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

H
á 33 anos, o ayatollah 
Khomeini decretou uma fatwa 
contra o escritor Salman 
Rushdie, tentando puni-lo 
pela escrita de Os Versículos 

Satânicos, livro que o líder religioso iraniano 
preferia ver queimado. Desde então, o escritor 
indiano passou a viver sob protecção e o tempo 
foi-se encarregando de nos fazer esquecer a 
ameaça de morte feita por causa de palavras 
escritas num livro. Agora, Salman Rushdie foi 
esfaqueado em Nova Iorque por um homem 
incomodado pelas suas palavras relativamente 
à religião. Rushdie sobreviveu e as notícias mais 
recentes dizem que está a recuperar – a saúde 
e o sentido de humor que, de acordo com o seu 
filho, está tão acutilante como antes do atentado. 
Felizmente. Sabemos que os que acham que o 
humor é coisa perniciosa continuarão a pregar 
contra o riso, e que os que acreditam em silenciar 
quem escreve (e fala e pensa) sobre temas ditos 
sensíveis não deixarão de decretar fatwas, 
censuras, apagamentos vários e com diferentes 
requintes. Não passarão. A liberdade de expressão 
é demasiado valiosa para a oferecermos sem luta 
aos fundamentalistas, autoritários e candidatos 
a tiranos desta vida. Não é heroísmo nem 
romantismo, é mesmo não haver outro modo de 
viver de modo decente numa comunidade que 
respeite os direitos humanos.
 Estamos perto de assinalar o 80º 
aniversário de um dos dias mais tenebrosos 
da história recente, aquele em que os Estados 
Unidos lançaram duas bombas atómicas sobre 
o Japão, destruindo Hiroshima, Nagasaki e a 
inocência generalizada de acreditar que quem 
detém armas o faz apenas para uma eventual 
defesa. Conversámos com Didier Alcante, um dos 
argumentistas de A Bomba (co-assinada também 
por Laurent-Frédéric Bollée e o desenhador Denis 
Rodier), um imenso livro de banda desenhada 
que a Gradiva agora publica em português, sobre 
as muitas histórias e conflitos que se cruzaram 
naquele dia fatídico. E também sobre as heranças 
que esse dia nos deixou.
 Em foco nesta edição, o novo livro 
de Ana Cristina Alves, Cultura Chinesa – 
Uma Perspectiva Ocidental, percurso bem 
documentado por alguns dos aspectos mais 
interessantes da China, da sua história e da sua 
cultura. Como sempre, há espaço para a crítica, 
para o conto e para as crónicas dos nossos 
colaboradores habituais. Regressamos em 
Outubro, com mais livros e leituras.
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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

Depois de dois anos de estagnação, entre 
cancelamentos e programas virtuais impostos 
pela pandemia, a Feira do Livro de Frankfurt 
prepara um regresso em grande. De 19 a 23 
de Outubro, a 74ª edição da mais importante 
feira editorial do mundo acolhe mais de 4 mil 
expositores, entre editores, agentes literários e 
grupos ou grandes conglomerados editoriais 
oriundos de 80 países. Com Espanha como país 
convidado, a Feira de Frankfurt prepara para 
este ano uma programação forte dedicada à 
tradução, com debates, palestras e reuniões de 
trabalho sobre esse ofício indispensável para 
a circulação de livros. O escritor de origem 
paquistanesa Mohsin Hamid, o Prémio Nobel 
Abdulrazak Gurnah, a activista climática Luisa 
Neubauer, a ensaísta espanhola Irene Vallejo, 
o escritor ucraniano Serhij Zhadan, e a autora 
marroquina Leïla Slimani fazem parte da 
extensa lista de autores confirmados. 

Feira de Pequim 
adiada
A edição anual da Feira Internacional do Livro 
de Pequim tinha o seu início marcado para o 
passado dia 24 de Agosto, mas dois dias antes do 
início do certame, a organização divulgou um 
comunicado que anunciava o seu adiamento para 
Novembro, entre os dias 24 e 27. O comunicado 
limitava-se a pedir desculpa aos participantes, 
editores e livreiros da China e de mais de uma 
centena de países, sem avançar motivos para o 
adiamento. O site Publishing Perspectives, que 
acompanha os movimentos do mercado editorial 
e livreiro mundial, referiu no entanto que muitos 
participantes já anteviam a mudança de datas 
por causa do aumento de casos de Covid-19 em 

território chinês e da política de “Zero Casos” 
que o governo da RPC tem tentado aplicar. Em 
Novembro, a Feira Internacional do Livro de 
Pequim regressará, instalando-se no Centro 
Internacional de Exposições, na capital chinesa.

Portugal em Cognac

A próxima edição do LEC – Festival des Littératures 
Européennes de Cognac, em França, terá Portugal como 
país convidado. Com cartaz desenhado pela ilustradora 
Catarina Sobral, o LEC decorrerá entre os próximos 
dias 17 e 20 de Novembro, contando com a presença de 
vários autores portugueses que participarão em debates, 
conversas com leitores, sessões para estudantes e outros 
momentos de partilha. 

Frankfurt a todo o vapor
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pouco por todo o globo, incluindo 
Portugal. 
 Ainda no mesmo capítulo, o 
multiculturalismo ao serviço do 
patriotismo e o nacionalismo são 
dissecados nas suas vantagens e 
desvantagens. O chamado “Sonho 
Chinês”, através da modernização 
do campo, da indústria, da ciên-
cia e da tecnologia; o princípio es-
tratégico “Uma Faixa, Uma Rota” 
e outros baluartes da actual filo-
sofia política chinesa vão sendo 
descritos e comentados, sempre 
com recurso a uma extensa bi-
bliografia ocidental e oriental, 
clássica e contemporânea, que a 
investigadora vai pondo em diá-
logo – entre os vários trabalhos de 
autores portugueses que Alves re-
fere estão os de Carmen Amado 
Mendes, presidente do Centro 
Científico e Cultural de Macau 
e responsável pela coordenação 
deste livro. 

O ZODÍACO 
E OUTRAS MITOLOGIAS

No capítulo que trata da Mitologia 
e Simbologia Animal, Ana Cristina 
Alves começa por elucida o leitor 
sobre as diferenças entre o calen-
dário gregoriano e o calendário 
lunissolar, esse ainda bastante 
presente na China contemporâ-
nea, por ser nele e através dele 
que se assinalam as datas mais 
importantes da cultura sínica, 
como o Ano Novo Chinês.
 O Zodíaco Chinês, composto 
por 12 animais, é apresentado em 
detalhe, desde a lenda da corri-
da lançada por Buda que lhe terá 
dado origem, às características de 
cada signo. E há algo importante a 
reter, lembra a autora: «Ao longo 
da sua história, os chineses acre-
ditaram sinceramente nas carac-
terísticas dos signos, guiando-se 
pelas compatibilidades celestiais, 
ao ponto de nem sequer avança-
rem, por exemplo no que se refere 
aos relacionamentos sentimen-
tais, para envolvimentos mais 
sérios sem primeiro terem con-
sultado a carta astral do seu par-
ceiro/a» (p.79). Outras figuras da 
mitologia chinesa com caracterís-
ticas animais têm também lugar 
no livro, como os imperadores Fu 
Xi e Nu Wa, que «possuíam corpo 
de serpente e cabeça humana» 
(p.119).
 Nas páginas dedicadas à 
Simbologia Caligráfica, apresen-
tam-se as ideias estruturantes da 
cultura chinesa, como a cultura 
alimentar; a atracção pelo pen-
samento concreto que se reflecte 
na escrita, em especial nos pic-
togramas; os cinco elementos 

do universo chinês – a madeira, 
o fogo, o metal, a água e a terra, 
criando juntos uma filosofia que 
«organiza a vida dos chineses aos 
mais diversos níveis existenciais, 
do astrológico ao gastronómico» 
(p.129); a plasticidade da escrita 
chinesa, que lhe permite gerar 
trocadilhos inusitados; as festivi-
dades mais marcantes da cultura 
chinesa; e ainda uma série de ca-
racteres filosóficos.
 A fechar, Ana Cristina Alves 
escreve: «Se tivéssemos de divi-
dir o mundo por posturas filosó-
ficas, no Ocidente reina a crítica 
e no Oriente chinês a harmonia» 
(p.175). A autora recorda, se pre-
ciso fosse,  que «o mundo não 
pensa todo da mesma maneira e 
existem tendências, senão inatas 
pelo menos culturalmente incul-
cadas ao longo de séculos, que 
é preciso respeitar», mostrando 
«abertura e diálogo a outras for-
mas de saber» – algo que este livro 
por si assinado logra alcançar.

