul do Brasil, e ali, pensei que ti-
nha atravessado o mundo para sentar no 
Kerwald de Macau. Imaginei os garçons, 
garçonetes, cozinheiras e cozinheiros 
correndo magnetizados a seus duplos de 
cabelos loiros, servindo Polar e Tsingtao, 
cachacinha de maracujá e o similar ma-
caense, que não arrisquei provar. Talvez os 
chás fossem os mesmos. Talvez não. Os bê-
bados habitués falando alto e rindo de algu-
ma piada igualmente sem graça. Quer chá? 
Wendy perguntou e, enquanto eu engolia 
um ramo de macarrão com amendoim, 
uma mulher sorridente já enchia meu copo. 
Não tem mais Tsingtao. Presumi que dizia 
aquilo, quando a mesma mulher não tão 
sorridente trouxe umas garrafinhas de ró-
tulo azul com um pico nevado no rótulo. 
Não era. Ela só trouxe outra cerveja. Cerveja 
é cerveja, disse. Temos que ir escolher os 
mariscos. Escolher os mariscos? Cadeiras 
arrastadas no cimento cru. Todos levanta-
ram para fazer algo que aparentemente era 
normal. Quase todos. O homem, cujo nome 
eu não poderia pronunciar, limpou a boca 
e, num inglês muito polido, me perguntou 
o que estava acontecendo. Vão escolher os 
mariscos, eu disse num inglês nem tão po-
lido, porém simpático. Acho que temos que 
ir também. Ele sorriu e disse que não pode-
ria comer mais nada. Vamos lá, tradutor de 
Borges! Mais uma cerveja e alguns maris-
cos antes de ir ao karaokê. Quando foi que 
disseram que vamos ao karaokê?, ele me 
perguntou surpreso. Pois eu também estou 

meio perdida, acho que foi antes do peixe 
frito. Do primeiro ou do segundo? Acho que 
você está querendo que eu saiba demais já. 
Levantamos juntos para ir até a frente do 
restaurante. Ao passar pela cozinha, vimos 
uma fumaceira saindo de dentro de uma 
das panelas e três ou quatro pessoas rindo 
muito alto. Rapidamente pude ver os sapa-
tos de um deles sendo lançados para fora da 
janela. Ao notar nossa presença intrusa, se 
calaram em seriedade. Vamos indo, Natalia 
– percebi meu nome habitar na língua de 
um não-latino. Pressionando o «tal» com 
demasiada gravidade: nã_TAL_ia. Vamos.

Atravessei o mundo. Voei sobre a Ásia, 
a Índia toda. Vi surgir nomes na telinha do 
avião: Mumbai, Dakka, Bankok, Guang, 
Shanghay, mais ao longe, Manila, parecia 
o mundo. Mas era só uma imagem plana 
do mundo, sem complexidades. Engraçado. 
Eram mais sons do que nomes de lugares 
dos quais eu guardo alguma imagem real. 
Se é possível dizer real. Eu perdi o fim do 
verão no Brasil, pensei alto, ao verificar fo-
tos do mar no Instagram. Poucas pessoas 
que eu conheço estiveram em Hong Kong 
e acho que duas ou três apenas estiveram 
em Macau. Nanning, Liuzhou, Guangzhou, 
lembro-me dos nomes. Os nomes que não 
sei pronunciar, os nomes que ainda não 
cabem na minha língua e que pendem em 
desastrados sons. Não sei que horas são «de 
verdade», se isso importa agora. Meu corpo 
não sente mais o tempo em horas ou minu-
tos, mas em cansaço, excitamento, saudade 
e comida. Muita comida. Talvez depois eu 
meça o tempo de outra maneira. Annie me 
tira do transe e comenta sobre meu cader-
ninho, sobre como tinha gostado da capa. 
Eu digo que é handmade. Ela pergunta se 
eu já escrevi minhas impressões sobre Ma-
cau. Minto parcialmente. Digo que as coisas 
ainda não me encharcaram por completo, 
que preciso mergulhar um pouco mais 
fundo. Annie sorri e diz que se eu precisar 
de qualquer conselho, ela estaria à disposi-
ção. Fecho o caderno com minhas precárias 
considerações sobre sons e lugares.

Acertamos as poucas patacas e saímos 
do Cais 22 para cair em uma rua obscura, 
longe da Macau das luzes e das grandio-
sas construções. Escapamos por baixo de 
andaimes, desviamos de ambulantes de 
comidas com cheiros fortes de óleo, me-
tal e pimenta, margeamos água, a China, 
o mundo.

Paro por um instante. Decolo. Me vejo 
no mapa. Um ponto ínfimo reluz.

