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

E
m mês de atribuição do 
Nobel da Literatura, que 
este ano tocou à autora 
francesa Annie Ernaux, as 
polémicas que costumam 

suceder ao anúncio da Academia Sueca 
quase não se notaram. O tempo dirá se 
o sossego se deveu a uma unanimidade 
canónica ou ao facto de finalmente termos 
assumido colectivamente que o Nobel 
não é sinónimo de decreto-lei vitalício e 
incontestável sobre o melhor ou a melhor 
escritor/a do mundo. Basta percorrer a lista 
dos laureados para lá encontrar presenças 
que, passados poucos anos, são já pouco 
memoráveis, bem como ausências gritantes 
cuja injustiça não mais pode ser corrigida 
porque, entretanto, o potencial premiado 
acabou por morrer. E isto para não falar 
no domínio de laureados masculinos e de 
pele branca, algo que só recentemente se 
alterou, como se a boa literatura nascesse 
sempre de mentes pertencentes a corpos 
com essas características. Certo é que 
Annie Ernaux foi uma escolha segura e 
sem grande margem para contestações 
sérias. Dona de uma escrita incisiva, sem 
filtros perante o mergulho na memória e 
no modo como esta se cruza (e se deixa 
moldar) com o contexto histórico, e 
pouco interessada em adaptar-se a modas 
editoriais ou a temas lucrativos, a autora de 
O Acontecimento (recentemente publicado 
em português pela Livros do Brasil) figura 
entre os premiados por direito próprio e 
não destoa de tantos nomes memoráveis 
que lá chegaram ao longo do tempo. 
 Depois do período estival, as livrarias 
enchem-se das novidades que parecem 
ter ficado retidas nos meses mais quentes. 
Este ano, apesar da crise do papel que tem 
afectado editores e livreiros e das muitas 
incógnitas sobre o futuro do mercado 
do livro, não foi excepção. De entre as 
muitas dezenas de livros em português 
que chegaram às livrarias, focamo-nos 
nos autores africanos – que parecem estar 
em alta depois de tantos anos com pouca 
presença –, nas novas prosas de autores 
portugueses e nos vários títulos que nos 
chegam a partir da língua de Cervantes, ora 
a partir de Espanha, ora a partir da América 
Latina. São vinte livros para conhecer agora 
e fazer render até ao fim do ano, altura em 
que confirmaremos se o Natal trará uma 
nova enchente livresca ou se a crise vai 
mesmo refrear a indústria editorial.
 Nesta edição, há ainda espaço para 
conhecer o novo livro de Tereza Sena, 
Tomás Pereira e o Imperador Kangxi 
(Guerra & Paz), e para os habituais espaços 
de crítica e crónica. Regressamos em 
Dezembro, esperando que o balanço do 
ano seja mais risonho do que o ar do tempo 
parece anunciar.

0  Trav. do Bispo, n1-6 andar, Macau    

%  pontofinalmacau@gmail.com    

! 2833 9566 / 28338583   <  2833 9563

P O R 
S A R A  F I G U E I R E D O  C O S T A

em inglês (ou traduzidos para 
este idioma), inéditos e dedicados 
aos temas que sejam assunto do 
momento nas cidades e lugares 
onde vivam os seus autores. Os 
trabalhos podem ser enviados até 
ao dia 15 de Novembro para o email 
swpoetry@gmail.com. Os poemas 
seleccionados serão publicados 
na secção Talk of the Town desta 
revista.

Nova chancela 
de banda desenhada

O grupo editorial Penguin Random House 
anunciou a criação em Portugal de uma nova 
chancela dedicada à banda desenhada e aos livros 
ilustrados. A Iguana, assim se chama a chancela, 
pretende publicar anualmente entre 12 a 14 novos 
livros por ano e já anunciou os títulos que terá nas 

livrarias até ao fim de 2022. São eles O Seu Nome é 
Banksy, de Francesco Matteuzzi e Marco Maraggi, 
sobre o artista cujo rosto se desconhece, Patti 
Smith, Uma Biografia Ilustrada, de Ana Mushell, 
sobre a cantora e autora norte-americana, A 
viagem – O Grande Panda e o Pequeno Dragão, de 
James Norbury, e O Sol, o Mar e as Estrelas, de Iulia 
Bochis. Entre as novidades do próximo ano estão 
alguns títulos premiados no Festival de BD de 
Angoulême, em França, e livros das portuguesas 
Filipa Beleza e Raquel Sem Interesse (Raquel 
Fernandes).

Procuram-se 
poemas
a edição número 69 da revista 
bilingue 聲韻詩刊 Voice & Verse 
Poetry Magazine, de Hong Kong, 
está em preparação e a sua equipa 
procura poemas de poetas de 
qualquer país, desde que escritos 

PEN 2022
Com o livro Os Grandes Lagos da Noite (Húmus), José Manuel de Vasconcelos 
foi o vencedor do PEN 2022 na categoria de poesia. Juntam-se-lhe os autores 
Pedro Cabral e Teresa Noronha nas categorias de Ensaio e Narrativa, o 
primeiro com o livro O Paradoxo do Cérebro. Memória. Autismo. Identidade 
(Temas e Debates), a segunda com Tornado (Exclamação). Os Prémios PEN 
destinam-se a galardoar anualmente as melhores obras publicadas em 
Portugal no ano anterior ao da sua atribuição, sendo patrocinados pela 
Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas.
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H É L D E R  B E J A

E M  F O C O
uma dimensão colectiva do mis-
sionário, do jesuíta, etc.». Pereira 
viveu em Goa antes de rumar a 
Macau e depois a Pequim, onde 
ficaria até ao fim da vida, em 
1708. Para reconstituir os perío-
dos mais cinzentos, e fazer uma 
síntese do que seria a vida em 
territórios como Macau e Goa, 
Sena socorreu-se de fontes di-
versas que ajudam a contextu-
alizar a época, tendo sempre pre-
sente o «propósito informativo 
[da obra], tanto para o lado por-
tuguês como para o lado chinês». 
«Foi quase a construção de um 
meta-discurso, com alguma coi-
sa do nosso imaginário, para dar 
vivacidade e ritmo à narrativa», 
acrescenta.

Matemática e música

«Tomás Pereira é um elemento 
no seu conjunto. Através da vida 
dele podemos perceber o que se-
ria a vida de um missionário je-
suíta e a ida para o Oriente», diz 
Sena. Na corte imperial, Pereira 
trabalha ao lado de matemáticos 
e astrónomos de renome, todos 
eles pertencentes à Compan-
hia de Jesus, como Ferdinand 
Verbiest, ganhando a confiança 
e os favores dos mandarins e 
logrando alguma consideração 
e proximidade ao imperador. 
Sena explica: «Há uma estratégia 
dos jesuítas a partir do início do 
século XVII - dando continui-
dade ao que tinha sido iniciado 
por Matteo Ricci, que é o pri-
meiro a conseguir chegar à corte 
de Pequim, embora não tenha 
tido contacto com o impera-
dor – que é a estratégia dupla 
de granjear aliados e interesses 
na corte, dialogando com os li-
terati, trocando conhecimentos 
científicos; e à sombra disso ir 
fazendo guanxi, contactos com 
os mandarins que depois eram 
colocados nas várias províncias, 
para que, instalando-se perto 
desses homens, tivessem a sua 
protecção». A autora lembra que 
este era o período do «proces-
so de introdução na China de 
um religião nova, que não tinha 
nada a ver com os princípios mo-
rais, políticos, sociais da cultura 
chinesa, e que portanto gerou 
sempre tensões e movimentos 
anti-cristãos». 
 Neste «jogo duplo de influên-
cias», Tomás Pereira acaba por 
ganhar algum estatuto e servir no 
chamado Tribunal das Matemáti-
cas, onde os jesuítas garantiam 
os «cálculos astronómicos se-
gundo o método ocidental, que 
provou ser mais fidedigno que 
o vigente até então». Esta era  
«uma função extremamente 
importante para o cálculo do 
calendário – um princípio de le-
gitimação da própria dinastia e 
da boa governação: a passagem 