Ana Cristina Alves

 Cultura Chinesa 
– Uma Perspectiva 
Ocidental

  Edições Almedina

valores confucionistas». A acadé-
mica assinala a presença dos en-
sinamentos confucionistas nos 
discursos do antigo presidente 
chinês Hu Jintao, mas reconhece 
o reactivar desses mesmos ensi-
namentos mais atrás, durante os 
anos de Deng Xiaoping, referindo 
que, a partir de 1982, «os chine-
ses deixam de encarar Confúcio 
e a sua filosofia como fontes de 
uma mentalidade conservadora 
e reaccionária» (p.60). Desde essa 
altura, considera Alves, «não mais 
os chineses deixaram de pugnar 
pelo seu socialismo espiritual, 
pragmaticamente falando, pelo 
regresso dos valores morais que 
se desenvolveram, não apenas na 
China, mas que se têm a vindo a 
espalhar pelo mundo inteiro», 
destacando neste particular o 
importante papel dos Institutos 
Confúcio, que têm por missão o 
ensino da língua e da cultura chi-
nesas e que estão espalhados um 

«Confúcio disse: deve vi-
ver-se num lugar onde 
haja homens de benevo-
lência. Caso contrário, 
como pode alguém ser 
considerado sábio?» A 

citação provém dos Analectos de 
Confúcio e está entre as várias 
passagens de textos clássicos 
chineses utilizadas pela sinóloga 
Ana Cristina Alves no livro Cul-
tura Chinesa – Uma Perspectiva 
Ocidental (Almedina) para ilus-
trar as diferenças entre a cultura 
ocidental e a cultura do País do 
Meio. 
 Nesta obra recentemente 
publicada, Alves propõe-se «re-
lacionar modos de pensar diver-
sos, tradições filosóficas disseme-
lhantes, tentando compreender 
como pensam asiáticos chineses 
e ocidentais fiéis à tradição gre-
ga» (p.5). Para fazê-lo, começa por 
uma breve introdução à língua 
chinesa, antes de avançar para o 

capítulo dedicado às várias cor-
rentes filosóficas chinesas. Aí, de-
dica páginas ao Confucionismo, 
ao Moísmo, ao Taoismo, ao Lega-
lismo e ao Budismo, procurando 
definir as origens e as principais 
características destas correntes ao 
mesmo tempo que vai definindo 
conceitos importantes, até para 
compreender a organização po-
lítica da China actual, como o 
conceito de harmonia. Tal como 
explica na abertura do capítu-
lo terceiro, dedicado à filosofia 
política e à economia, «o socia-
lismo espiritual chinês significa, 
na prática, uma aplicação do 
conceito de harmonia em termos 
culturais, por via da recuperação 
de uma antiga filosofia, a confu-
cionista, na defesa dos valores 
ético-morais ou espirituais, que 
agora se harmonizam com o ma-
terialismo comunista dos novos 
tempos chineses»(p.59). Trata-se, 
então, de uma «revalorização dos 

Um passeio ocidental 
pela cultura chinesa
A sinóloga Ana Cristina Alves leva pela mão aqueles que estejam 
interessados em conhecer alguns dos aspectos mais interessantes daquela 
civilização milenar. Cultura Chinesa – Uma Perspectiva Ocidental vai da língua 
à filosofia, da mitologia às festividades mais emblemáticas do País do Meio.
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marca profunda no futuro autor, 
tão profunda que vários anos mais 
tarde decide contar a história da 
bomba mortífera, mas também as 
muitas histórias que em torno des-
sa descoberta horrenda se cruzam 
– algumas reais, outras ficcionadas, 
todas verdadeiras. 
 O resultado dessa decisão é 
um magistral livro de banda dese-
nhada, com argumento de Didier 
Alcante e Laurent-Frédéric Bollée, 
e com desenho de Denis Rodier: A 
Bomba, editado em português pela 
Gradiva, em dois volumes. Não se 
trata da história de como se criou 
a bomba atómica, mas das mui-
tas histórias que confluem nessa 
criação hedionda, procurando 
sempre a complexidade e dando 
a ler episódios aparentemente 
menores, mas igualmente funda-
mentais. Ao sólido argumento de 
Alcante e Bollée junta-se o traço de 
Denis Rodier, num preto e branco 
de cunho realista que tira todo o 
partido da mise-en-pâge, exploran-
do ritmos, planos e alguma experi-
mentação.
 Quando Didier Alcante fala 
sobre este livro, percebe-se que a 
criação do argumento de A Bomba 
foi um momento particularmente 
importante numa já longa carreira 
de argumentista. Numa vídeo-cha-
mada a partir da sua casa, na Bél-
gica, o autor contou ao Parágrafo 
como foi a génese deste trabalho, 
começando por lembrar a impor-
tância do seu amigo de infância, 
um dos pontos de partida para a 
história que quis escrever: «Esta 
amizade é muito importante para 
mim e foi através dela que cheguei 
ao tema da bomba atómica. Não 
cheguei lá pelas aulas de História, 
mas pela amizade com esse jovem 
japonês, que conheci quando ti-
nha 8 anos, e de quem me tornei 
muito amigo. Ainda hoje estamos 
em contacto, o que é notável, por-
que Kazuo só esteve na Bélgica por 
um ano e foi há mais de 40 anos... 

Quando nos conhecemos, sim-
patizámos logo um com o outro 
e ao longo do tempo que passá-
mos juntos na escola, ele foi-me 
oferecendo uma série de coisas 
sobre o Japão, de postais a peque-
nos livros turísticos. Entretanto, 
os nossos pais conheceram-se e 
também simpatizaram. E eu fui 
criando uma ideia do Japão através 
daqueles livros. Três anos depois 
de Kazuo voltar para o Japão, eu e 
a minha família visitámos o país e 
foi aí que ouvi falar da Guerra do 
Pacífico e que visitei o Museu do 
Memorial da Paz, em Hiroshima. 
Foi um momento muito intenso 
e assustador para uma criança, 
lembro-me de quase me sentir 
mal fisicamente ao ver aquelas 
fotografias dos sobreviventes, dos 
destroços. Com a electricidade 
estática que se criou depois da ex-
plosão, as pessoas ficaram com os 
cabelos em pé, literalmente, e as 
imagens de gente sem roupa, com 
a pele queimada e os cabelos eriça-
dos foi realmente marcante. Creio 
que tudo isso fez nascer em mim a 
vontade de perceber o que se pas-
sou, como é que se chegou ali, à 
situação que eu via nas imagens, 
àquela fotografia com a sombra de 
uma pessoa impressa na parede 
pela força da luz que emanou da 
explosão.»
 Essa fotografia de uma sombra 
na parede, sem que haja alguém 
presente a produzi-la, é uma das 
imagens fortes de um livro que 
vai muito além da tradicional 
história da História contada em 
banda desenhada. Para Alcante, 
«é uma imagem chocante, por-
que é a imagem de um fantasma. 
Vemos a sombra de uma pessoa, 
mas não vemos a pessoa, porque 
já lá não está. É assustador e é 
também muito simbólico de uma 
destruição total do ser humano, 
da sua desintegração, e também 
da potência desta arma, que não 
só desintegrou aquela pessoa, 

como ainda lhe fixou a sombra. E 
ficou sempre o mistério, também, 
porque não sabemos quem era 
aquela pessoa, nunca se conse-
guiu descobrir com certeza, nem 
se sabe se era um homem ou uma 
mulher. Fiquei sempre com von-
tade de saber quem era e, quando 
escrevi esta história, decidi criar 
uma personagem para colmatar 
essa falha, a quem dei a aparência 
do meu amigo Kazuo e para quem 
inventei uma história de vida até 
àquele momento.» No livro, o dono 
da sombra é Naoki Morimoto, uma 
das poucas personagens inventa-
das em A Bomba. O filho morreu ao 
serviço do exército japonês e a sua 
vida parece ter chegado a um beco 
sem saída, mas como toda a gente, 
Morimoto não podia imaginar que 
o verdadeiro beco sem saída estava 
prestes a cair do céu naquela ma-
nhã de Agosto. Depois disso, nada. 
Apenas a sombra.