Chegamos a uma rua iluminada. Pou-
cos carros passavam ali. Seguimos em di-
reção a mais placas luminosas. Onde foi a 
Wendy? Entrou num edifício, creio. É aqui! 
Volta a cabeça de Wendi por trás de uma 
coluna de mármore. Elevador. Décimo se-
gundo andar. No balcão, um homem nos 
aguardava com a chave de nossa sala. Va-
mos para uma sala? O karaokê que frequen-
to na minha cidade é público. O que você 
quer dizer? Quero dizer que cantamos com 

todos, para todos. Wendy deu uma garga-
lhada e disse algo em cantonês ou chinês 
para Annie que esticou a testa em espan-
to e me disse you’re all very brave. Depois 
me explicaram que aquele era o momento 
em que extravasavam. Eu ri um pouco por 
dentro e pensei na profanação brasileira 
de extravasamento. Mesmo nós, os ditos 
frios gaúchos, somos expansivos. Pensei no 
quanto nos aproximávamos nós, os macae-
nes e os chineses. Tanto. Quanto? Bastan-
te. Sentamos, o tradutor de Borges, Annie, 
Wendy e eu.

Durante o borrão sonoro que parecia 
nos unir mais pela geração do que por nos-
sos lugares, pensei novamente no quanto 
nos aproximávamos. Tanto. Quanto? Muito. 
Realmente, Spice Girls tinha sido um fenô-
meno mundial.

Hora de ir embora. Eu quis seguir sozi-
nha. As meninas me explicaram por quais 
caminhos ir, colocaram o tradutor em um 
taxi e eu segui respirando o ar noturno de 
Macau.

Três ruas depois e eu estava perdida.

Quer dizer, quase perdida, eu podia ver 
a coroa do abacaxi e sabia que meu hotel es-
tava atrás dela. A coroa do abacaxi é o Grand 
Lisboa, 47 andares em 261 metros de altura. 
Inaugurado em 2007, mas, para mim, com 
um charme característico do final dos anos 
1980. Enquanto andava pelas ruas, ora es-
curas ora extravagantemente iluminadas 
da cidade, considerei como seriam aque-
las ruas alguns anos atrás. E como seriam 
daqui alguns anos. Exercício vão. O tempo 
é impossível em Macau. Assim como é im-
possível ficar perdido. Você sabe que de um 
lado está o mar, a enseada e do outro está a 
cidade e dentro da cidade está você e você 
vê o abacaxi. Um ótimo ponto de referência. 
Saí ao largo, tentando continuar perdida. 
Acabei numa escadaria. Algumas pessoas 
se aglomeravam. Cathedral. Não era uma 
igreja, era um café. It’s closed. Pena, falei em 
português. Ao ponto das primeiras despe-
didas? Onde fostes sem tino, ao vento vário, 
em redor, como as aves num aviário, até 
que a asita fofa lhes faleça... Sim, uma pena 
mesmo, me respondeu, a mulher pequena 
de óculos igualmente pequenos e grossos, 
que segurava um livro de Camilo Pessanha. 
Já vais amanhã? Sim. Sorri e continuei an-
dando. As ruas de Macau frequentemente 
dão em lugar algum, voltam a si mesmas. 
Uma vez assisti a um trecho de um vídeo no 
qual aranhas teciam suas teias sob o efei-
to de drogas, era uma pesquisa da NASA. 
Fiquei pensando em como os habitantes 
mais famosos de Macau pensaram seus ca-
minhos, sob o efeito de quê?

Decolo novamente. A cidade parece 
dar este poder a seus caminhantes. Vejo 
bem essas avenidas que se ramificam em 
ruas, ruelas, becos, passagens, muitas pas-
sagens, e se Walter Benjamin tivesse fugido 
para Macau? E se, em sua fuga-passagem 
final, tivesse chegado à cidade que agora 

me confunde. Chego às ruinas de São Paulo, 
olho para a fachada com os olhos de dois 
amigos que fiz no dia anterior. Me disseram: 
para que um prédio 2D? Sorrio. Para que 
um prédio 2D, repito. O parque ao lado, o 
largo, a rua, as luzes, as farmácias camufla-
das de ervanárias, as passagens, os grandes 
bulevares. Percebo que dali eu sei me guiar 
de volta ao hotel. E volto. E volto de novo e 
mais longe por muito tempo até casa.

Sentada à minha mesa, no agora, num 
mapa bem maior, um mapa que compreen-
de a extensão do caminho desde esta ca-
deira até o ponto mais ao oriente em que 
cheguei; agora em Setembro a florir pri-
mavera relocada; agora tomando um café, 
Macau parece voltar a se esconder atrás de 
uma névoa.

Antes viva em meus olhos, em suas co-
res, em seus cheiros e sons e gostos e medos 
e descobertas, antes presente em imagens 
e rostos e uma sensação de mapa no cor-
po, antes conhecida, a se apresentar, Macau 
agora, começa a se afundar em mim. E não 
a ouço mais, não habito mais sua língua. 
Talvez por isso eu consiga escreve-la na 
minha.