dos cometas, as intempéries, a 
regulação das colheitas –, ex-
tremamente importante para um 
país agrícola». Além disso, lem-
bra a investigadora, «na cultura 
chinesa tem uma aplicação com-
pletamente diferente», ligada aos 
dias mais ou menos nefastos. 
 Pereira não era um astróno-
mo afamado como outros seus 
colegas, do qual é bom exemplo 
Claudio Filippo Grimaldi, mas 
acaba por ocupar cargos de rel-
evo. Além de chegar a ser pro-
fessor de música do imperador e 
de se especializar na construção 
de órgãos que manipulava ex-
emplarmente, «o zénite da car-
reira da sua carreira ao serviço 
do império é o seu papel na 
mediação, como intérprete, no 
Tratado de Nerchinsk, em 1689, 
o primeiro tratado sino-russo e 
sino-ocidental, extremamente 
importante por causa dos prob-
lemas fronteiriços e que dura por 
mais de um século».
 Tomás Pereira e o Imperador 
Kangxi já está nas livrarias mas 
ainda não foi apresentado ao pú-
blico, algo que deve acontecer em 
breve. O projecto do livro previa a 
tradução para chinês, por inicia-
tiva da Embaixada de Portugal na 
China; e para inglês, porventura 
numa iniciativa da Universidade 
de São José, mas ainda não há 
notícias sobre estas possíveis 
edições noutros idiomas.

Tereza Sena

Tomás Pereira 
e o Imperador 
Kangxi
Guerra & Paz

er vir a trabalhar deste mesmo 
moda outras figuras históricas. 
«Tenho estudadas muitas perso-
nagens interessantes e curiosas 
do ponto de vista académico, al-
gumas já publicadas, outras ain-
da a meio», diz, não rejeitando a 
hipótese de se lançar no género 
do romance histórico.

Do Pedreiro a Pequim

A vida de Tomás Pereira, como 
a de outros nomes da história 
portuguesa mais distante, é feita 
de zonas de sombra. Neste caso, 
pouco se sabe sobre o jesuíta na-
scido na aldeia do Pedreiro em 
1645 até à sua chegada à corte de 
Pequim, onde acabará por servir 
o imperador Kangxi por 36 anos. 
A partir daí existem inúmeros 
registos já trabalhados academi-
camente, incluindo uma forte 
actividade epistolar. Tendo em 
conta este desequilíbrio entre 
os primeiros anos de Pereira e a 
sua vida na capital do Império 
do Meio, e porque não é «mui-
to da escola dos heróis nem da 
abordagem apenas das person-
agens individuais», Tereza Sena 
resolveu adoptar um registo dif-
erente. «Pensei que podia ten-
tar globalizar a questão e tratar 
Tomás Pereira nesta primeira 
parte, até á chegada a Pequim, 
como um elemento de um desti-
no comum, e contar um pouco o 
que foi a sua aventura – por um 
lado a viagem marítima, como 
isso seria para as pessoas que es-
tavam sujeitas a ela; e depois dar 

Tomás Pereira e o 
Imperador Kangxi 
conta a história do 
jesuíta português que 
foi conselheiro do 
imperador da dinastia 
Qing durante mais de 
30 anos no século XVII. 
Tereza Sena assina uma 
narrativa histórica com 
elementos de ficção, que 
vai da aldeia do Pedreiro 
à corte de Pequim.

A 
escadaria de 
São Paulo, em 
Macau, é o lu-
gar onde arran-
ca a expedição 
histór ico-f ic-

cionada da vida do missionário 
jesuíta Tomás Pereira proposta 
por Tereza Sena em Tomás Perei-
ra e o Imperador Kangxi (Guerra 
& Paz). Este português seiscen-
tista, especialista em cálculo de 
calendário, prepara-se então para 
deixar com pompa o território e 
rumar a Pequim, de onde o cha-
ma o imperador Kangxi, símbolo 
maior da dinastia manchu Qing. 
Corresponde a descrição que 
encontramos desta e das subse-
quentes cenas ao que realmente 
aconteceu? A reposta é difícil e, 
ao mesmo tempo, não é o que 
mais interessa neste livro recen-
temente editado. Trata-se, isso 

sim, de uma “história plausível”, 
como outras que encontramos 
ao longo deste trabalho de divul-
gação, e que preenchem os largos 
vazios existentes na biografia de 
Tomás Pereira.
 Tomás Pereira e o Imperador 
Kangxi leva o subtítulo Um diálo-
go entre a China e o Ocidente e na-
sce curiosamente de um convite 
com origem diplomática, lançado 
pelo então embaixador de Portu-
gal na China, José Augusto Duarte 
– convite que, através da Univer-
sidade de São José, Tereza Sena, 
actual investigadora do Centro 
Científico e Cultural de Macau e 
por muitos anos residente no ter-
ritório, aceitou, tendo dedicado 
praticamente um ano a comple-
tar a obra. 
Este é um texto diferente daque-
les que a historiadora está acos-
tumada a escrever, conta Sena 
ao Ponto Final. «Estou habitua-
da a um tipo de escrita um bo-
cadinho árida, muito anotada 
e referenciada, para o trabalho 
académico. Aqui, com toda a 
liberdade que me era permitida, 
a minha preocupação foi dar-lhe 
quase que um carácter de escrita 
fílmica, como se fosse um guião, 
dar-lhe ritmo.» Para tal, decidiu 
recorrer a uma das áreas de sa-
ber de Pereira, a música, e estru-
turar o livro através de andamen-
tos musicais. Sena nota que há 
muitas vezes um divórcio entre 
a academia e a ficção – «apesar 
de isto não ser bem ficção, ter 
apenas partes ficcionadas» – e 
interessa-lhe a ideia de pod-

Kangxi, o filho do céu; 
Tomás, o filho da terra

G
O

N
Ç
A
LO

 L
O

B
O

 P
IN

H
E
IR

O



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 28 DE OUTUBRO, 2022

4

italiano na tentativa de forjar um 
império. Seriam ecos da velha 
Roma acendendo desejos bélicos 
e de conquista na mente do dita-
dor, e o território que hoje se cha-
ma Etiópia acabou por ser anexa-
do, juntamente com a Somália e 
a Eritreia, sendo rebatizado de 
África Oriental Italiana. Um im-
perador da Etiópia foi nomeado 
por Mussolini e os intentos im-
periais prosseguiram por mais 
alguns anos. Parte desta história 
foi sendo contada pela impren-
sa internacional, com os jornais 
italianos a omitirem a brutalida-
de, o uso de armas químicas e, 
mais relevante para o que aqui 
nos traz, a enorme resistência do 
povo etíope, que soube frustrar 
durante muito tempo os avanços 
que o exército italiano dava como 
garantidos, subvalorizando a ca-
pacidade guerrilheira etíope. É 
neste contexto que se desenrola 
O Rei-Sombra, romance monu-
mental da escritora etíope Maa-

za Mengiste, agora traduzido em 
português (Tinta da China). 
 Se a imprensa italiana tudo 
fez para apagar a existência de 
uma enorme resistência armada 
na Etiópia, a História também 
não foi branda na vontade de si-
lenciar e, tendo guardado memó-
ria de um exército com poucos 
recursos e de grupos de guerrilha 
escondidos nas montanhas que, 
ainda assim, fizeram baixas de 
relevo no exército ocupante, ten-
deu a esquecer que entre esses 
lutadores havia mulheres, muitas 
mulheres que pegaram em ar-
mas e lutaram. Maaza Mengiste 
romanceia uma dessas mulheres, 
Hirut, e as suas companheiras de 
luta, não esquecendo a história 
do guerrilheiro que se faz passar 
pelo imperador etíope (fugido da 
guerra em Inglaterra), ajudando 
a recompor o moral colectivo, ou 
a do soldado-fotógrafo obrigado 
a registar a tortura dos etíopes 
capturados. Com ecos de epo-

peia, mas também de saga fami-
liar e identitária, O Rei-Sombra 
desmonta as narrativas glorifica-
doras em torno da guerra, procu-
rando os conflitos escondidos, as 
verdadeiras motivações para a(s) 
contenda(s) e as feridas mais ou 
menos expostas que se arrastam 
invariavelmente para sempre, 
como se lê perto do final do ro-
mance: «(...) não há passado, não 
há “o que aconteceu”, há apenas 
o momento que se desenrola 
para o seguinte, arrastando tudo 
consigo, em constante renova-
ção. Tudo acontece ao mesmo 
tempo.»
 