A longa empreitada

Escrever e desenhar a história da 
bomba atómica, resultando em 
mais de quatrocentas páginas de 
leitura, foi um trabalho longo. Ain-
da antes de Denis Rodier come-
çar a desenhar as primeiras pran-
chas, foi preciso estabelecer um 
argumento. E antes de tudo isso, 
houve um processo de pesquisa 
que, aliado à escrita do argumen-
to, acabou por tomar quase cinco 
anos da vida de Alcante. «Ao longo 
dos anos, fui lendo livros, artigos e 
reportagens sobre a bomba, ainda 
antes de decidir fazer uma banda 
desenhada sobre ela. Lia porque 
me interessava», conta o autor, 
confirmando que Hiroshima não 
voltou a sair dos seus interesses 
desde aquela primeira viagem na 
infância. «Aos poucos, quando 
comecei a trabalhar nesta histó-
ria, nestas várias histórias que se 
cruzam aqui, e quando fiz uma 
primeira sinopse, falei com Lau-

A hora 
que mudou 
o mundo

75 anos depois da bomba 
atómica lançada sobre o 
Japão, os argumentistas 
Didier Alcante e Laurent-
Frédéric Bollée e o 
desenhador Denis Rodier 
publicaram em França 
uma banda desenhada 
monumental sobre esse 
momento em que mundo 
mudou. A Bomba tem feito 
um percurso assinalável 
em diversos países, com 
traduções e novas edições 
a surgirem todos os meses, 
muitas vezes acompanhadas 
por prémios. O livro publica-
se agora em português 
com chancela da Gradiva, 
pretexto para uma conversa 
com o primeiro criador desta 
enorme história, Didier 
Alcante.

N
o dia 6 de 
Agosto de 
1945, os 
E s t a d o s 
U n i d o s 
l a n ç a r a m 

duas bombas atómicas sobre as 
cidades japonesas de Hiroshima 
e Nagasaki. Eram 8:15 da manhã 
no Japão quando os dois pro-
jécteis, guardando no interior 
uma tecnologia recentemente 
descoberta e pronta a estrear, 
aterraram no seu alvo, arrasan-
do tudo à sua volta e deixando 
marcas que foram muito além da 
destruição material, dos mortos, 
da radiação e dos problemas de 
saúde que afectaram gerações. A 
existência de uma tecnologia tão 
destruidora não mais deixou de 
pesar sobre a cabeça da humani-
dade, espada permanentemente 
desembainhada e pronta a ferir. 
Houve tratados de paz, compro-
missos de não-agressão, boas in-
tenções transformadas em docu-
mentos vinculativos, mas aquilo 
que se fez com a descoberta da 
energia atómica não mais pôde 
ser desfeito. E perdura, como tão 
bem sabemos nos dias que cor-
rem, outra vez em permanente 
sobressalto perante a possibili-
dade de alguém carregar no bo-
tão, não tão simbólico quanto 
isso, e voltar a espalhar o caos. 
 Em Louvain-la-Neuve, na Bél-
gica, um rapaz chamado Didier 
conhece outro rapaz, de nome 
Kazuo. O ano é o de 1978 e os rapa-
zes são colegas na escola primária. 
Didier nasceu ali e Kazuo acompa-
nhou a família que se mudou do 
Japão para a Bélgica, para que o 
pai se dedicasse à pesquisa sobre o 
império Carolíngio que integrava o 
seu doutoramento. As famílias das 
duas crianças tornam-se amigas 
e, anos mais tarde, quando Kazuo 
já regressou ao Japão, Didier e os 
pais visitam o seu país. É aí que a 
história de Hiroshima deixará uma 
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sendo que esta ideia não era mini-
mamente respeitada pelas chefias 
militares da altura. E a proliferação 
nuclear aconteceu realmente, com 
algum controlo, até agora...». 
 Para além deste processo de 
contenção e das suas repercus-
sões, outros conflitos estruturam 
a narrativa de A Bomba. Para Al-
cante, «aquilo que faz um bom 
argumento é precisamente o 
conflito. E nesta história da bom-
ba atómica, só há conflitos: entre 
os cientistas e os militares, entre 
os militares e os políticos, entre 
os Estados Unidos e o Japão. E há 
os conflitos de consciência, não 
só de Leo Szilard, que não sabe se 
tomou a decisão certa ao avançar 
com as pesquisas, mas de outros 
cientistas que se debruçam sobre 
o poder imenso desta arma. To-
dos esses conflitos definem esta 
história e criam no leitor a vonta-
de de saber como é que as coisas 
se vão resolver.» No caso de Leo 
Szilard, talvez essa resolução seja 
inatingível: «Quando, em 1939, 
Szilard percebe que a descoberta 
da fusão do átomo pode levar a 
uma bomba atómica,  escreve a 
alguns colegas físicos, pedindo 
que parem de publicar as suas 
pesquisas sobre o assunto, por-
que é muito perigoso, mas já não 
consegue evitar nada. No fundo, 
tenta impedir o desenvolvimento 
da bomba, mas também assume 
que se não forem eles a tentar de-
senvolver a bomba, serão outros.» 
E assim chegámos a uma ilusão 
de equilíbrio, acreditando que se 
todos tiverem uma bomba atómi-
ca, ninguém a usará. É uma das 
heranças nefastas de Hiroshima 
e ainda não nos livrámos dela.

rent-Frédéric Bollée, um grande 
argumentista com quem já tinha 
trabalhado. Laurent-Frédéric já 
tinha feito o argumento para um 
enorme livro de banda desenhada 
sobre a história da Austrália, por-
tanto estava habituado a escrever 
este tipo de formato. E também já 
conhecia o trabalho de Denis Ro-
dier, já há algum tempo que que-
ríamos trabalhar juntos, pelo que 
formámos esta equipa e avançá-
mos. A partir desse momento, 
contactámos várias editoras – 
dez, na verdade, sendo que des-
sas dez, oito quiseram saber mais 
sobre o nosso projecto, o que foi 
muito confortável, porque assim 
pudemos escolher a editora que 
mais nos convinha, a que oferecia 
melhores condições de trabalho. 
Depois, numa segunda fase, re-
tomei todas essas leituras que já 
tinha feito e acrescentei muitas 
outras, começando a trabalhar no 
argumento com o Laurent-Frédé-
ric. Foram quatro ou cinco anos 
neste processo. E fomos os três a 
Hiroshima, eu, o Laurent-Frédé-
ric e o Denis. Eu já lá tinha voltado 
uma vez depois daquela primeira 
visita em criança, mas desta vez 
fomos todos, para ver os lugares 
atentamente, fazer a repérage e 
visitar os arquivos do Museu do 
Memorial da Paz.»

 Transformar a ideia inicial de 
Alcante numa história realizada a 
seis mãos foi um processo comple-
xo, mas bem sucedido: «Comecei 
por fazer uma espécie de sinopse, 
que já tinha 60 páginas, e um pe-
queno dossier em que explicava 
como a história da bomba atómi-
ca era fascinante e também como 
se compunha de muitas histórias 
cruzadas, que fui descrevendo: a 
fábrica alemã sabotada nas mon-
tanhas da Noruega, o cientista que 
quer avançar com as experiências 
com plutónio, as questões políticas 
nos Estados Unidos, o maior pro-
jecto científico e top secret de todos 
os tempos. Passei todo esse ma-
terial ao Laurent-Frédéric Bollée 
e a primeira coisa que fizemos foi 
dividir a história em sequências, 
cerca de 40, que dividimos entre 
nós. E trabalhámos cada uma 
dessas sequências como se fosse 
um álbum de banda desenhada, 
sendo que depois criámos as liga-
ções entre as sequências, criando 
a história completa. E o trabalho 
acabou por ser sempre colectivo, 
porque quando eu escrevia uma 
sequência, enviava-a ao Laurent-
-Frédéric e ele fazia comentários, 
acrescentava e mudava coisas, 
sendo que eu fazia o mesmo com 
o que ele me enviava. Portanto, é 
difícil dizer quem escreveu o quê.» 