E é por isso também que preciso voltar 
a Macau.

É preciso mais uma vez ter Macau na 
superfície do corpo.

Natalia Borges Polesso, escritora brasileira, 
doutorou-se em Teoria da Literatura pela 
PUCRS com a tese Literatura e cidade: car-
tografias metafóricas e memória insolúvel 
de Porto Alegre (1897-2013). Natalia é auto-
ra do livro Recortes para Álbum de Fotogra-
fia sem Gente (2013), vencedor do Prémio 
Açorianos de Literatura 2013 na categoria 
Contos. Coração à corda (2015),
o segundo livro, apresenta uma selecção de 
poemas e narrativas curtas em prosa poéti-
ca. Amora (2015), o seu mais recente livro 
de contos, foi vencedor do Prémio Açoria-
nos de Literatura 2016 e do Prémio Jabuti 
2016. Natalia também escreve crónicas se-
manais para o jornal Pioneiro, de Caxias do 
Sul, e é autora da tirinha tosca A Escritora 
Incompreendida, uma publicação online.

Originalmente publicado 
no livro Seis Em Ponto - Contos e Out-

ros Escritos (Rota das Letras/Praia-
Grande Edições)

C O N T O

NATAL IA BORGES POLESSO

I LUSTRAÇÃO  RUI  RASQUINHO
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Pier Paolo Pasolini

O Odor da Índia
Saída de Emergência

Tradução de Carlos Aboim de Brito

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

Um país debaixo 
do nariz de Pasolini

«A cada momento há um cheiro, 
uma cor, um sentido que é a Ín-
dia.» A frase de Pier Paolo Paso-
lini (1922-1975) inscrita na capa 
e, para que não restem dúvidas, 
também na contracapa do livro 
O Odor da Índia, pode bem indu-
zir o leitor em erro. É certo que 
o primeiro título da nova colec-
ção de viagens da editora Saída 
de Emergência, coordenada por 
António Araújo, não é O Per-
fume da Índia ou A Índia Cheira 
Tão Bem, mas nada nos prepara 
para os odores que emanam das 
páginas deste breve livro do es-
critor italiano feito cineasta. 
 

A 
Índia no alvor dos anos 
1960 cheira mal que se 
farta. É esta, ao menos, 
uma das mais factuais e 
básicas conclusões a que 
qualquer leitor pode che-

gar depois de inalada a prosa de Pasolini. 
Este observador arguto e crítico finíssi-
mo viajou pela primeira vez à Índia entre 
Dezembro de 1960 e Janeiro de 1961. Mas 
estava longe de ser uma viagem qualquer. 
Então próximo dos 40 anos, Pasolini era já 
um autor estabelecido em Itália – publica-
ra dois romances, entre eles Uma Vida Vio-
lenta, e vários livros de poesia. Além disso, 
preparava a estreia do seu primeiro filme, 
Accattone, que aconteceu em Agosto de 
1961. Porém, nesta viagem à Índia Pasolini 

não era a estrela da pequena companhia. 
Essa chamava-se Alberto Moravia, o gran-
de autor de Os Indiferentes, vastamente 
traduzido e lido mundo fora. Os dois, por 
uma parte da viagem acompanhados de 
Elsa Morante, também escritora e esposa 
de Moravia, fizeram a viagem interconti-
nental com a justificativa de participarem 
de um congresso dedicado ao poeta india-
no Rabindranath Tagore, em Bombaim, 
evento que Pasolini relata com o entusias-
mo de um moribundo. Temos então dois 
homens, dois intelectuais de esquerda 
com dinheiro e com cultura, a viajar pelo 
grande planeta indiano, o primeiro de uma 
série de países subdesenvolvidos que Pa-
solini visitou naquela década. Ao mesmo 
tempo que os textos que compõem O Odor 
da Índia iam sendo publicados no jornal Il 
Giorno, o destacado Moravia escrevia para 
o Corriere della Sera sob o título Uma Ideia 
da Índia, prosas que haveriam também de 
ser coligidas em livro, publicado em por-
tuguês pela Tinta-da-China. A diferença 
de títulos das crónicas dos dois autores é 
também a dissemelhança entre os dois ho-
mens e os dois intelectuais. Numa entre-
vista posterior à viagem, Moravia não es-
teve com meia medidas. Reconheceu que 
o odor é algo muito presente na Índia mas 
também que «o olfacto é o mais animales-
co dos nossos sentidos e isto confirma o 
neo-primitivismo de Pasolini». Este facto é 
recordado no prefácio assinado por Antó-
nio Araújo, bem como no ensaio «Pasolini 
and India: De- and Re-Construction of a 
Myth», de Silvia Mazzini, parte integrante 
do livro The Scandal of Self-Contradiction: 
Pasolini’s Multistable Subjectivities, Geo-
graphies, Traditions. Neste ensaio, Mazzini 
toca um aspecto importante relacionado 
com o posicionamento social e político de 
Pasolini: as constantes comparações que 
faz entre as realidades mais pobres e des-
favorecidas que vai encontrando na Índia 
(os bairros degradados, os migrantes, a re-