Outras incursões africanas

Distinguido com o Nobel da Lite-
ratura em 1986, o nigeriano Wole 
Soyinka regressou ao romance 
em 2020. Crónicas do Lugar do 
Povo Mais Feliz da Terra (Livros 
do Brasil) é um dos destaques 
da rentrée literária e, em Portu-

Leituras 
de Outono

D E S T A Q U E

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

Entre Setembro e Outubro, 
a rentrée literária trouxe 
às livrarias uma série 
de novos títulos em 
português, esquecendo 
por momentos a crise do 
fornecimento de papel e as 
dificuldades enfrentadas 
pelo mercado editorial. 
Entre os muitos livros 
de todos os géneros 
que se publicaram nas 
últimas semanas, há 
que escolher, e por isso 
nos focamos em três 
territórios, dois geográficos 
e um linguístico: África, 
Portugal e o vasto 
território da língua 
espanhola.

 A rentrée literária pós-esti-
val está a ser, por isso, uma boa 
surpresa para os leitores com 
vontade de conhecer melhor o 
que se vai escrevendo por entre 
a imensa produção literária afri-
cana. E se ainda há quem fale de 
África como um território único 
e homogéneo, a leitura destes li-
vros confirmará o óbvio contrá-
rio: não é possível, nem lógico, 
continuar a falar deste continen-
te como se a Argélia e a África 
do Sul, apenas para ficarmos no 
início do alfabeto, fossem luga-
res semelhantes. Agora que si-
lenciamentos vários vão sendo 
quebrados, vale a pena respigar 
por entre a maré de novos livros 
aqueles que nos levam a lugares 
como a Nigéria, Angola, Zanzi-
bar ou a Etiópia, com passagem 
pela Europa. 
 A juntar a esta selecção de 
autores africanos, há dezenas 
de novos livros de autores por-
tugueses a chegar às livrarias, 
alguns regressos esperados e re-
velações que teremos oportuni-
dade de confirmar nos próximos 
anos. E há também muitos livros 
traduzidos do espanhol, uns 
com origem em Espanha, outros 
chegados da América do Sul, en-
tre Chile, Argentina e Colômbia. 
A selecção é extensa, à imagem 
das muitas dezenas de títulos de 
todos os géneros e origens que 
inundaram as livrarias portugue-
sas neste Outono e que hão-de 
chegar a Macau.

A guerra contínua

Nos anos 30 do século passado, 
enquanto o fascismo ganhava 
força em Itália sob a mão férrea 
de Mussolini, a região da Abis-
sínia era invadida pelo exército 

T
r a d u z e m - s e 
muito poucos 
autores de paí-
ses africanos 
em Portugal. 
Os livros que 

nos chegam de África resumem-
-se aos países de língua portu-
guesa, deixando os restantes – e 
são muitos, nesse imenso con-
tinente –  numa penumbra difí-
cil de compreender, sobretudo 
porque boa parte desses autores 
escreve em inglês ou francês, 
línguas que não colocam dificul-
dades no que diz respeito ao nú-
mero de tradutores disponíveis 
para trazerem esses textos para a 
língua portuguesa. 

Maaza Mengiste, autora de O Rei-Sombra (Tinta da China)
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de Achém, processo diplomático 
que não chegou a concretizar-se. 
Em torno da sua viagem e do seu 
martírio, Mário Cláudio ergue 
uma narrativa que reflecte sobre 
a religiosidade e sobre o modo 
como as coisas a que chama-
mos mundanas, profanas e não 
reguladas pela cartilha de uma 
qualquer autoridade eclesiástica 
assumem um papel tão relevante 
naquilo a que chamamos espiri-
tualidade.

Descobertas e confirmações

Vencedor do Prémio Revelação 
Agustina Bessa-Luís, o romance 
com que a jornalista Catarina 
Gomes se estreia na ficção é um 
dos que vale a pena não deixar 
escapar por entre a avalanche de 
novos livros. Terrinhas (Gradiva) 
é uma história sobre raízes, re-
gressos e desencontros. Cláudia, 
a protagonista, vê a sua vida ci-
tadina abalada por uma herança 
que a empurra para o passado, 
não necessariamente o seu, mas 
o dos seus pais e avós. A terra de 
onde, quando era uma criança, 
vinham as muitas batatas que 
invadiam a despensa e abala-

gal, contou com a 
presença do autor 
apresentando o 
seu livro no festival 
literário Fólio, em 
Óbidos. 
 A Nigéria que 
se encena neste 
longo romance é 
um lugar imaginá-
rio, como Soyinka 
faz questão de fri-
sar, ainda que as 
semelhanças com algumas rea-
lidades sejam notórias. A trama 
destas Crónicas do Lugar do Povo 
Mais Feliz da Terra estrutura-se 
em torno de um negócio de con-
tornos simultaneamente obscu-
ros, pela sua ilegalidade, e maca-
bros, pela sua natureza: o tráfico 
de partes de corpos humanos 
com destino a rituais. É Kighare 
Menka, um cirurgião respeitado, 
quem se apercebe da existência 
de tal negócio e será ele a tentar 
pôr-lhe um fim, com a ajuda do 
engenheiro Duyole Pitan-Payne, 
ambos enfrentando uma teia de 
relações ilícitas e poderes que se 
estende muito para lá da morgue 
do hospital. O mistério e a trama 
de contornos policiais, que Wole 
Soyinka maneja com mestria, 
criando suspense e desvendan-
do as peças do puzzle com vagar, 
são apenas a superfície de um 
romance que escava fundo os 
temas da corrupção, dos negó-
cios ilícitos supra-nacionais que 
ignoram fronteiras e estendem 
ramificações por áreas que vão 
da política à religião, passando 
pela indústria e pelas finanças, 
e da necessidade de uma postu-
ra cidadã que enfrente poderes 
pouco cristalinos e os escrutine, 
denuncie e, se necessário (e pos-
sível), derrube. 
 Mais a sul no imenso mapa 
africano, ao largo da Tanzânia, a 
Zanzibar de Abdulrazak Gurnah 
é apenas ponto de partida para 
Junto ao Mar (Cavalo de Ferro), o 
seu mais recente livro em Portu-
gal, onde a obra deste autor tem 
vindo a ser publicada desde que 
venceu o Nobel da Literatura, há 
um ano. Originalmente publica-
do em 2001, este é um romance 
sobre o exílio e a complexa rela-
ção que este espaço físico, mas 
também psicológico, estabelece 
com a identidade. Com ecos do 
Bartleby de Herman Melville, 
Saleh Omar é um refugiado que 
procura entrar no Reino Unido 
com um passaporte falso, ini-

ciando-se aqui a confusão entre 
a sua identidade e a do legítimo 
detentor do documento. Junto ao 
Mar é também uma reflexão pro-
funda sobre a classificação de se-
res humanos como “refugiados”, 
o modo como definimos esta 
categoria nos países e territórios 
de onde não é preciso fugir para 
assegurar a sobrevivência e a ló-
gica de impedir pessoas de cir-
cularem livremente pelo mundo. 
Portanto, mais de duas décadas 
depois da sua publicação origi-
nal, continua a ser um romance 
de uma actualidade assustadora.
 Nascido no Senegal e, mais 
tarde, adoptando a França como 
casa, Mohamed Mbougar Sarr 
foi o vencedor do Prémio Gon-
court em 2021, uma distinção 
nunca antes atribuída a um au-
tor oriundo das geografias a sul 
do Sahara. O livro que agora se 
publica em português, A Mais 
Secreta Memória dos Homens 
(Quetzal), é precisamente o tí-
tulo que lhe valeu esse prémio, 
um romance que tem a literatura 
e os seus complexos cruzamen-
tos entre escrita, inconsciente e 
identidade no centro da trama. 
Inspirado na história do escri-
tor Yambo Ouologuem, do Mali, 
que venceu o prémio Renaudot 
em 1968, sendo depois acusado 
de plágio e retirando-se da vida 
pública, o romance de Mbougar 
Sarr é uma investigação sobre a 
escrita e as suas incisões na rea-
lidade, tantas vezes inatingível e 
impossível de abarcar de outro 
modo que não o literário.
 Ainda na secção de livros de 
autores africanos, desta vez em 
língua portuguesa, importa re-
gistar o regresso de Ondjaki aos 
livros. O autor angolano acaba 
de publicar Vou Mudar a Cozi-
nha (Caminho),  um volume que 
reúne seis contos ambientados 
em lugares como o Brasil, a Sér-

via, Angola e também Macau, 
cenário (e talvez personagem, de 
um certo modo) do conto «cinco 
sopros ou a virtude do silêncio». 