 Faltava escolher um dese-
nhador que aceitasse este imenso 
desafio de transpor um argumen-
to tão extenso para pranchas de 
banda desenhada, por um lado 
legíveis, por outro acrescentan-
do algo à história. E Denis Rodier 
foi a escolha óbvia: «Denis é do 
Québec e eu trabalhei, no início 
da minha carreira, com um outro 
quebequense que me colocou em 
contacto com ele. Já queríamos 
trabalhar juntos, mas ainda não 
tinha surgido o momento certo, 
até que vi uma série de pranchas 
que ele colocou no seu site, a pre-
to e branco, para um livro cuja ac-
ção se passava na União Soviética. 
Gostei muito daquele trabalho e 
pareceu-me logo um estilo mui-
to eficaz para aquilo que queria 
fazer. O facto de o Denis ser rá-
pido a trabalhar também ajudou, 
porque no fim acabaram por ser 
quatrocentas e tal páginas... E o 
resultado foi exactamente aquele 
que procurava.»
 Depois de prémios como o BD 
Fnac France Inter ou prémio bel-
ga Cognito, A Bomba foi agora dis-
tinguida com o Overseas Award, 
no festival Bucheon International 
Comics Festival, na Coreia do Sul. 
Alcante não esconde a satisfação 
pelo prémio, atribuído por um 
dos maiores festivais de banda 
desenhada da Ásia: «Já tínhamos 
ganho prémios nos nossos paí-
ses de origem, Bélgica, França e 
Quebec, e foi a primeira vez que 
recebemos um prémio fora destes 
territórios. O facto de ser na Ásia 
tem um significado especial, cla-
ro, pela ligação geográfica, e isso 
foi muito recompensador. Há al-
gumas traduções já publicadas, 
há 17 traduções previstas para os 
próximos tempos e nunca pensá-
mos que o nosso livro fosse pu-
blicado na Coreia, e menos ainda 
que fosse premiado. Gostava que 
toda a gente conhecesse a história 
de Hiroshima e ver este livro a ser 
publicado e apreciado em tantos 
países é muito comovente.»

Um dilema irresolúvel

Os dois volumes de A Bomba 
contam a história de como se in-
ventou uma arma mortífera, mas 
vão muito além dessa narrativa 
histórica. As páginas deste livro 
estão cheias de dilemas, dúvidas, 
conflitos que não se limitam à 
geo-política, acontecendo tam-
bém na mente de muitos prota-
gonistas. É o caso de Leo Szilard, 
o cientista de origem húngara que 
descobriu a reacção em cadeia, 
passo essencial para a explosão 
atómica. Quando percebe o po-

tencial da sua descoberta, no mo-
mento em que pode avançar com 
as primeiras experiências que 
confirmem aquilo que a teoria 
definiu, Szilard enfrenta a imen-
sa dúvida sobre a necessidade da 
sua descoberta: será esta inven-
ção um passo importante para a 
ciência ou o princípio do fim da 
humanidade? E se todos os paí-
ses desenvolverem a sua própria 
bomba atómica, conseguiremos 
sobreviver? No momento em que 
a dúvida se instala na mente de 
Szilard, já não há como inverter 
o curso da história. Depois, veio 
Hiroshima e os resultados fica-
ram à vista de quem quis vê-los. 
E ainda assim, talvez não tenha-
mos aprendido a lição, desabafa 
Didier Alcante: «Até alguns meses 
atrás, diria que conseguimos um 
equilíbrio, mesmo que instável, 
na nossa relação com as armas 
nucleares. Agora, com a guerra 
na Ucrânia, Putin fazendo alusões 
às armas nucleares, o conflito en-
tre a China e Taiwan, a Coreia do 
Norte... hoje creio que não apren-
demos muito com Hiroshima.»
 O conflito de Leo Szilard con-
sigo próprio acabará por incen-
tivar a discussão sobre os limites 
da ciência, ou pelo menos do seu 
uso para fins militares, entre vários 
cientistas, entre eles Albert Eins-
tein. E se isso não impede o lan-
çamento da bomba, pelo menos 
ajuda a definir as bases de alguns 
tratados políticos posteriores que 
tentam conter o uso da energia 
nuclear, como conta Alcante: «Leo 
Szilard foi verdadeiramente um 
percursor, porque desde o início 
que defendeu um controlo inter-
nacional do armamento nuclear, 
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C
onsta que Macau, além 
de casinos, está repleta 
de dançarinas exóticas; 
logo, não será Macau 
uma cidade tão de-
slumbrante como uma 

dançarina exótica?

 Como um sorriso que se eterniza 
na escadaria das Ruínas de São Paulo, 
também a literatura se torna intemporal, 
significativa, até mesmo «imortal».

Mas pode a Literatura tornar-se 
realmente imortal?

Os chineses emanciparam-se há 
mais de uma década, quando os termos 
«português» e «serviçal» se tornaram 
homófonos em mandarim.

 Apesar de a nossa «Última Ceia» 
no Clube Militar ter terminado ontem 
à noite, apesar do cair das cortinas no 
palco da literatura, ou pelo menos no 
do festival, o aroma e o sabor do vinho 
branco persistem, e o tilintar de copos que 
brindam a trivialidades literárias ainda 
paira no ar.

Como pode a literatura ter-se 
evaporado tão facilmente como o álcool?

Notei que o sorriso de uma cidade é 
mais perceptível nas mesas das tascas do 
que nas mesas de jogo — mesas pequenas, 
espalhadas por ruas pequenas, onde 
as bocas pequenas da gente pequena 
soltam pequenas gargalhadas. Em Macau, 
podemos perceber isto em todo o lado.

 
Não queria acreditar que o trabalho 

que faço à minha secretária em Pequim 
e Macau partilhavam originalmente o 
mesmo nome: «Arte». Ainda que o termo 
possa ser empregue enquanto metáfora 
tanto para Macau como para outros locais, 
noutras cidades trata-se de um erro de 
identidade. 

O verdadeiro nome de Macau, mais do 
que A_o_m_e_n_, é «Arte». Se acreditarmos 
que os princípios fundamentais da arte 

são liberdade, tolerância, prosperidade 
e conforto, perguntemo-nos então que 
outra cidade na China acolhe todos eles 
com tamanha elegância e generosidade. 
O seu espírito idiossincrático, inovador 
e prístino esteve sempre presente na 
literatura, na arte e na religião. Não 
colocando de parte a possibilidade de 
encontrar outra cidade assim, continuarei 
a minha busca, mas acredito poder vir a 
concluir que Macau não tem par. 

«Português» tornou-se «serviçal» e 
então, através do intercâmbio de saliva 
(linguagem) e de sangue (casamento), 
o espírito de l_a_i_s_s_e_z_-_f_a_i_r_e_ 
_da Europa Meridional foi enraizado, 
estabelecido, introduzido, integrado, 
macerado e injectado numa pequena e 
distante cidade asiática. Assim nasceu 
Macau: produto de séculos de casamento 
entre a «sabedoria» dos chineses do Sul e 
a «sabedoria» dos «serviçais culturais» do 
Sul da Europa. 

Os habitantes de Macau são 
relaxados. Vivem em constante lazer 
e despreocupação, e a «Arte» é a sua 
dançarina exótica num lânguido 
s_t_r_i_p_t_e_a_s_e_. Esta indolência 
está bem presente no facto de a palavra 
k_a_f_e_i_ _(café) ter ficado reduzida a um 
simples f_e_i_, e de a hora de começar o 
dia ter sido adiada das sete da manhã para 
as sete da noite (aqui estou a exagerar, é 
claro).

 10.Se os voos de Macau estão 
sempre atrasados e caóticos, é porque o 
mantra dos seus pilotos é: «Calma, qual é 
a pressa?» 