signação dos desvalidos) e aquelas do seu 
país podiam justificar-se apenas pelo facto 
de autor estar a tecer um relato sobre uma 
nação distante nas páginas de um periódi-
co italiano. Mazzini, porém, defende que 
Pasolini, durante anos um marxista con-
victo, «estava cada vez mais convencido de 
que o subproletariado em todo o mundo 
partilhava as mesmas características».
 Verdade seja dita que tais diferenças 
face a Moravia e contradições no modo 
como sente a realidade indiana ficam bem 
à vela nos textos de Pasolini – ele parece 
sempre consumido pela voragem do mun-
do, recusa perder pitada, a rua chama-o, 
os outros interpelam-no. Moravia, por seu 
turno, raras vezes arrisca uma caminhada, 
uma mudança direcção espontânea ou 
brusca, como que atravessa a Índia dentro 
da sua cápsula privada. Depois, Pasolini, 
aprecia a tolerância, a bondade e a sim-
plicidade dos indianos, a «paz intensa e 
suja» (p.26) que ali encontra, a quase au-
sência de vulgaridade. Ao mesmo tempo, 
abomina quase tudo o que atravessa a 
paisagem indiana: a sujidade, a miséria, a 
indigência, as pessoas e os animais famin-
tos, «montões negros e cinzentos de fome 
e desfalecimento» (p.28); os mendigos e os 
leprosos e outros doentes; a desorganiza-
ção de toda e qualquer malha urbana; a 
sordidez da maior parte das vidas que o 
rodeiam, como se tivessem escapado a um 
terramoto que carece de registo. 
 Esse terramoto pode muito bem ter 
sido o jugo do colonialismo e salto maior 
que a perna que o país finalmente livre 
continuava a dar quando Pasolini o visi-
tou. A Índia tornara-se independente pou-
co mais de uma década antes, em 1947, e 
uma sociedade profundamente rural teve 
de encontrar as ferramentas para tentar 
industrializar-se e modernizar-se. É o es-
tado calamitoso do país que desperta a ira 
do escriba contra Jawaharlal Nehru, então 
primeiro-ministro e líder adorado da Ín-

dia, sendo que o que de melhor se retira 
dessas passagens é mesmo o hilariante 
encontro entre Moravia e Nehru. 
 Pasolini consegue ser tão brilhante 
quanto cruel em várias descrições que 
oferece ao longo de O Odor da Índia (so-
bre a religião, sobre o ideal erótico dos 
indianos, sobre um espectáculo de teatro 
a que assiste). Ou vejamos: «Cada india-
no é um mendigo: mesmo quem não o 
faz por profissão, quando a ocasião se lhe 
apresenta, não renuncia a tentar estender 
a mão» (p. 72). O viajante está ao menos 
ciente ou convencido da sua condição 
privilegiada, material e intelectual, decla-
rando a primeira e quase fazendo gala da 
segunda, quando diz de si e do seu parcei-
ro Moravia estarem «com todos os instru-
mentos da inteligência prontos para usar, 
vorazes, agradáveis e cruéis» (p.106).
 Do bailado fúnebre (p.80) que é a vida 
em Calcutá, a lugares como Benares, onde 
encontrou alguma paz, tudo afectou Pa-
solini nesta viagem «com uma violência 
inaudita», tudo lhe «reverberava na cór-
nea, imprimindo-se com tal violência que 
a arranhava» (p.93). Tanto assim foi que 
Pasolini voltou ao país em 1967 para rodar 
Notas para um filme sobre a Índia, docu-
mentário de pouco mais de meia hora. 
Antonioni, outro dos gigantes do cinema 
e da intelectualidade italiana, faria cami-
nho semelhante anos depois, em direcção 
ao País do Meio, para assinar o monumen-
tal Chung Kuo: China, de 1972.
 É pouco sexy para agências de viagens 
(e editoras, vá), mas a frase que provavel-
mente melhor resume o olhar que Pasolini 
lança sobre a Índia nesta obra será esta so-
bre Deli: uma cidade em que «há sempre 
uma figueira-de-bengala desamparada, 
com as suas raízes ao vento, um cão, um 
miserável: a testemunhar a invencibilida-
de de uma miséria»(p.105).
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Tiana é espancada pelo homem com 
quem dorme e por um amigo igualmente 
transfóbico; é a possibilidade de uma 
vida minimamente digna num país onde 
impera a corrupção e onde o fosso entre 
ricos e pobres, sempre bem alimentado 
por um racismo estrutural amplamente 
praticado, é uma abissal vala comum. 
É, em última instância, o direito àquilo 
a que chamamos felicidade, mesmo 
que esse estado de espírito seja apenas 
uma viajem tresloucada a bordo de um 
táxi onde o motorista cede o seu lugar 
ao comando da viatura e se instala no 
branco traseiro, tocando o saxofone que 
não pode tocar em casa, espalhando 
as notas de uma canção chamada “La 
pistola en la boca” enquanto a narradora 
e o homem que lhe encomendou o roubo 
apreciam o absurdo do momento: «O 
motorista desafinava aqui e ali. O Biel 
não parava de fumar aquela desgraça 
daquele Derby. Eu me defendia de suas 
barbeiragens segurando naquela alça 
também conhecida como pega-caju. E, 
mesmo assim, tive a sensação de estar 
fazendo a maior transgressão da minha 
vida. Estava me sentindo feliz enquanto a 
cidade suspirava nos escritórios.» (pg.85)
 Entre peripécias quase burlescas, 
desilusões emocionais e certezas que 
redundam em enganos, o texto cumpre 
o seu propósito de narrar o grande 
roubo e de confrontar quem o lê com 
outros roubos, menos materiais, mais 
estruturais. O desenlace deixa no leitor o 
sabor amargo de um corte e fica suspensa 
a continuidade de uma das personagens, 
central nesta narrativa. Não sabemos 
o que lhe acontece e essa ignorância a 
que o texto nos condena soa forçada, 
numa primeira leitura, para logo fazer 
sentido na respiração global do romance. 
O título confirma a sua profecia sibilina: 
afinal, focados que estávamos na trama, 
também nós fomos roubados. 