Um trio de ases entre os autores 
portugueses

Neste Outono, três grandes au-
tores portugueses tiveram no-
vos livros publicados, todos com 
chancela da Dom Quixote. An-
tónio Lobo Antunes, Lídia Jorge 
e Mário Cláudio regressam às li-
vrarias com romances acabados 
de estrear.
 Misericórdia, de Lídia Jorge, 
terá nascido de um pedido feito 
pela mãe da autora, numa altura 
em que os seus dias se aproxima-
vam do fim. Depois da morte da 
mãe, uma das muitas vítimas da 
Covid-19 no ano de 2020, Lídia 
Jorge assumiu o pedido e avan-
çou para escrita deste romance, 
uma obra ficcional, ainda que 
apoiada em alguns factos reais 
e nas entradas de um diário es-
crito por Maria dos Remédios, 
a sua mãe. Este é um romance 
que acompanha o último ano da 
vida de uma personagem, Maria 
Alberta Nunes Amado, cruzando 
a inevitável decadência do corpo 
e a sua recusa em obedecer aos 
movimentos e tarefas que o cé-
rebro ainda tenta impor-lhe com 
a memória que não se apagou, e 
que, mais do que visita saudosis-
ta, se afirma como fonte de vida 
no seu direito pleno a desejar, ter 
esperança, sentir-se no mundo.

 Aquele que é o 32º roman-
ce de António Lobo Antunes, O 
Tamanho do Mundo, retoma a 
escrita como trabalho de escava-
ção, um discurso que se debruça 
sobre si próprio e se perscruta até 
às últimas consequências. Pode 
dizer-se que essa é característica 
transversal ao universo roma-
nesco do autor, mesmo quando 
constrói narrativas baseadas em 
acontecimentos ou personagens 
históricas (o que não acontece 
neste livro), mas a confirmação 
desse modo de trabalhar a lin-
guagem não é sinónimo de repe-
tição, e sim de marca de água de 
um autor há muito consolidado 
como um dos grandes da litera-
tura portuguesa. Aqui, o velho 
narrador que toma nota do ace-
lerado esgotamento do tempo e 
se deixa perder nas suas memó-
rias não repete qualquer fórmu-
la, antes acentua essa vocação da 
literatura para se auto-escruti-
nar, sabendo que as palavras e as 
frases mais facilmente ganham 
vida própria e nos fazem estate-
lar entre medo e surpresa do que 
oferecem respostas que nos sos-
seguem os dias.
 O novo romance de Mário 
Cláudio, Apoteose dos Mártires, 
ficciona o martírio de Frei Re-
dento da Cruz (o fidalgo minho-
to Tomás Rodrigues da Cunha) 
e Frei Dionísio da Natividade 
(o cartógrafo Pierre Berthelot, 
oriundo da Normandia). Ambos 
ingressados na ordem dos Car-
melitas Descalços, integravam a 
embaixada que, em 1638, rumou 
à Ilha de Sumatra para firmar um 
tratado de aliança com o sultão >>>
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vam, com o peso, o tejadilho do 
carro, serão o início de uma nar-
rativa que reflecte sobre dicoto-
mias tantas vezes pouco sólidas. 
Cidade e campo não são, aqui, 
o binómio arrumado por Eça de 
Queirós em A Cidade e as Serras, 
mas antes os lugares psicológi-
cos, sociais e culturais que umas 
vezes se desencontram profun-
damente e outras se sobrepõem, 
quer pelas memórias trazidas, 
quer pelas raizes onde se tropeça 
mesmo que se queira ignorá-las.
 Igualmente resultante de 
um prémio, também a edição 
de Periferia, de Catarina Costa 
(Guerra & Paz) chegou às livra-
rias recentemente. Vencedor do 
Prémio Nacional de Literatura 
Lions de Portugal, este é um ro-
mance de contornos distópicos 
que coloca em confronto a cida-
de e a Periferia, local para onde 
são desterrados os pacientes de 
uma experiência de contornos 
pouco claros, cuja natureza vai 
sendo revelada, mas cujos efei-
tos sócio-psicológicos assumem 
uma importância maior do que 
os objectivos previamente defi-
nidos no seu plano de execução.
 Uma outra revelação, Aquá-
rio (Companhia das Letras) é o 
livro em que a rapper Capicua 
confirma o peso da palavra no 
trabalho criativo que lhe conhe-
cemos da música. Aqui se reú-
nem crónicas, apontamentos, 
textos breves, poemas e letras 
musicais, um mosaico de regis-
tos que pode bem resumir-se nos 
versos do poema «Liberdade», ali 
pelo meio do livro: «Boca cheia, 
de verbo e de vontade». 
 É longa a lista de livros assi-
nados por Gonçalo M. Tavares e 
a sua complexa teia de ligações 

árduo caminho de regresso ao 
passado, expondo a tortura, os 
desaparecimentos inexplicados 
e a complexa rede de apoios 
silenciosos que marcaram a di-
tadura de Augusto Pinochet, 
lembrando que os traumas não 
desaparecem com a rotina da 
passagem do tempo.
 Do asturiano Miguel Barrero, 
a Tinta da China publica O Ri-
noceronte e o Poeta, uma deam-
bulação ficcional por Lisboa que 
cruza a história do rinoceronte 
oferecido pelo Sultão de Cambaia 
a Afonso de Albuquerque (que 
mais tarde o ofereceu ao rei Dom 
Manuel I) e a vida e obra de Fer-
nando Pessoa. Quem deambula 
é o professor espanhol Eduardo 
Espinosa, pessoano de toda a 
vida e personagem central deste 
romance sobre mitos e história 
e sobre um dos poetas que mais 
lhes deu forma e sentido.
 De entre os muitos livros tra-
duzidos do espanhol e das suas 
vastas geografias que chegaram 
recentemente aos escaparates, 
registemos ainda o imenso ro-
mance de Arturo Pérez-Reverte 
sobre a Guerra Civil de Espanha, 
Linha da Frente (Dom Quixote), 
com a narrativa centrada na Ba-
talha do Ebro, e mais um volume 
das obras completas de Jorge Luís 
Borges que a Quetzal tem vindo 
a publicar, História da Eternida-
de, uma reflexão sobre o tempo 
a partir das múltiplas referências 
do autor argentino, da filosofia à 
literatura, das artes à religião.

dá título ao livro. Entre a Barcelo-
na de 1992, onde os Jogos Olím-
picos parecem ser o zénite de 
todas as esperanças, e a de 2017, 
onde um atentado nas Ramblas 
deixa a cidade em estado de cho-
que, o escritor catalão encena o 
crescimento de Simón por entre 
livros em segunda mão e ilusões 
que ora são de grandeza, ora de 
afinco às origens. Entre uma e 
outra coisa, está uma cidade a 
tentar perceber-se a si própria e 
um mundo a tropeçar com es-
trondo cada vez maior entre a 
vontade de lucro e a consciência 
da insustentabilidade.
 Do Chile, com edição da 
Elsinore, chega às livrarias A 

Melhor Máquina Viva, Gardea-
zabal reflecte sobre as relações 
entre homens e mulheres, mas 
também sobre a sexualidade, o 
género e o modo como a sua ex-
pressão define os (e é definida 
pelos) comportamentos sociais.
 A fechar os livros escolhi-
dos de entre os muitos de auto-
res portugueses que chegaram 
recentemente às livrarias, um 
volume de crónicas: Crónicas 
Fora de Jogo (Caminho), de Pa-
trícia Portela, reúne as crónicas 
da autora no programa «O Fio da 
Meada», da Antena 1, e na rubri-
ca «Na Hora de Comer o Treina-
dor», do Jornal de Letras, Artes & 
Ideias, todas emitidas ou publi-
cadas entre 2017 e 2021.