 11.Os bairros de Macau são 
verdadeiros ninhos, onde vivem centenas 
de milhares de beija-flores, que falam 
dialectos sulistas e exalam aromas de 
flores meridionais. No interior daqueles 
edifícios de aspecto tenebroso, imagino, 
porque nunca lá entrei, deve haver amor, 
alegria, tristeza — cultura. Os moradores 
daqueles mesmos edifícios vão à missa, 
aos templos para as oferendas, ou a casas 

de chá com apenas a sílaba f_e_i_ _(de 
café) no letreiro. Não é este o verdadeiro 
significado da expressão «a arte de viver»?

 12.A cultura macaense é tão 
densa que chega a oprimir, tão densa que 
se torna confusa, tão densa que hipnotiza 
— será por ser autêntica, original e 
prístina? 

 13.Quando se entra por engano 
numa floresta milenar, virgem e intocada, 
devastada pelo fogo há centenas de anos, 
mas reflorestada por árvores idênticas, fica-
se perplexo perante a sua naturalidade, a 
sua coerência, a sua atmosfera relaxada 
e tranquila — a cultura macaense é 
precisamente assim. Centenas de anos de 
tolerância e coexistência, compromisso 
e admiração mútua deram origem a esta 
cidade multicultural no Sul da China 
que, de forma aparentemente aleatória 
e acidental, conservou esta «sobremesa 
cultural». Macau é de facto doce, fragrante, 
excêntrica e sedutora de fazer crescer água 
na boca. Mas por muito deslumbrante, 
sedutora e libertina que seja, Macau nunca 
perderá a sua naturalidade inata  ̶ será esse 
o charme da menina Macau? 

 14.O facto de Macau ser pequena 
e compacta livrou-a de ser fulminada uma 
e outra vez por bombardeamentos de raios 
e pela violência de um novo incêndio. De 
forma tranquila, segura, serena e pacífica, 
este pequeno enclave cultural «voou» 
através dos anos: voou por cima do fogo-
cruzado, voou acima da inveja, voou bem 
acima de qualquer interesse, preocupação 
ou até cordialidade, voou entre adagas e 
punhais voadores e, mesmo tendo voado 
durante tanto tempo, ainda hoje plana 
sobre si mesmo.

 15.Macau é um milagre cultural, 
onde «milagre» pode ser substituído por 
«mediocridade» e «inacção».

 16.Macau é diminuta, mas ao 
mesmo tempo imensa e sem fronteiras. 
Macau é tridimensional, multifacetada 
e rica. É uma floresta virgem renascida 

das chamas de um incêndio centenar, 
intocada pelo Homem, um pedaço de 
cultura escondido e roubado mesmo 
debaixo dos narizes de biliões de pessoas  
̶ o solo fértil e incontaminado das zonas 
húmidas, colocado em vasos de barro, 
como uma floresta de pequenas estátuas, 
como um cortiço de ninhos de andorinha 
— as pequenas moradias dos habitantes 
de Macau. Esta é a menina Macau: uma 
pequena casa, feita de pedras preciosas. 

 17.Quando o Clube Militar se 
tornou o sítio da «Última Ceia» literária, a 
guerra já terminara e a paz fora restaurada. 
Com a intemporalidade e a imortalidade 
da literatura a serem celebradas num 
mega-casino, parecia difícil que a literatura 
renascesse. Mas a cultura não se encontra 
apenas na literatura. A arte está nos salões 
e museus. A cultura está nos edifícios, nas 
avenidas e nas vielas, para não falar do 
som das s_l_o_t_ _m_a_c_h_i_n_e_s_. Por 
isso, mesmo que não sejam inauguradas, 
comemoradas e anunciadas nos casinos, 
a arte e a cultura de Macau permanecerão 
imortais, grandiosas e eternas — desde 
que não tentem deliberadamente destruí-
las. Não lhes batam, não lhes toquem. Os 
verdadeiros guardiões da arte são aqueles 
que ficam a meia-luz, apenas a apreciar a 
«bailarina cultural».

 18.Depois de muita celebração, 
o I Festival Literário de Macau foi 
solenemente declarado um sucesso, e 
a beleza de Macau — interior e exterior 
— está ainda mais voluptuosa e cheia 
de vitalidade, como a imaculada Virgem 
Maria e a deusa Nüwa, que se voltam 
para observar a multidão nas Ruínas de 
São Paulo — Macau e a sua beleza estão 
imortalizadas.

Meio-dia, 3 de Fevereiro de 2012. 
Rabiscado no Galaxy, em Macau, antes 

do regresso a Pequim.

TRADUZIDO DO CHINÊS 

POR MÁRCIA SCHMALTZ

CONVERTIDO PARA PORTUUÊS EUROPEU 

POR HELENA RAMOS

C O N T O

J IMMY QI

I LUSTRAÇÃO  RUI 

RASQUINHO

Macau e a sua imortalidade
Na literatura e mais além
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Lilian Thuram

Pensamento Branco
Tinta da China

Tradução de Susana Sousa e Silva

C R Í T I C A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

Questionar o privilégio, 
tentar perceber o mundo

P
assou pelo Parma e pela Ju-
ventus, fez maravilhas ao 
serviço da selecção france-
sa de futebol e encerrou a 
carreira com a camisola do 
Barcelona. Quando arrumou 

as chuteiras, Lilian Thuram dedicou-se a 
desenvolver a luta contra o racismo que 
já havia marcado a sua carreira, algo que 
sempre incomodou algumas almas crentes 
na superioridade da pele branca (quando 
o líder da extrema-direita, Jean Marie Le 
Pen, declarou que Thuram era uma afron-
ta à França, por ser negro e por ter nascido 
em Guadalupe, o jogador respondeu: «Se 
alguém vir Le Pen por aí, diga que se ele 
tem algum problema em ser francês, nós 
não temos.»). Em 2008, criou uma funda-
ção em nome próprio suja principal orien-
tação é a educação, aposta essencial con-
tra o racismo e pelos direitos humanos. 
 Depois do livro As Minhas Estre-
las Negras, onde percorre as biografias de 
artistas, escritores, desportistas, cientistas 
e outras pessoas negras, cuja contribuição 
para a humanidade foi (ou é) indirectamen-
te proporcional ao seu reconhecimento, 
Thuram avançou para esta longa reflexão 
sobre os mecanismos do preconceito racial, 
a sua interdependência relativamente a ou-
tros mecanismos sociais de poder, a ilusão 
dos que acreditam ser neutros e o racismo 
estrutural que tantos preferem ignorar. 
Pensamento Branco não será um livro fácil 
para a maioria dos leitores brancos. Obri-
ga-nos a olhar para o passado e a embater 
nos processos de dominação sobre pessoas 
não-brancas que estruturaram a riqueza 
de tantos países, nomeadamente a aliança 
entre os discursos pseudo-científicos que 

procuravam legitimar uma suposta inferio-
ridade dos negros e a assunção de que esses 
mesmos negros podiam ser escravizados 
sem que isso fosse considerado pouco hu-
manista. Do ponto de vista histórico, este 
livro é um imenso desfile de horrores para 
os quais tantas vezes preferimos não olhar, 
recorrendo ao argumento de que tudo tem 
de ser visto à luz do seu tempo para sos-
segarmos a consciência, mas Pensamento 
Branco obriga-nos, sobretudo, a olhar para 
o presente – e aí está a sua imensa força – 
constatando que o racismo sistémico não é 
um discurso oco, é a realidade da socieda-
de que construímos e em que vivemos sem 
grandes sinais de desconforto. 
 Lilian Thuram é extremamente 
didáctico na explicação desta realidade, 
debatendo os argumentos mais racio-
nais e os absolutamente infundados, bem 
como no cruzamento das discriminações 
raciais com outras discriminações e várias 
dominações, da homofobia à exploração 
desenfreada dos recursos naturais de paí-
ses mais pobres, do machismo ao controlo 
dos fluxos migratórios. Antes que alguém 
tenha tempo de recorrer ao estafadíssimo 
discurso que diz que “os negros também 
são racistas”, já o autor deixou claro que o 
racismo estrutural não é uma patologia so-
cial individual, aquele gesto xenófobo que 
discrimina o diferente e que pode, na ori-
gem e no alvo, vir de qualquer lado, ou não 
pertencêssemos todos à espécie humana. 
O racismo estrutural parte de uma ideia de 
neutralidade da pele branca (muito notória 
na ideia das “pessoas de cor”, ou “coloured 
people”, como se as pessoas não tivessem 
todas uma cor qualquer, confirmando que 
a percepção de determinadas cores gera o 