local, em São Paulo, na tentativa de tomar 
posse da primeira e raríssima edição de O 
Guarani, livro de José de Alencar. 
 Acompanhamos o crime, a estratégia 
prévia, a concretização e a compensação 
que a sabedoria popular há muito 
apresenta como inevitável. Acedemos à 
vida miserável do professor, que tem em 
O Guarani o único tesouro por que vale 
a pena viver, e à do coleccionador que o 
quer comprar, um acumulador de peças 
antigas e raras que vive da excitação 
provocada pela caçada seguinte, sem 
grande interesse real por aquilo que 
persegue e adquire. E apesar da destreza 
com que estas peripécias se alinham 
na estrutura do texto, alternando a 
progressão do roubo com episódios 
paralelos da vida da narradora, do seu 
passado e das digressões que faz à sua 
própria cabeça, não são os detalhes 
da operação criminosa o osso desta 
narrativa. Entre descrições psicológicas 
exímias e uma propensão quase trágica 
para notar as manchas de bolor nas 
paredes disfarçadas de novas que 
sustentam São Paulo, o Brasil e o mundo, 
Giovana Madalosso coloca-nos no centro 
de um furacão, mas a necessidade de nos 
desviarmos das rajadas e dos objectos 
em movimento desembestado não 
decorre do roubo ou das peripécias a ele 
associadas – algumas delas atravessadas 
por um humor de fino recorte – e sim do 
constante confronto com a desigualdade, 
o engano, as falhas de que também somos 
feitos. 
 O que pode ser roubado, então, não 
é apenas o livro raro de José de Alencar, 
nem os tantos objectos que a narradora 
colecciona em encontros sexuais de uma 
só noite. É a tranquilidade como projecto 
mínimo de vida, quando a precariedade 
do mundo confirma que projectar 
o futuro é um exercício demasiado 
arriscado; é o direito a existir, quando 

Giovanna Madalosso
Tudo Pode Ser 
Roubado
Tinta da China

O 
livro de Giovana 
Madalosso que 
agora se publi-
ca em Portugal 
antecede, na es-
crita e na publi-