Do espanhol em múltiplas 
coordenadas

Num romance que acompanha o 
fim de uma infância, a de Clau-
dia, através de uma sucessão de 
segredos familiares, confrontos e 
tombos desamparados, a colom-
biana Pilar Quintana faz desfilar 
várias ameaças de queda, nem 

sempre metafóricas. A narrativa 
de Os Abismos (Dom Quixote)  
explora os enganos, os medos e 
as descobertas avassaladoras de 
uma criança e o seu modo único 
e ainda não dotado de cinismo 
de tentar dar sentido ao mun-
do. Um mundo que os adultos 
transformam em logro familiar 
disfarçado de harmonia, elidin-
do a dor da morte e as histórias 
por resolver, convencidos de que 
o disfarce não se revela. Há mui-
tas quedas nesta história, e ainda 
mais ameaças de queda, mas o 
verdadeiro abismo está em Clau-
dia, é o seu estado permanente e 
cada vez mais intenso à medida 
que a narração avança e se con-

firma a escrita poderosa de uma 
das escritoras latino-americanas 
que vale a pena acompanhar.
 Miqui Otero é uma das vozes 
sonantes da narrativa espanhola 
contemporânea e a sua estreia 
em português faz-se com Simón 
(Dom Quixote), um romance 
de formação que acompanha o 
crescimento da personagem que 

Quinta Dimensão, romance 
onde memória, ficção e jorna-
lismo se cruzam na prosa segu-
ra de Nona Fernández. A partir 
das memórias difusas da sua 
infância e do reencontro com a 
imagem de um homem que re-
cordava de uma revista lida na 
adolescência, a autora nascida 
em Santiago do Chile traça um 

compõe, por si só, uma geografia 
própria. O Diabo (Bertrand Edi-
tora) é o mais recente ponto des-
vendado neste mapa, um livro 
pertencente ao mundo literário 
das Mitologias. Neste universo 
inaugurado pelos livros A Mu-
lher-Sem-Cabeça e o Homem-
-do-Mau-Olhado (2017) e Cinco 
Meninos, Cinco Ratos (2018), O 
Diabo é uma narrativa em frag-
mentos, que tanto podem ler-se 
sequencialmente como de forma 
aleatória. De um modo ou de ou-
tro, o que aqui se encena é um 
tempo fora do tempo e um lugar 
que pode ser em qualquer parte, 
mas se tudo está fora das coor-
denadas espácio-temporais, está 
também fortemente ancorado 
numa noção de memória intem-
poral, mitologia colectiva, moral 
cujo carácter se vai modificando 
conforme o contexto.
 Joana Bértholo tem novo li-
vro, um romance que desenvolve 
uma narrativa em torno de um 
casal há muito apartado que se 
reencontra passada uma déca-
da. Numa Lisboa que sobrepõe 
percursos turísticos a memórias 
partilhadas por ambos, frequen-
temente convocando outras ci-
dades nesse desfiar comum, o 
texto vai desvelando vários luga-
res físicos e psicológicos que são 
comuns a ambos, mas sobretudo 
uma certeza crescente sobre a 
impossibilidade de um genuíno 
encontro.
 Depois de vários romances, 
peças de teatro e livros de poesia 
aclamados pela crítica, José Gar-
deazabal regressa aos escapara-
tes com Quando Éramos Peixes 
(Companhia das Letras). Neste 
que é o segundo volume da Tri-
logia dos Pares, iniciada com A 

>>>

Gonçalo M. Tavares regressa às livrarias com O Diabo (Bertrand)

Pilar Quintana, autora de Os Abismos (Dom Quixote)

Lídia Jorge acaba de publicar o seu novo romance, Misericórdia (Dom Quixote)
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Retrato de um homem 
enquanto líder

ao maoísmo original pode assegurar o 
futuro da China». (p.55)
 Na cabeça de Xi recupera e compila 
uma série e momentos marcantes 
e pistas na caminhada e na postura 
daquele que haveria de tornar-se o 
líder supremo da RPC. Quando tenta 
olhar para o futuro, é mais um livro de 
perguntas que de respostas. No capítulo 
intitulado «O xi-ismo» o autor questiona-
se: «Existirá um ‘xi-ismo’ como houve 
outrora um maoísmo, essa versão sínica 
do marxismo-leninismo que inflamou 
uma parte da juventude ocidental?» 
(p.149). É sabido que Xi já inscreveu o seu 
pensamento na Constituição chinesa, à 
imagem de Mao Zedong e Deng Xiaoping, 
desta feita sob o mote «Pensamento de Xi 
Jinping sobre o socialismo chinês para 
uma nova era”. Mas «onde situar Xi Jinping 
na batalha das ideias para preparar o 
futuro da China?», indaga Bougon. «Ele 
não está totalmente à direita, onde se 
defende a mudança constitucional, nem 
totalmente à esquerda, onde se reúnem os 
saudados do maoísmo autoritário. Como 
todos os homens políticos, observamo-
lo a esquivar-se, a remendar, a procurar 
equilíbrios, fazendo promessas a uns e 
a outros. Não há nada que o identifique 
como autor de uma síntese coerente 
especificamente sua». (p. 154-155) Na 
análise de Bougon e dos teóricos que 
cita, como Jiang Shigong, se algo aparece 
como coerente é a liderança interna forte 
e severa de Xi, em contraste com a do seu 
antecessor Hu Jintao. 
 Na cabeça de Xi termina, mais uma 
vez, com vários pontos de interrogação 
e algum cepticismo em relação a esta 
“nova era” da China. Bougon cita vários 
sinólogos que apontam as fragilidades do 
regime e lista os seus sinais de fraqueza: 
«a fuga dos ricos para fora do país, a 
repressão política, a falta de fé no sistema 
entre muitos dos fiéis, uma economia 

de Xi e camarada de Mao, Xi Zhongxun, 
que ali serviu mas que haveria de ser 
vítima de uma purga política em 1962 
– se refugiaram durante a revolução. A 
“Terra Amarela” está, portanto, carregada 
de simbolismo e o futuro presidente da 
China soube valer-se disso, como nota 
Bougon: «Observemos, por ora, que 
a passagem de Xi por esta região lhe 
permite ligar profundamente a grande 
história (a história imperial), a história 
revolucionária e a sua história familiar.» 
(pg.49) 
 Os primeiros tempos foram difíceis, 
mas finalmente Xi consegue integrar-
se por completo nas massas e sente-se 
realizado. Este aspecto, nota, Bougon, é 
ainda hoje fundamental na narrativa de 
poder do presidente chinês e no modo 
como olha para as novas gerações de 
quadros do partido. Xi: «Aos 15 anos, 
quando cheguei à Terra Amarela, estava 
perdido, indeciso; aos 22, quando 
regressei, os meus objectivos na vida 
eram claros, tinha confiança em mim 
próprio. Enquanto servidor do Estado, 
os planaltos do norte da província de 
Shaanxi são as minhas raízes. Foi lá que 
nasceu o meu ideal inabalável: dedicar-
me ao povo. Aonde quer que vá, serei 
sempre um filho da Terra Amarela.» 
(pg.51) Esta, acrescenta Bougon, é «uma 
forma profunda de enraizamento que 
coloca Xi Jinping na esteira de Mao. Tal 
como o Grande Timoneiro, ele pode 
orgulhar-se de ter um conhecimento 
profundo da China pobre e rural», algo 
que vê como um «enorme trunfo». (p.52)
Bougon nota que Xi continua a acreditar 
que «quadros políticos puros e honestos, 
próximos das massas, podem salvar o 
partido e impedi-lo de se afundar como 
se afundou o Partido Comunista da 
União Soviética. Xi está convencido disso 
e seria errado pensar que é puro cinismo. 
Ele acredita que apenas um regresso 