preconceito), e ruma em direcção à vigilân-
cia, dominação e discriminação de todas 
as pessoas não percepcionadas enquanto 
brancas. «Que significa ao certo ser branco 
no espaço público?», pergunta Thuram no 
seu livro. E prossegue: «Posso dizer-vos o 
que significa ser negro em determinados 
aglomerados populacionais: passar por 
uma operação de verificação de identida-
de várias vezes por semana.» Esta é a re-
gra transversal à sociedade, não é um caso 
isolado de alguém que não gosta de outro 
alguém. Prosseguindo a desmontagem do 
argumento que invoca o racismo contra os 
brancos – curiosamente, um argumento 
que só vem à baila quando se discute o ra-
cismo estrutural, e sempre para desacredi-
tar aquilo que se observa quotidianamente 
–, Thuram clarifica a questão: «O que parece 
certo, porém, é que o que hoje se designa 
por racismo contra brancos na sociedade 
em que vivemos nunca impediu um branco 
de encontrar uma casa, um emprego, e de 
circular no espaço público sem temer que 
uma simples operação de controlo policial 
possa ter um desfecho desfavorável para si 
pelo facto de ser “branco”.» Não devia ser 
difícil perceber isto, a não ser que o con-
fronto com um privilégio que possuímos 
apenas pelo facto de termos a pele clara seja 
impossível de assumir. Estará aí parte do 
problema, mas onde está o problema está 
também a solução, que passará por uma 
aproximação sincera desse confronto.
 Haverá muitos detractores des-
ta análise, mas ao contrário do que esses 
detractores dirão, Pensamento Branco não 
é uma acusação personalizada nem um 
ajuste de contas (e se há contas para ajus-
tar nesta matéria!). Lilian Thuram sabe que 

a luta contra o racismo se faz com toda a 
gente, e quanto mais informação e vontade 
de olhar para essa informação tivermos, 
mais ampliaremos essa luta, até chegarmos 
àquele patamar tão utópico quanto dese-
jável de ela já não ser precisa. Mas, para 
isso, é preciso honestidade: «(…) da mes-
ma maneira que os homens beneficiam há 
séculos da dominação masculina, quer a 
contestem quer não, também os brancos 
beneficiaram e continuam a beneficiar da 
inferiorização sistemática dos não-bran-
cos. Não se trata de desempenhar o papel 
de juiz e de proclamar com voz grave: re-
conhecem a vossa culpa? Trata-se, sim, de 
perguntar: aceitam que as coisas sejam no-
meadas pelo que efectivamente são? (…) 
Na minha opinião, o único dever válido 
para as pessoas brancas de boa vontade 
é o de compreender o que aconteceu no 
decurso dos séculos passados e identificar 
os seus resquícios nos comportamentos 
actuais.» Não é um dever pequeno e o seu 
cumprimento já tarda. Fazia falta, por isso, 
um livro assim, didáctico e bem documen-
tado, um gatilho para a reflexão individual 
e colectiva. Que essa reflexão convoque a 
História, mas também as experiências quo-
tidianas, a análise de questões geo-políticas 
e económicas e a psicologia, só sublinha 
a necessidade de se discutir o racismo a 
partir de uma visão informada e comple-
xa, que recusa o simplismo infantil do “ele 
bateu primeiro” e que sabe que quase nada 
é linear na natureza humana. Em última 
instância, e como diz o Lilian Thuram perto 
da conclusão, «o racismo é um logro: des-
trói solidariedades para que alguns possam 
explorar-nos a todos, seja qual for a nossa 
cor.» Já o sabíamos, mas talvez seja altura 
de o sabermos de outros modos para daí 
avançarmos noutra direcção. 
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Um viajante 
nas margens 
do Rio Amur

chinesa e daquele que é um dos capítulos 
mais cintilantes do livro: o que autor 
dedicada à cidade fronteiriça de Heihe e 
às povoações que a rodeiam. 
 Quando o rio Amur “termina” e o rio 
Heilongjiang “começa”, tudo se altera. 
Na margem russa do rio, a cidade de 
Blagoveshchensk descansa, lúgubre, 
com o seus carros japoneses usados e 
uma silhueta que, vista do lado chinês, 
se afigura «pequena e destroçada» 
(p.176). Na margem chinesa, tudo respira 
modernidade e progresso. Ao contrário 
do que acontece em solo russo, tudo 
parece também preparado para receber 
os visitantes do outro lado da fronteira 
– os letreiros, as placas com direcções 
e os menus dos restaurantes estão em 
caracteres chineses, mas igualmente em 
cirílico. Só que, aponta Thubron, quase 
não se vêem russos. Os poucos que lhe 
passam pelos olhos são carregadores de 
mercadorias «reunidos como gado, [que] 
fazem fila no edifício da alfândega» (p.171); 
ou duas jovens russas que se aproximam 
para lhe falar e atiram sem mais: «Fizemos 
uma aposta em como não és russo». E 
quando o escritor lhes pergunta por que 
não, a resposta é elucidativa: «Porque tens 
um ar feliz!» (p. 173). 
 O ressentimento entre russos e 
chineses fica bem latente nos vários 
episódios de época ou contemporâneos 
que Thubron desfia ao longo das páginas. 
Mas mais surpreendente ainda é perceber 
que o rancor em relação à China, e apesar 
de tudo o que passou com a União 
Soviética, é qualquer coisa bem viva 
na Mongólia, muito mais que qualquer 
parecer negativo face aos russos.

por lobos e ursos e poucos ou nenhuns 
humanos, cinzenta e pantanosa, movediça 
como a história daqueles lugares que 
ora bem estiveram nas mãos de povos 
nómadas descendentes de Genghis Khan, 
ora tiveram de varrer para debaixo do 
tapete esses episódios de guerra e glória 
para sobreviverem (os que sobreviveram) 
às purgas homogeneizadoras da União 
Soviética. 
 Como se não quisesse perder tempo, 
é logo a abrir a viagem e esta obra que 
Colin Thubron dá cabo do calcanhar e 
das costelas, sempre com as melhores 
saudações da montada que o transporta. 
Dorido e algo pessimista com o que 
ainda tem pela frente, o escriba nem 
por isso perde o lirismo ao aproximar-se 
novamente das estepes e de pequenas 
povoações que «parecem ser a presença 
humana mais leve numa terra antiga. As 
suas cabanas protegidas por paliçadas 
são luminosas, com telhados de metal em 
cores carnavalescas – escarlate, laranja, 
azul esmaltado – como se fossem pedaços 
de brinquedos largados sobre a relva» 
(p.37). 
 Numa prosa bela, que apesar de tudo 
não escapa a alguns lugares comuns – os 
«olhos geniais» de alguém; as «planícies 
sonhadoras»; a «estranheza dos corpos 
chineses» que os russos procuram nos 
bordéis do outro lado da fronteira) – 
Thubron vai avançando pela terra e pelas 
histórias da terra antes pisada por gigantes 
tão dissemelhantes quanto Khan e Anton 
Chekhov. Num intercalar inteligente de 
descrições de ambientes, impressões 
de viagem e contexto histórico-político, 
vamo-nos aproximando da fronteira 

Colin Thubron
O Rio Amur – entre 
a Rússia e a China
Tradução de Ana Reis
Relógio d’Água