cação (no Brasil), um outro título, Suite 
Tóquio, igualmente publicado pela Tinta 
da China há cerca de um ano. São duas 
narrativas absolutamente independentes, 
mas partilham a construção de persona-
gens e protagonistas feministas fortes e, 
sobretudo, um olhar complexo, feito de 
muitas camadas e nenhuma simplificação 
absurda, sobre esse conceito que tantos 
querem acreditar ultrapassado: a classe 
social. Nenhum dos livros se arvora em 
panfleto ou doutrina; pelo contrário, em 
ambos é notória uma vontade de olhar o 
mundo assumindo a sua complexidade, 
querendo investigar-lhe as engrenagens 
e os tropeções sem ter muita fé na as-
censão a uma resposta cabal sobre como 
raio chegámos até aqui. É isso que os une, 
mesmo que as narrativas pouco mais te-
nham em comum, pelo que a referência 
ao sucessor deste Tudo Pode Ser Roubado 
faz sentido (até porque foi lido antes deste 
e é difícil mergulhar num livro em modo 
tábua rasa). 
 A trama deste romance é uma espécie 
de policial às avessas. Acompanhamos as 
peripécias de uma empregada de mesa, 
que dorme com homens e mulheres em 
encontros de uma noite só e aproveita 
para furtar das suas casas algumas peças 
de roupa, acessórios, pequenas coisas. 
Escolhe os parceiros em função do 
potencial de terem no guarda-roupa peças 
que valham algum dinheiro no mercado 
de segunda mão e conta com a sua amiga 
Tiana, uma mulher trans que gere uma 
loja de roupa e acessórios usados, para 
escoar o produto dos furtos. É uma fonte 
de rendimento, mais do que um prazer 
ilícito criado pela adrenalina, que também 
conta para a história, e a saqueadora 
planeia dar entrada para a compra de um 
apartamento com esse extra que junta ao 
magro salário que o restaurante lhe paga. 
É também uma forma de justiça social, 
ou assim se apresenta na mente desta 
meliante pouco ameaçadora, sempre 
atenta às desigualdades e às muitas 
nuances linguísticas de que os mais 
ricos se socorrem para mitigar a culpa ou 
simplesmente ignorar a realidade que os 
rodeia: «Ela nos conta que, nesse vídeo, 
Marina se queixa de que está cansada 
de passar a vida em aeroportos, festas, 
coquetéis, galerias, e que é exatamente 
assim que ela, Mildred, se sente hoje. 
Penso em sugerir que ela tente um 
novo circuito: festa na laje, hospital 
público, ponto de ônibus, rodoviária, 
mas claro que não falo nada.» (pg.136) 
Voltemos ao policial às avessas, porque 
o gatilho do enredo de Tudo Pode Ser 
Roubado está num furto particular, uma 
encomenda que a narradora recebe de 
um desconhecido e que a levará a seduzir 
um professor de Letras da universidade 

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA
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E S C R I T A 
N A  B R I S A

  TEX TO E  FOTOGR AF IA

YAO FENG

O medo 

«É o Sr. Yao? Aqui somos da Polícia de Se-
gurança Pública, venha por favor até nós 
agora mesmo!» A voz grave e séria, que 
não revelou nenhuma dúvida, fez-me 
tremer de medo, com a mente a passar a 
pente fino o que teria feito ilegalmente.  

Sou um cidadão honesto e bem comportado, sem dizer o 
que não se deve dizer nem fazer o que não se deve fazer. 
Então, porque é que a polícia quer falar comigo?  Hesitava 
em responder, mas neste momento explodiu-se uma risada 
do outro lado do telefone: «Apanhaste um susto, não é?»  
Afinal, foi um amigo que imitou a voz de polícia para me 
fazer uma brincadeira. Mesmo assim, fiquei realmente as-
sustado por esta chamada da «polícia», apesar de me julgar 
como um cidadão exemplar.  Foi uma brincadeira ocorrida 
há muitos anos, mas continua viva e inesquecível na minha 
memória. 

O medo é um instinto inato dos seres humanos, 
fazendo parte das sete emoções deles. Desde o nascimento, 
um bebé têm o medo instintivo do afastamento repentino 
da mãe, do aparecimento de estranhos ou da escuridão, 
mas ignora o medo de muitas coisas que poderão meter 
medo a um adulto. Ainda me lembro de uma vez em 
que levei a minha filha, com dois de idade, para a praia 
brincar e ela correu para o fundo do mar sem nenhuma 
consciência do medo. No entanto, qualquer pessoa 
tem de crescer aprendendo com o medo, que constitui 
uma condição adicional para a existência humana, por 
isso é natural termos medo face a incêndio, relâmpago, 
terremoto, violência ou morte, mas há outro tipo de 
medo que se inscreve na nossa consciência e na nossa 
vida quotidiana, controlando-nos o pensamento, a 
vontade e a acção.  É um medo socializado, sistematizado, 
individualizado e interiorizado que se nos impõe como um 
princípio da vida, inibindo a nossa coragem de amar, de 
opor, de nos expressar livremente, de arriscar, de desafiar, 
de agir… Com o medo, fingimos ser cegos ou mudos 
perante maldades praticadas, chegando a ser cúmplices 
ou conspiradores.   Com o medo, deixamos de ser sujeitos 
reais de nós próprios, como se tivessem sido tirados todos 
os espinhos a um cacto.