François Bougon
Na Cabeça de Xi
Zigurate
Tradução de Carlos Vaz Marques

U
m jornal em língua inglesa 
provavelmente não resistiria 
à tentação de titular esta 
peça com o orelhudo «Who 
is Xi?» que encheu as páginas 

impressas e digitais de muitos meios de 
comunicação quando, há uma década, 
Xi Jinping assumiu a liderança do Partido 
Comunista Chinês (PCC) e, pouco depois, 
a presidência da República Popular da 
China (RPC). É exactamente uma tentativa 
de resposta a essa questão aquilo que o 
jornalista François Bougon ensaia no livro 
Na Cabeça de Xi, publicado em francês em 
2018 e agora revisto e actualizado antes de 
ser traduzido e publicado em português 
pela recém-criada editora Zigurate.
 Correspondente da Agência France 
Press em Pequim durante os anos de Hu 
Jintao e alguns dos anos de Xi, e fluente em 
chinês, Bougon decidiu mergulhar na vida 
do novo timoneiro e tentar compreender 
o líder de uma das maiores potências 
mundiais. Fê-lo recorrendo bastas vezes 
a entrevistas no terreno, a livros e artigos 
dedicados a Xi Jinping por académicos 
e jornalistas, mas ainda mais a textos e 
discursos do próprio sobre a governança 
chinesa. 
 François Bougon apresenta Xi 
enquanto homem de carisma, pragmático 
e confiante, um “guerreiro cultural”, um 
líder decidido a recuperar o imaginário 
nacional da China comunista, um homem 
ciente da necessidade de uma certa 
mitologia de sacrifício e serviço à pátria. 
Mas de que massa é feito este líder? 
 O jornalista francês revela aspectos 
da biografia de Xi e da sua família; traça 
a sua carreira política de funcionário 
desconhecido a líder do partido, aponta 
os momentos marcantes do seu percurso 
ideológico (a Revolução Cultural e a 
queda da União Soviética), discorre 
sobre as principais características da sua 
governação – o culto da personalidade; 
a concentração de poder; a luta contra a 
corrupção no partido e, por extensão, as 
purgas; o recrudescer do nacionalismo; 
o fortalecimento da China na arena 
internacional e a mão de ferro no modo 
de lidar com qualquer dissenção, de 
Hong Kong ao Xinjiang, das críticas em 
fóruns online à contestação em torno das 
políticas anti-covid – tudo para explicar 
como se elevou este homem do quase 
anonimato à liderança de uma máquina 
partidária com mais de 86 milhões de 
membros e de um país com um 1,3 mil 
milhões de almas.
 François Bougon dedica longas 
páginas aos anos que o jovem Xi Jinping 
passou no campo durante a Revolução 
Cultural, num movimento que abrangeu 
mais de 17 milhões de pessoas, entre 
estudantes e intelectuais. Xi é enviado 
para Shaanxi em 1969, para uma região 
chamada “Terra Amarela”, devido à cor do 
solo, precisamente a aldeia de Liangjiahe, 
e fá-lo com entusiasmo. Aquele é 
considerado o berço da civilização chinesa 
e é também o lugar onde Mao Zedong e 
outros revolucionários – incluindo o pai 

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

esgotada e a corrupção (...)». (p.157). Para 
o autor, tudo dependerá da capacidade de 
Xi Jinping para conseguir que o PCC não 
se deixe ultrapassar por uma sociedade 
em mudança, combinando aquilo a que 
chama neo-autoritarismo e inovação 
tecnológica, e investindo cada vez mais 
na fusão e indistinção entre Partido 
e Estado. «Se for bem-sucedido, isso 
virá a ser, ousamos dizê-lo, a ditadura 
perfeita do século XXI. Xi Jinping tem 
a determinação, o instinto político, a 
cultura e os antecedentes para chegar lá». 
(p.160).
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A 
primeira vez que fui a 

Macau ainda a minha 

filha não tinha nasci-

do. Um amigo com-

prara casa no territó-

rio, mudara-se para lá com toda a família 

e fez um convite para que eu e a minha 

mulher visitássemos a sua nova casa, um 

apartamento com vista para o mar na zona 

da Praia de Hác Sá. O táxi andou às voltas 

na estrada de montanha até que parou no 

topo de uma colina. Peça a peça, tirámos a 

roupa de cama e as coisas que comprára-

mos no supermercado para fora do veícu-

lo, enquanto chuviscava. Como uma com-

binação de Inverno e Primavera, rajadas 

de vento gelado atingiam-nos. A minha 

mulher estava grávida de três meses, pelo 

que se deitou cedo. Na manhã seguinte, 

acordámos ao som da maré que batia con-

tra a praia e dos agradáveis chamamentos 

dos pássaros intercalados com o vibrar das 

ondas. O céu já estava limpo. Descemos a 

colina a pé e chegámos a uma longa ave-

nida que se estendia ao longo do estuário. 

As folhas das árvores dançavam, como que 

sussurrando discretamente. Em frente de 

nós estava um oceano da cor do céu. A 

suave brisa de Primavera que soprava na 

nossa direcção vinda do mar era particu-

larmente refrescante, tanto para o corpo 

como para a mente. Sem o mínimo vestí-

gio do cheiro a peixe das zonas costeiras, 

o ar estava fresco e deixava-nos tranqui-

los, como se algo nos estivesse a iluminar. 

Após regressarmos ao interior da China, 

não foram as estonteantes luzes de néon, 

nem a sucessão de lojas de estilistas famo-

sos, e muito menos os inúmeros casinos, 

que recordámos como memoráveis, mas o 

vento — o vento que nos permitia respirar 

livremente, o vento que nos revigorava, o 

vento que descontraía absolutamente o 

nosso corpo e mente e nos fazia apreciar 

o momento.

O meu amigo tinha organizado um 

almoço ao meio-dia na Taipa, pelo que 

chamámos um táxi para nos levar encosta 

abaixo. A aldeia fora urbanizada, com am-

bos os lados dos seus belos passeios reple-

tos de lojas. Ele estendera o convite para 

almoçar a um casal macaense. O marido 

trabalhava para o governo. A mulher era 

dona de casa. Ambos trabalhavam tam-

bém como agentes imobiliários e tinham 

sido os intermediários do apartamento 

do meu amigo. Enquanto aguardávamos 

pelos pratos, a mulher tirou uma pilha 

de contratos da pasta e, tranquilamente, 

analisou-os um a um com o meu amigo. O 

filho deles, uma criança de dez anos com 

ar enfadado, murmurou algo ao ouvido 

do pai. Este sorriu, pegou numa colher e 

tirou alguns amendoins cozidos, que colo-

cou no prato do filho. O miúdo começou 

a comê-los silenciosamente. Esta família 

não parecia abastada para os padrões de 

Macau — usavam roupas simples —, mas 

os seus membros aparentavam estar de 

bem uns com os outros. Eram modestos e 

falavam baixo, ao contrário dos ruidosos 

turistas chineses que se encontravam na 

mesa em frente.

Após o almoço, as nossas mulhe-

res quiseram ir às compras. Estávamos 

prestes a atravessar a rua da aldeia rumo 

à paragem de autocarro no outro lado 

quando o semáforo para os peões ficou 

subitamente vermelho. Puxei a minha mu-

lher para trás no preciso momento em que 

ela ia dar um passo em frente. Olhei para 

a direita. O pequeno carro parado à frente 

da passadeira não se movera. O condutor, 

um velho com uma barba longa e bigode, 

colocou a mão fora da janela e fez sinal 

para que atravessássemos. Hesitámos por 

momentos e depois cruzámos a rua. Foi 

então que vi uma longa fila de veículos pa-

rados atrás do dele.

Toda a tarde foi dedicada às compras. 

As senhoras compraram roupas e sapatos, 

enquanto o meu amigo e eu ficámos sen-

tados à entrada de uma pastelaria, a be-

ber café tranquilamente. Ao fim de várias 

horas de compras intensas, a minha mu-

lher estava exausta, pálida e a pedir para 

ir para casa descansar. Reunimos todos os 

sacos e entrámos num táxi. Entusiasmada 

com as aquisições que fizera, ela não con-

seguiu evitar abrir os sacos de compras 

para inspeccionar o que levava. Minutos 

depois, começou subitamente a chorar: 

faltava um par de sapatos. Tivemos de 

voltar atrás. Quando chegámos à loja, os 

sapatos que a minha mulher tanto queria 

estavam em cima do balcão. A empregada 

era uma adolescente e, quando empaco-

tara as compras, esquecera-se de colocar 

os sapatos. No início da gravidez, a minha 

mulher irritava-se facilmente. O tempo 

perdido nesta viagem de regresso tinha-a 

deixado furiosa. Descarregou a sua fúria 

em cima da jovem em alto e bom som. A 

miúda pediu desculpa várias vezes, en-

quanto colocava os sapatos num saco de 

plástico. O gerente da loja era um jovem e, 

quando ouviu todo aquele alarido, apare-

ceu de imediato, falando com a funcioná-

ria em cantonês, e pedindo-nos desculpa 

num mandarim desajeitado.