U
m rio é uma es-
perança. Quan-
tos povoados e 
urbes e impérios 
não foram beber 
a um ou mais lei-

tos que as atravessaram desde a nascen-
ça, porque também pela sua existência 
ali despontaram? Quantos portos fluviais 
não fazem a história dos continentes, ba-
nhados a mercadorias e a sangue? Quan-
tas cidades a que hoje chegamos sempre e 
só por ar e terra não foram durante sécu-
los alimentadas pelos cursos de água que 
as comunicavam com outros lugares e ou-
tros povos? Um rio é uma esperança, sim, 
mas nem sempre. E no caso do rio Amur, 
que inspira o novo livro de Colin Thubron, 
o rio que o viajante acompanha é um rio 
de abandono.
 Desde logo, o Amur é um rio que divide 
opiniões – sobre o local da sua nascente, 
sobre a sua extensão, sobre o seu nome, 
que se transforma quando galga as terras 
hoje russas e entra em território chinês, 
deixando de ser Amur para transformar-
se em Heilongjiang, Rio do Dragão Negro. 
E é assim que, no idioma mas também na 
paisagem, o Amur é um rio que, no lugar 
de de unir, separa.
 Colin Thubron, veterano escritor de 
viagens britânico, conhece relativamente 
bem os países que o grande rio Amur 
atravessa – acima de tudo a Rússia, mas 
também a Mongólia e a China. Antes deste 
O Rio Amur – entre a Rússia e a China, já 
escrevera outras obras sobre os dois países 
(Among the Russian, em 1983; e Behind the 
Wall: a Journey through China, em 1987). 
Thubron fala russo com alguma fluência e 
arranha o chinês, tudo vantagens para uma 
empresa deste género, a de acompanhar 
todo o curso de um rio, desde as misteriosas 
e inabitadas montanhas da Mongólia até 
ao mar de Okhotsk, no Pacífico. Seja como 
for, um dos aspectos mais fascinantes deste 
livro é o facto de nem Thubron nem os 
guias e batedores que o acompanham na 
viagem saberem ao certo o que os espera 
nesta incursão por terras inóspitas e raras 
vezes atravessadas, muito menos por 
estrangeiros com aspirações literárias.
 O primeiro capítulo de O Rio Amur é 
dos mais duros e, de certo modo, marca o 
tom de todo o livro – um tom algo desolador 
e melancólico que atravessa praticamente 
cada página, ao menos até à chegada à 
sempre mais fervilhante China. A cavalo, 
Thubron, o seu guia e tradutor e mais 
dois homens mongóis experimentados 
naquelas andanças atravessam uma 
paisagem inóspita, difícil, pontuada 

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

Por vezes com graça, mas sem tentar ser 
engraçado, num registo confessional que 
quase nunca resvala para uma intimidade 
ou um sentimentalismo desinteressante, 
Colin Thubron leva-nos a percorrer e a 
descobrir um bocado de um dos lugares 
menos explorados da Terra. Sem fogos de 
artifício ou grandes excitações, apenas 
com a necessária bravura para percorrer 
e registar com a sua pena lugares onde 
«o amanhecer dissemina o brilho fino de 
outro planeta», lugares onde «o mundo 
parece ainda imaculado» (p.14)
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YAO FENG

Vénus 
em Cantão 

ESCRITA NA BRISA
Yao Feng

                                                           

Farta de viver da sua formosura,
aumentada pela falta dos braços amputados,
e de suportar a solidão no meio de visitantes e turistas 
que inundam diariamente o museu, veio para Cantão.   

Como filha do mar que lhe deu o nascimento da concha 
e das espumas da água, tem sempre a vontade de tornar 
o mundo ainda maior para conhecer 
outras terras, outros povos e outros costumes.

Está num recanto do campo de construção civil, 
ainda meio-nua e sem os braços, junto à parede 
dum dormitório de trabalhadores, sentindo e observando 
tudo o que a rodeia, com um olhar atento e curioso.

Não é uma natureza morta da qual não faz parte. 
Tudo é a vida terrestre, em movimento do circuito, 
cheia de cores, cheiros, barulhos, poeiras……Poderá 
ignorar uma cueca pendurada na sua frente a secar ao sol?

Designada como deusa do amor,
irá trazer o amor e a felicidade à gente daqui? 
Quando passa o rapaz que ganha o pão com o suor do rosto,
irá recuperar os braços para ajudá-lo a puxar a carroça?

21/08/2022
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

Pessoa 
pessoal

mãos, estas mãos, moldaram o vazio.
Não te pergunto o que não poderás res-
ponder nunca. «O teu silêncio é uma nau 
com todas as velas pandas...» Dói devagar 
a expressão gasta das manhãs que nunca 
encontraremos juntos. «Brandas, as brisas 
brincam nas flâmulas, teu sorriso...» E os 
teus gestos. «E o teu sorriso no teu silêncio 
é as escadas e as andas/ Com que me finjo 
mais alto e ao pé de qualquer paraíso».
 Se pudesse dizer alguma coisa para 
sempre, seria um rei a fumar cigarros in-
termináveis num salão infinito. As janelas 
teriam suficiente tamanho para sonhar. 
Eu possuiria certezas e poderia afirmar 
que o poeta é um fingidor. Haveria sorri-
sos à minha volta. O poeta seguraria uma 
rosa entre os dedos e fingiria tão comple-
tamente. Mas não tenho certezas, procuro 
em vão e chego a fingir que é dor a recor-
dação de sonhar aquilo com que ainda 
sonho. Algo sobe pelas escadas gastas da 
minha memória, como a memória fingida 
de uma dor que deveras sinto. 
 O poeta morreu, e os que leem o que 
escreve, caminham por onde não enten-
dem: a curvatura das costas, as lentes em-
baciadas dos óculos, a piedade. Na dor 
lida sentem cada prega de um destino im-
preciso, como se ler fosse a explicação do 
mundo. O poeta morreu duas vezes. Havia 
deuses a olharem pelo poeta. Em cada ges-
to dos deuses, uma porta de fumo abria-se 
sobre o tempo. E assim nas calhas de um 
milagre desmesurado, deuses e poeta: o gi-
rar perpétuo de uma máquina que gira, a 
entreter a razão daqueles que, nas ruas, se 
encontram em olhares cruzados. 
 «Não sei quem me sonho...» Chove 
chuva oblíqua. Na rua, passo por um ho-
mem que sacode do interior do guarda-
-chuva as notas gastas de um órgão de ca-
tedral. A rua é o silêncio fresco e o eco. As 
árvores alinhadas ao longo do passeio são 
o cheiro das velas que ardem há séculos. 
Visto um hábito dourado para atravessar 
a rua. Ajoelho-me diante de bancos de 
jardim. Há um espectro que me diz bom 
dia. «Não sei quem me sonho...» Chove 
chuva oblíqua. No porto, as gruas erguem 
do chão as folhas amarelas que caíram no 

O
uço ecos de Fer-
nando Pessoa. 
Aqui, as pala-
vras partem-se 
lentamente, es-
palham-se pelo 

chão. «Meu coração é uma ânfora que cai 
e que se parte...» Se falar muito, as palavras 
encherão esta sala, e chegarão aos joelhos; 
depois, à cintura, ao peito; depois, ao pes-
coço. Em silêncio, poderei respirar. Entre 
palavras e silêncio, haverá esta hora ab-
surda que Fernando Pessoa criou dentro 
do lugar interior onde sinto ou entendo. 
Há uma hora eterna e absurda que enche 
esse pedaço de mim. Em momentos, em 
horas, esse lugar envolve-me, como se me 
submergisse, obriga-me a respirar, como 
se me asfixiasse. Cansado, olho de frente 
para o cansaço. Não o atravesso, como 
diante de um túnel negro. «Ah, como esta 
hora é velha!...» Fico sentado e espero que 
passe. Eu seria feliz se as minhas palavras 
pudessem erguer o cansaço, levantá-lo no 
ar como o tronco cortado de um pinheiro 
a escorrer resina. 
 Sei que sabes pouco sobre mim, não 
nos conhecemos, mas não te minto. Estas 
mãos, que passei sobre estas palavras, que 
seguraram cada um dos instantes des-
ta hora, estão aqui. Podes vê-las. Podes 
tocá-las. Estas mãos que um dia estarão 
geladas sobre o meu peito gelado, estão 
aqui. Podes vê-las. Podes tocá-las. «O meu 
amar-te é uma catedral de silêncios elei-
tos, / E os meus sonhos uma escada sem 
princípio mas com fim.» Nas palavras, 
as minhas mãos aprenderam a segurar a 
hora que não passa, espectro de um mar-
tírio, sombra negra de um mistério. Tu, 
de repente, podes ser alguma coisa que 
me transforme. «Ah, se fôssemos duas fi-
guras num longínquo vitral!.../ Ah, se fôs-
semos as duas cores de uma bandeira de 
glória!...» Existe uma parede a crescer so-
bre mim. Aprendi longamente o ofício de 
uma hora absurda, o tempo de nascer, ser 
criança, e, depois da vida, morrer cansado 
e vazio. Uma hora que se repete e multi-
plica repetidamente. Aprendi para nunca 
mais esquecer. Nas palavras, as minhas 