ESCRITA NA BRISA
Yao Feng
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

O mundo 
de onde 
acabei 
de sair

recordações, mas serão diferentes destas 
que agora estão paradas diante dos 
meus olhos. Terei esquecido aquilo que 
agora me enche. A minha relação com 
este romance será distante. No fundo, 
a relação da pessoa que serei no futuro 
também será distante da pessoa que sou 
agora. Aquele que eu era há dez anos, que 
encontrava espaço para os livros que eu 
lia há dez anos, era muito diferente de 
mim. Às vezes, olho para ele, lembro-me 
dele, e mal me reconheço. 
 Este é o momento de uma despedida. 
Nunca mais voltarei a experimentar o 
tempo que vivi naquele romance, com 
aquelas personagens. Posso voltar a lê-
lo mas, se o fizer, não haverá o mesmo 
sentimento de descoberta ou, se o reler 
daqui a muito tempo, quando já tiver 
poucas lembranças da sua primeira 
leitura, é provável que uma parte da 
memória regresse ajudada pelas palavras 
e, assim, salpique essa leitura futura. Mas, 
mais provável ainda, é que eu já seja 
outro e, por isso, não consiga 
encontrar o significado 
que acabei agora 
de ler.

T
enho ainda na cabeça, às 
voltas, a última frase de 
um romance que acabei 
de ler. Há poucos anos, 
havia um screensaver 
muito popular, no qual 

algumas palavras com diversos tamanhos e 
cores iam desfilando em pontos aleatórios 
do ecrã. Neste momento, é mais ou menos 
dessa maneira que a última frase do romance 
que acabei de ler está na minha cabeça. Por 
baixo destas palavras que escrevo, estão essas. 
Como se as palavras deste texto, organizadas 
por linhas, fossem uma espécie de grades e, lá 
por baixo, eu ainda visse as outras.
 Comecei a ler esse romance há cerca de 
duas semanas. Paralelo aos meus dias, havia 
o ritmo daquela leitura. A narrativa da minha 
vida, com as suas revelações, continuidades, 
desenlaces e, em paralelo, aquela narrativa, 
a sua sequência. Dia após dia, página 
após página. 
 Agora, em retrospectiva, consigo 
recordar-me de vários momentos nesse 
percurso. No início, quando começava 
a conhecer as personagens, passeava-
me pelos primeiros capítulos como se 
levasse as mãos nos bolsos, olhando 
em volta, admirando-me com quase 
tudo. Depois, momentos de ânimo ou 
de desânimo, vontade de saber o que 
ia acontecer em seguida ou vontade 
de desistir. E após dois ou três dias 
em que não encontrei tempo para ler, 
a voltar à leitura, a estranhá-la durante 
algumas páginas, mas depois a avançar, 
como um carro de motor hesitante 
que começa a desenvolver, ou como o 
enxerto no ramo de uma laranjeira que 
pega, por fim. E as últimas cem páginas, 
onde já regressava a um lugar conhecido, 
reencontrando rostos familiares. 
 Estou ainda demasiado perto. Aproximo-
me dessa última frase, como se firmasse os 
cotovelos num parapeito, e sou capaz de olhar 
lá para dentro e ver todo o mundo que ali fica. 
Lá de dentro, as personagens fixam-me com 
os seus olhinhos e com as suas ilusões. Estão 
suspensas naquele tempo que visitei e que 
agora será arrumado numa prateleira. 
 Quando estiver à procura de um livro 
e passar por este romance, terei algumas 

são capazes. Os livros são mundos 
secretos. Estão à nossa volta mas, com 
frequência, não os vemos. Habitam outro 
tempo, regem-se por outras regras mas, 
é certo, dentro deles também é possível 
viver.
 Agora, este é já o texto de onde terás 
acabado de sair. Falta pouco. Na próxima 
hora, talvez te lembres de que trocámos 
estas palavras. A erosão será bastante 
rápida e, no entanto, não deixará de 

valer a pena o encontro que aqui 
tivemos. Agradeço-te por 

isso. Desejo-te sorte 
no esquecimento 

que aí vem.  

 As palavras impressas tentam 
resistir ao tempo. São levadas 
através dos anos através da tinta no 
papel e, mais ainda, pelas leituras. 
Ao ler cada palavra, frase, parágrafo, 
se estivermos suficientemente 
atentos, se estivermos realmente 
a ler, estamos a dar vida a cada 
uma daquelas ideias, daquelas 
impressões impressas, daqueles 
factos. Essa é a vida mais efectiva 
a que podem aspirar. Durante esse 
presente, como agora, aqui, essas 
palavras podem dizer: estamos 
vivas, podem respirar a profunda 
liberdade desse momento. Mas, logo 
a seguir, chega a mitificação que o 
passado sempre exerce, as falhas 
da memória. O livro que realmente 
lemos passa a ser o que somos 
capazes de recordar, com todas as 
distorções de que os sentimentos 
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https://poesia.fm/”https://poesia.fm