O elevado tom de voz da minha mu-

lher fizera com que outros clientes se jun-

tassem à volta dela. Quando o meu amigo 

se apercebeu da situação, aproximou-se 

da vendedora e tirou-lhe o saco com os sa-

patos da mão. Puxei pelo braço da minha 

mulher para lhe indicar que podíamos ir 

embora. Tínhamos acabado de sair pela 

porta quando o jovem gerente retirou du-

zentos dólares de Hong Kong da caixa re-

gistadora e correu atrás de nós. Colocou-

-nos na mão da minha mulher, fazendo 

várias semi-vénias em sinal de desculpa, e 

o rosto da minha mulher finalmente pas-

sou de nublado a limpo.

Nessa visita, permanecemos em Ma-

cau uma semana.

A minha filha é agora adolescente, e 

desde então regressámos a Macau algu-

mas vezes. O território tem uma enorme 

variedade de bons restaurantes, incluin-

do os de cozinha tradicional cantonesa e 

os de deliciosas especialidades portugue-

sas. Tem uma pegada inferior à de Hong 

Kong, assim como menos população. Nin-

guém duvida que a indústria do jogo e do 

entretenimento é o pilar da economia de 

Macau. Há no território uma distribuição 

muito desigual do património imobiliário. 

Muitas áreas residenciais parecem degra-

dadas, mas a cidade possui luxuosos edi-

fícios modernos, bem como velhas ruas 

típicas de aldeias piscatórias e uma pro-

fusão opulenta de luzes ao longo de toda 

a sua linha costeira. Em Macau, há uma 

continuação obstinada da cultura chi-

nesa, bem como um forte travo a cultura 

ocidental. As pessoas são corteses e tudo 

tem um aspecto limpo e cuidado. No en-

tanto, quando uma pessoa se prepara para 

embarcar no avião e partir deste pequeno 

território à beira-mar, o que mais a faz he-

sitar nessa decisão continua a ser a brisa 

suave que sopra do mar e lhe toca o rosto. 

Ela sopra num ritmo que é lento e inter-

mitente, livre e sem constrangimentos, em 

perfeita harmonia com a vida; ela sopra e o 

coração acalma-se e enxagua-se.

Traduzido do inglês por Luís Humber-

to Teixeira

Cheng Yongxin (Xangai), com o pseu-

dónimo Li Cheng, começou a trabalhar 

para a revista Harvest em 1983 e é hoje o 

director. Entre os seus trabalhos mais no-

táveis estão incluidos The Aunt in Qipao, 

Smells, Snowing Everywhere e Setting Off 

in 1983. Considerado um dos mais célebres 

editores de Literatura da China contem-

porânea, foi responsável pela edição dos 

romances Wives and Concubines, Alive, 

The Trouble-Shooters, Gao Lao Zhuang, 

Retreat Notes, entre outros. Em 1986, 1987 

e 1988, publicou três números especiais da 

Harvest dedicados ao trabalho dos jovens 

escritores, alguns dos quais – Mo Yan, Yu 

Hua, Su Tong, Ge Fei – são hoje grandes 

nomes da Literatura chinesa. Cheng é tido 

como o «pioneiro dos pioneiros», «escritor 

dos escritores» e «editor dos editores».

C O N T O

CHENG YONGXIN

I LUSTRAÇÃO  RUI 

RASQUINHO

Reminiscência de Macau
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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

Somente a alma 
é profissional 

ESCRITA NA BRISA
Yao Feng

                                                           

O poeta Mo Mo disse que fotografar é uma arte 
de observar e focalizar com a alma. É verdade 
que um bom fotógrafo sabe muito bem como 
pressionar o obturador com a alma que, no 
meu entender, é mais profissional do que 
quaisquer habilidades e técnicas. Até porque 
as câmaras fotográficas mais sofisticadas são 
do amadorismo caso um fotógrafo, mesmo 
profissional, não saiba trabalhar com a alma. 
Cabe realmente à alma que leva o fotógrafo a 
tomar uma atitude para com o mundo, para 
as pessoas e coisas que o rodeiam, bem como 
para consigo próprio, o que determina o que é 
fotografável e como fotografar. 

Há gente que não se sente cansada de 
fotografar graciosas peónias, elegantes flores 
de lótus ou sensuais beldades utilizando 
um conjunto de refinados equipamentos 
fotográficos, temas esses, porém, que nada 
me interessam, porque prefiro captar imagens 
de forma espontânea. Quando ando pela rua 
ou viajo por uma terra, mantenho o olhar 
atento e vigilante para ver o que possa ser 
significante, e se o descobrir, levanto a minha 
câmara fotográfica ou telemóvel, que uso 
na maioria dos casos, para fotografar. Eis 
uma reação psicológica ou da alma causada 
instintivamente pelo ato de “ver”, uma espécie 
de emoção de encontrar algum significado no 
meio da mediocridade. 

Hoje em dia, o telemóvel dotado da função 
fotográfica já tornou todos os utentes em 
fotógrafos e  
vivemos bombardeados pelas imagens.  
Entretanto, embora seja fácil tirarmos 
fotografias belíssimas, não é fácil encontrarmos 
fotografias que nos toquem na alma.  

(Texto escrito para a minha exposição de 
fotografia que se realizará entre 7 e 30 de 

Novembro, no Armazém do Boi, em Macau) 
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

Casas cheias de viagem

ha de cada palavra, colecções de verbos, 
substantivos, adjectivos. Dada a forte 
inclinação do terreno, as escadas são es-
truturantes na composição de La Chasco-
na, nome que Neruda escolheu para essa 
casa. Em fila indiana, os turistas sobem e 
descem estreitas escadas em caracol.
 Também em La Sebastiana, a tercei-
ra casa de Neruda, as escadas são funda-
mentais. Numa carta que ficou conhecida 
e que aparece citada em todos os folhetos 
que são distribuídos na visita a essa casa, 
Pablo Neruda escreveu: «Sinto cansaço de 
Santiago. Quero encontrar em Valparaí-
so uma pequena casa para viver e escre-
ver tranquilo. Tem de possuir algumas 
condições. Não pode ser nem demasia-
do alta, nem demasiado baixa. Deve ser 
solitária, mas não em excesso. Vizinhos, 
oxalá invisíveis. Não devem ser vistos ou 

«Regressei das minhas via-
gens. Naveguei construin-
do a alegria.» Estas pala-
vras estão gravadas numa 
viga de madeira, com o 
imenso Pacífico em fun-

do, na Isla Negra, Chile. Depois de espe-
rarem pela sua vez numa pequena fila es-
pontânea, os turistas posam para fotogra-
fias com esse cenário. Estão perante uma 
imperdível oportunidade de conteúdo 
para as redes sociais.  Numa só imagem: 
retrato + paisagem incrível + frase inspira-
dora.
 A viga de madeira com essa inscrição 
faz parte da segunda casa de Pablo Ner-
uda. Por momentos, ao seguir o guia de 
divisão em divisão, pareceu-me provável 
que Neruda, ainda vivo, já imaginasse a 
sua casa assim: a ter de pagar-se bilhete 
para entrar, com loja de souvenirs à saída. 
Esta suposição surgiu ao aperceber-me 
que, em cada detalhe, a casa parece pen-
sada como um museu. Por um lado, as 
colecções de tudo: garrafas, conchas, fig-
uras de proa de barcos antigos. Por outro 
lado, a imponência do oceano a impor-se 
através de janelas gigantes, com os barcos 
e o mar a serem tema omnipresente, tanto 
na arquitectura como no imenso caleido-
scópio de objectos. Uma cuidadosa cura-
doria, conciliadora de unidade e diversi-
dade. 
 Nem todos os poetas vivem na pobreza. 
 Alguns dias antes, tinha visitado a casa 
de Pablo Neruda em Santiago do Chile, a 
primeira. Fica convenientemente local-
izada no início da encosta do Cerro de San 
Cristóbal. Foi construída para Matilde Ur-
rutia que, na época, era o seu amor secre-
to. Como nas outras casas, também esta 
se encontra marcada por originais ideias 
arquitectónicas do poeta e por coleções 
de objectos inusitados que recolheu pelo 
mundo, cada objecto a condensar a sua 
própria história. Uma atenção ao macro e 
ao micro que, provavelmente, deve muito 
à experiência da poesia: a arquitectura do 
poema transposta para a arquitectura da 
casa, a cuidadosa escolha de cada objec-
to não tão diferente da cuidadosa escol-