reza e de beleza, que entra pela porta, 
talvez uma brisa, talvez o invisível que se 
passeia pelos rostos. Ai, que prazer, um 
livro fechado, Dom Sebastião sentado, 
Jesus Cristo calado. Falta uma citação de 
Séneca para pousar os meus braços sobre 
esta mesa, e a cabeça sobre os braços, e 
deixar-me adormecer. Esta noite é gran-
de demais para que a poesia a substitua. 
As palavras rasgaram as capas dos livros. 
As palavras, as danças, estão lá fora, nas 
ruas, entre as crianças. Prazer, dever, ler, 
fazer, maçada, nada. Tantas palavras para 
falar de nuvens. Ai, que prazer, estar aqui 
e ser noite. Ai, que prazer, existir qualquer 
coisa pura e bela. Ai que prazer, um livro 
fechado, Dom Sebastião sentado, Jesus 
Cristo calado, e todos os ecos de me ha-
bitam, todos os ecos que me habitam, si-
lêncio sobre silêncio. 

outono. Os ramos secos do mar estalam 
debaixo dos meus pés. Navios chegam das 
raízes que, debaixo da terra, traçam ma-
pas de rotas novas, acabadas de descobrir. 
Neste porto de navios de aço, o mar recor-
da tempestades de troncos caídos, relâm-
pagos e trovões sobre a paisagem. «Não 
sei quem me sonho...» Chove chuva oblí-
qua. «A Grande Esfinge do Egipto sonha 
por este papel dentro.../ Escrevo – e ela 
aparece-me através da minha mão trans-
parente/ E ao canto do papel erguem-se 
as pirâmides.../ Escrevo – perturbo-me de 
ver o bico da minha pena/ Ser o perfil de 
Quéops.../ De repente paro.../ Escureceu 
tudo... Caio por um abismo feito de tem-
po.../ Estou soterrado sob as pirâmides a 
escrever versos à luz clara deste candeei-
ro/ E todo o Egipto me esmaga de alto 
através dos traços com que faço a pena...»
 Ai, que prazer, estar aqui e ser noite, 
ler palavras como se nas palavras existisse 
uma salvação de tudo aquilo que agora, 
estando aqui, lendo palavras, não imagi-
no. Ai, que prazer, existir qualquer coisa 
pura e bela, tão distante do ideal de pu-
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https://www.kulemba.org

C
om sede na Beira, em 
Moçambique, a Kulemba 
é uma associação que se 
dedica à promoção da 

leitura. As suas actividades são muito 
vocacionadas para os mais novos, 
mas não deixam de dedicar atenção 
às outras faixas etárias, procurando 
espalhar o gosto pela leitura, a 
circulação de livros e, indirectamente, 
o próprio mercado editorial e 
livreiro. O livro, em Moçambique, é 
um produto demasiado caro para 
a maioria dos cidadãos, pelo que a 
aposta nesta circulação de livros, 
através das bibliotecas públicas, 
mas também dos Clubes do Livro, 
dos encontros de leitura e de outras 
actividades informais, é essencial para 
dinamizar o livro e a leitura. 
 Para além da Feira do Livro da 
Beira e do Festival do Livro Infantil 
da Kulemba, a  associação publica 
a revista bimestral Soletras, dirigida 
por Dany Wambire e disponível 
gratuitamente em formato PDF, 
acompanhando a sua edição 
em papel. Percorrer os números 
disponíveis permite conhecer o 
panorama do livro em Moçambique, 
sobretudo fora da capital, Maputo 
(que não deixa por isso de ser 
referida). Como se lê no primeiro 
número da revista, num artigo que 
dá conta do trabalho da editora 
Fundza, da Beira, há outras cidades 
a darem cartas na dinamização do 
livro moçambicano e importa não as 
perder de vista: «A Fundza é mais um 
passo para a colocação da Beira no 
mapa editorial. Esta cidade que já nos 
deu grandes auto- res e foi cenário 
para grandes livros. É só pensar na 
obra de memórias Ponta Gea, de João 
Paulo Borges Coelho, ou no romance 
O Mapeador de Ausências, o último 
romance de Mia Couto, também ele 
nascido na Beira. Para o ensaísta 
Martins Mapera, que publicou pela 
editora Cinzas de Cão (2018), o 
surgimento da Fundza é como que 
a cumprir este caminho cultural e 
literário que caracteriza a história 
da cidade da Beira e da província de 
Sofala, quebrando o que chama de 
“proto- colo civilizacional” baseado 
em Maputo. “É uma reivindicação 
positiva, como que a dizer que o país 
não é Maputo, as outras províncias 
também precisam de ler e de ter 
acesso ao livro”. »
 No último número, acabado de 
publicar, a Soletras percorre vários 
lançamentos editoriais recentes, 
reflecte sobre alfabetização e 
promoção da leitura infantil e juvenil e 
entrevista Juvenal Bucuane, o escritor 
que lançará em Setembro o seu novo 
romance, MASINGITA ou a subtileza 
do incesto (Fundza), focado num tema 
que, por ser tabu, não se discute tanto 
como faria falta.
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1.
Silvina Ocampo
As Convidadas
Antígona
Tradução de Guilherme Pires

São 44 contos onde memória e 
infância se cruzam com o fantástico, 
a insinuação da loucura e a ternura 
instalada paredes meias com o 
terror. Originalmente publicado em 
1961, este livro de Silvina Ocampo 
prossegue a tradução da obra da 
autora argentina pela Antígona e traz 
às livrarias uma das grandes vozes da 
literatura do século XX.

2.
Gonçalo M. Tavares e Julião 
Sarmento
A Pedra e o Desenho
Relógio D’Água

A partir de textos e fragmentos de 
escrita de Gonçalo M. Tavares, Julião 
Sarmento fez desenhos, muitas 
vezes incluindo pequenas frases. 
O livro que agora se publica é o 
resultado desse diálogo entre escrita 
e imagem, entre um escritor e um 
artista plástico.

3.
Ana Luísa Amaral
O Olhar Diagonal das Coisas
Assírio & Alvim

Volume que integra os dezassete 
livros de poesia de Ana Luísa 
Amaral, percorrendo três décadas 
de produção poética inauguradas 
por Minha Senhora de Quê (1990) 
e encerradas com Mundo (2021), o 
último livro da autora recentemente 
falecida.

4.
David Leffman
Paper Horses: Traditional 
Woodblock Prints of Gods from 
Northern China
Blacksmith Books

A partir de um conjunto de papéis 
votivos, impressos com imagens de 
deuses do panteão tradicional, David 
Leffman traça a história e as técnicas 
da impressão xilográfica tradicional 
chinesa, recuando até aos anos da 
dinastia Tang (618-907).

5.
Marco Mendes
Juventude
Turbina/A Seita

De um dos mais relevantes autores 
portugueses contemporâneos, 
Juventude é um romance de 
crescimento em banda desenhada, 
cada prancha uma imagem de tons 
saturados de cor e detalhes cruzando 
férias de Verão e luminosas viagens 
juvenis com dores de crescimento e 
episódios mais sombrios. 

2.

6.
Miguel Esteves Cardoso
Escrítica Pop 
Bertrand

Versão integral dos textos que Miguel 
Esteves Cardoso assinou sobre 
música na década de 80, voltando a 
trazer ao público um modo de fazer 
crítica musical que não se fechava na 
música, escutando-a a partir de uma 
sociedade complexa e devolvendo a 
essa sociedade os seus próprios ecos, 
filtrados pela pop e por uma sólida 
(e às vezes angustiada) noção do 
tempo.