A 
Poesia FM é uma 
rádio online dedicada 
às poesias em língua 
portuguesa pelo 

mundo. Como se lê na descrição 
do site, «esta nova rádio digital é 
uma outra forma de contar e ouvir 
o mundo: uma plataforma de 
peças e criações sonoras de curta, 
média e longa duração. Podcasts de 
leituras, conversas, documentários, 
performances, canções ou radiolivros 
– cada ouvinte escuta como e onde 
quiser, cada vez que quiser estar “no 
ar”.» Em parceria com o Município 
de Oeiras, no âmbito da candidatura 
desta cidade a Capital Europeia da 
Cultura em 2027, a Poesia FM é um 
projecto independente que conta já 
com dezenas de programas, muitos 
deles preenchidos pela escuta de 
poemas – lidos e ditos por poetas, 
mas não só –, e outros tantos por 
experiências sonoras, documentários, 
viagens a arquivos radiofónicos e uma 
forte presença do português falado 
e escrito noutras paragens que não 
Portugal.
 Na rubrica Poemário Esquisito 
escutam-se vozes como as de Rui 
Lage, Eucanãa Ferraz, Raquel Nobre 
Guerra ou Daniel Jonas, quase sempre 
dizendo os seus próprios poemas. 
Em Dipanda, poetas de Luanda, 
Maputo, Praia, Bissau ou São Tomé 
dão a ouvir a nova criação poética 
africana em português. Bobine do 
Mês revisita os arquivos da rádio, 
de várias rádios, encontrando entre 
ficheiros sonoros a memória da poesia 
nas ondas radiofónicas, mas também 
as histórias e os momentos que, não 
tendo nascido de poemas ou do labor 
da escrita poética, cruzam os seus ecos 
com versos que podemos recuperar no 
papel. 
 Já há muito para escutar a 
partir do site da Poesia FM, mas 
percebe-se que o arquivo crescerá 
exponencialmente, à medida da 
dinâmica que o projecto vem 
revelando. Dentro de pouco tempo, 
teremos aqui um arquivo onde 
poesia, memória e diálogo se cruzam, 
revelando versos e as histórias que 
deles nascem. E tudo ao alcance de 
um ecrã de computador ou de um dos 
muitos aparelhos que guardamos no 
bolso como extensão natural do que 
somos. 
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1. 
Sandro William Junqueira

Um Tiro no Escuro
Relógio D’Água

Numa narrativa breve e atravessada 
pela tensão, Sandro William Junqueira 
põe em cena dois jogadores de 
snooker a braços com um jogo 
decisivo. Alexandre, o Grande, e 
Carlos Magnum são os personagens 
deste duelo, num texto onde o 
detalhe psicológico encontra eco nos 
pequenos gestos sobre a mesa verde e 
nas escolhas dos dois adversários.

2.
AAVV
Revolução Portuguesa, 
1974-1975
Tinta da China

Com textos de Fernando Rosas, Maria 
Inácia Rezola, Manuel Loff, Albérico 
Afonso Costa, Fernando Oliveira 
Baptista, Ricardo Noronha, Hugo 
Castro, Pezarat Correia e Pedro Aires 
Oliveira, este volume reúne os mais 
recentes estudos historiográficos 
em torno da Revolução dos Cravos, 
concretamente sobre o processo 
revolucionário. 

3.
Dan K. Woo

Taobao: Stories
Wolsak & Wynn

Nascido no Canadá, Dan K. Woo tem 
escrito sobre as suas raízes chinesas 
em livros e revistas dispersas. Em 
Taobao: Stories cria uma série de 
personagens que habitam diferentes 
lcidades e vilas chinesas e a partir 
delas narra uma visão polifónica e 
complexa da China contemporânea.

4.
António Izidro

Li Bai – A Via do Imortal
Livros do Meio

Estudioso da vida e da obra de Li 
Bai, António Izidro apresenta neste 
volume um estudo biográfico que cruza 
episódios da sua vida com a escrita 
de vários poemas, parte deles aqui 
traduzidos para a língua portuguesa.

5.
Inês Fonseca Santos e André Letria

Dança
Pato Lógico
Num livro de grande formato, pensado 
para os mais novos – mas sem limite de 
idades –  percorre-se a história da dança 
nas suas múltiplas facetas, do ballet 
às danças macabras, da capoeira aos 
pauliteiros de Miranda.

6.
André Carrilho
Senhor Mar
Bertrand

Retomando a personagem de A Menina 
Com os Olhos Ocupados, André Carrilho 
regressa aos livros pensados para os 
mais novos com uma história sobre o 
mar, a relação recreativa que com ele 
criamos durante o Verão e a necessidade 
de o termos em conta o ano inteiro, 
porque dele depende a nossa vida 
comum.

2.