umes: Residência na Terra, Residência na 
Terra II e Terceira Residência. 
 Se Neruda não tivesse confessado 
que viveu, bastava visitar qualquer uma 
das suas três casas para se ficar com essa 
certeza. Para lá dos postos que ocupou 
como cônsul e embaixador, viajou abun-
dantemente pelo mundo. O cuidado ex-
tremo que dedicou a estes espaços mos-
tra que a casa é fundamental para a via-
gem, determina-a. Há o lugar de onde se 
parte e onde se chega. Esses dois pontos 
são fundamentais na definição do per-
curso. Da mesma maneira que levamos 
sempre connosco a casa que soubemos 
construir, o que somos, também acres-
centamos sempre a essa construção per-
pétua o caminho, os lugares onde estive-
mos. Casa ou poema, Neruda sabia mais 
do que nós. 

ouvidos. Original, mas não incómoda. 
Ampla, mas forte. Nem muito grande, 
nem muito pequena. Longe de tudo, mas 
perto de transportes. Independente, mas 
próxima do comércio. Além disso, tem 
de ser muito barata.» O que impressiona 
não é o facto de um pedido tão exigente 
ter sido satisfeito, mas sim o facto de La 
Sebastiana o superar em todos os critérios 
exigidos, com a necessária subjectividade 
de todos estes critérios, inclusivamente o 
económico. Não é uma metáfora, afirmar 
que o quarto do poeta nesta casa fica no 
céu. Esse é o caso de toda a casa, desde a 
maioria das divisões, sobretudo desde o 
escritório, a vista sobre a cidade de Val-
paraíso é avassaladora.
 As casas do poeta parecem propor 
uma trilogia semelhante à que começou 
a publicar em 1935, constituída pelos vol-
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https://kutikutisf.wordpress.com
/2022/09/07/kuti65/

K
utikuti é o nome 
de um colectivo 
finlandês de artistas 
e associações ligadas 
à banda desenhada, 

dedicado não só a divulgar trabalhos 
de autores da Finlândia, mas 
igualmente a colocar em diálogo 
artistas de diferentes geografias. 
Entre as suas edições, já publicaram 
alguns autores portugueses, quer 
em antologias, quer em livros de 
pequeno formato, como aconteceu 
recentemente com Joana Mosi e 
o livro The Apartment, publicado 
na colecção Kŭs!. O mais recente 
número da revista que publicam 
regularmente, a Kuti, é inteiramente 
dedicado à banda desenhada 
portuguesa contemporânea e conta 
com trabalhos de Amanda Baeza, Ana 
Biscaia, Sara Boiça, Pedro Burgos, 
Ema Gaspar, Hetamoé, Daniel Lima, 
Ana Maçã, Tiago Manuel, Rudolfo 
Mariano, Rui Moura, Ricardo Paião 
Oliveira, Rudolfo, André Ruivo, 
Alexandra Saldanha e Cátia Serrão. 
Marcos Farrajota e Pedro Moura 
dividiram o trabalho de edição com 
Tommi Musturi, o editor responsável, 
e Pedro Moura assinou o texto de 
abertura, traçando um retrato da 
BD contemporânea portuguesa 
onde pode ler-se: «On the one hand, 
quite strong, savvy and dynamic 
commercial platforms are able to 
surf momentary interests or long-
held traditional views of comics, 
which makes them able to put out 
series, collections of new or repacked 
old books that pander to assumed 
notions of what “good comics” should 
be (…). On the other hand, a handful 
of individual artists that try their 
own very personal language and 
experimentation of form and content, 
but are unable to break into a more 
mainstream audience so they never 
find a sustainable life out of their 
production.»
 Com capa de André Ruivo, 
a edição nº65 da Kuti contou com 
o apoio da Direcção Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas de 
Portugal e está disponível em papel, 
mas será difícil encontrá-la fora do 
circuito das livrarias e festivais de 
banda desenhada, impedimento 
contornado pela edição digital, que 
pode ser descarregada gratuitamente 
em PDF no site do colectivo 
finlandês. A sua leitura é uma 
aproximação muito completa a este 
território múltiplo e heterogéneo 
da banda desenhada portuguesa 
contemporânea.

M O N T R A 

D E  L I V R O S
N A V E G A R  É  P R E C I S O

1.

6.

5.

1.
Salette Tavares
Obra Poética 1957-1994
Imprensa Nacional-Casa da Moeda

O trabalho poético de Salette Tavares 
foi um dos motores do movimento 
da Poesia Experimental, mas há 
muito que é difícil encontrar os seus 
livros à venda. Esta nova edição 
corrige essa injustiça, permitindo 
aos leitores voltarem ao contacto 
com uma obra tão relevante para o 
século XX português.

2.
O Acontecimento
Annie Ernaux
Livros do Brasil 
Tradução de Maria Etelvina Santos

Romance autobiográfico, O 
Acontecimento é o registo de uma 
experiência traumática: em 1963, o 
aborto era ilegal em França e uma 
jovem mulher decide interromper 
a gravidez. Para lá da denúncia, o 
livro de Annie Ernaux, a mais recente 
vencedora do Prémio Nobel da 
Literatura, é uma corajosa reflexão 
sobre o trauma, a violência exercida 
pelo Estado sobre as mulheres 
e o peso das convenções sociais 
na formação de uma existência 
humana. 

3.
Romain Jacquet-Lagrèze
Thirty-six Views of Lion Rock
Blue Lotus Editions

Inspirando-se nas gravuras de 
Hokusai que compõem as 36 
vistas do Monte Fuji, o fotógrafo 
Romais Jacquet-Lagrèze regista o 
Lion Rock, em Hong Kong, com a 
mesma vontade de apreender todas 
as declinações de luz, sombra e 
ângulo possíveis, compondo uma 
homenagem visual a um dos ícones 
da paisagem do território vizinho.

4.
Anónimo (autor desconhecido)
Beowulf
Assírio & Alvim
Tradução de Luísa Azuaga e Angélica 
Varandas

Escrito em inglês antigo entre os séculos 
VIII e X, Beowulf é um longo poema 
heróico e uma das obras fundamentais 
da literatura europeia. Com tradução, 
introdução e notas de Luísa Azuaga e 
Angélica Varandas, esta é a primeira 
edição em Portugal de um clássico que 
foi influência primeira de várias sagas 
literárias medievais e de tantos epígonos 
mais tardios, entre eles O Senhor dos 
Anéis, de J.R.R. Tolkien.

5.
Olivier Afonso e Chico
Os/Les Portugais
Ala dos Livros
Tradução de Chaterine Labey e Maria 
José M. Pereira

Com argumento do luso-francês Olivier 
Afonso e desenho de Chico, esta banda 
desenhada conta a história das origens 
do seu argumentista, filho de pais 
emigrados em Paris, e conta igualmente 
a história colectiva da emigração 
portuguesa para França nas décadas de 
60 e 70 do século passado.

2.

6.
Inês Viegas Oliveira
O Duelo
Planeta Tangerina

Esta é a história de dois homens 
em conflito: de costas voltadas, 
começam a caminhar em direcções 
opostas, mas o tiro nunca chega a 
acontecer. Acompanhamos um deles 
e os seus passos levam-no para tão 
longe que o disparo perde sentido 
e só uma aproximação resolve a 
contenda. O Duelo é mais um livro 
que as livrarias hão-de guardar na 
secção infanto-juvenil, mas que 
ganharíamos em ler pela vida fora.


