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

E
m 1949, George Orwell publicava 
um livro que haveria de definir 
o século XX europeu. A sua 
capacidade de retratar o presente 
de então fez dele uma assinalável 
denúncia da opressão do regime 

soviético, mas 1984 sempre foi muito mais 
do que essa denúncia. Como o grande livro 
que era, e que é, o seu texto ergueu-se longe 
de simplismos maniqueístas e apresentou-se 
como reflexão sobre o mundo e as escolhas 
que fazemos sobre o modo de nele vivermos. 
Não espanta, por isso, que tenha sido sempre 
um livro capaz de antecipar tantos futuros, 
da novilíngua aos mecanismos de controle 
da informação, deixando sempre em aberto 
uns quantos mais que ainda não chegámos a 
viver. A edição que a Bertrand agora publica 
deste romance não é apenas mais uma a juntar 
às tantas que inundaram as livrarias assim 
que 1984 passou a estar em domínio público. 
Ilustrada por André Carrilho, da capa ao miolo, 
passando pelas guardas, esta é uma edição que 
junta ao texto orwelliano um outro texto, visual, 
que com ele dialoga intensamente, puxando 
esse diálogo para o presente que nos coube 
viver. Em entrevista ao Parágrafo, André Carrilho 
falou do seu fascínio por 1984 e do trabalho 
que dedicou a esta edição ilustrada, numa 
conversa que acabou por se estender ao estado 
do mundo, entre fakenews, caos climático e 
escolhas políticas que se fazem ou não se fazem, 
sempre com a sombra de Orwell a pairar.
 Sem fugir tanto assim ao tema da 
autoridade de um Estado e do seu controle 
sobre os cidadãos, Medicina e Império em Goa 
– Do conhecimento das Plantas à Biopolítica 
Colonial é um volume coordenado por 
Cristiana Bastos, com edição da Imprensa 
de Ciências Sociais, juntando uma série de 
estudos académicos que revelam muito sobre 
a administração colonial portuguesa em Goa e 
o papel das autoridades sanitárias na execução 
das directrizes desta administração. Sobre ele 
nos debruçamos neste número, apreciando o 
rigor da escrita e a atenção a um passado que 
devíamos discutir mais.
 Nesta que é a última edição de 2022, há 
ainda espaço para ler o novo romance de 
António Lobo Antunes e descobrir o romance 
que Patrick Deville escreveu a partir da vida de 
Alexander Yersin, o responsável pela erradicação 
da Peste Negra, já o século XX estava bem 
instalado. Até ao regresso do Parágrafo, em 
Fevereiro do próximo ano, há leituras que 
cheguem para não desperdiçar o tempo, sempre 
curto e a exigir corridas. É só uma mudança nas 
páginas do calendário, mas ainda assim, bom 
novo ano para quem nos lê.
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Novo autor 
para Astérix

Mês de prémios
Dezembro trouxe o anúncio de vários 
prémios em língua portuguesa. 
Fechando o ano no que a consagrações 
literárias diz respeito, foram anunciados 
os vencedores do Prémio Camões, 
atribuído ao poeta João Luís Barreto 
Guimarães, e do Oceanos, que 
distinguiu Alexandra Lucas Coelho e o 
livro Líbano, Labirinto (Caminho). O 
Prémio Imprensa Nacional/Eugénio 
Lisboa, criado pela Imprensa Nacional 
em parceria com o Camões – Centro 
Cultural Português em Maputo, para 
promoção da literatura moçambicana, 
escolheu Jofredino Faife para vencedor 
da edição deste ano. O livro com que 
o autor concorreu intitula-se Teatro 
de Marionetes 
(ou Ensaio sobre 
a Mecânica 
Descritiva da 
Desertificação 
dos Homens) e 
será publicado 
em breve pela 
IN/CM.

Annie Ernaux 
no grande ecrã
Chegou há pouco às salas de cinema um filme 
co-realizado pela mais recente vencedora do Nobel 
da Literatura, Annie Ernaux, e o seu filho,
 David Ernaux-Briot. Les Année Super-8/ Os Anos Super-8 
resulta de uma série de gravações caseiras feitas entre 
1972 e 1981 por Philippe Ernaux, ex-marido da autora, 
depois de o então casal ter comprado uma câmara Super 
8. Olhando para estas imagens tantos anos depois, Annie 
Ernaux percebeu que não eram apenas um arquivo de 
memórias familiares, mas também o retrato fragmentário 
de uma classe social e das suas aspirações na década 
que sucedeu ao Maio de 68. À semelhança dos livros da 
autora, o filme trabalha o registo biográfico e as memórias 
pessoais, transformando-os num outro discurso, 
universalmente reconhecível.

Fabrice Caro será o novo argumentista 
das aventuras de Astérix, Obélix e os 
irredutíveis gauleses. Com lançamento 
marcado para Outubro de 2023, em 
França, o conteúdo do próximo volume 
ainda não foi divulgado, mas um 
comunicado de imprensa da editora 
francesa Albert René garantiu que se 
manterá fiel ao espírito da série de 
banda desenhada que começou a ser 
publicada em 1959. Criadas por René 
Goscinny e Albert Uderzo para as 
páginas da revista Pilote, as aventuras 
de Astérix rapidamente passaram a 
ser publicadas em livro. Depois da 
morte precoce de René Goscinny, 
em 1977, o próprio Uderzo assumiu 
o argumento e o desenho durante 
alguns anos, até 2010, quando decidiu 
aposentar-se aos 84 anos. Em 2013, as 
aventuras dos gauleses passaram a ser 
escritas por Jean-Yves Ferri, que agora 
passa o testemunho a Fabrice Caro, e 
desenhadas por Didier Conrad, que vai 
manter-se como desenhador da série.
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H É L D E R  B E J A

E M  F O C O

epidémicas, nos seus relatórios 
oficiais, memoranda, cartas, ofíci-
os confidenciais e anotações de 
margem, indícios dos modos de 
interacção entre a medicina euro-
peia associada ao regime coloni-
al e as tradições terapêuticas que 
continuaram a praticar-se por 
todo o subcontinente».
 Os artigos de Medicina e 
Império em Goa tentam, se não 
responder, ao menos lançar al-
guma luz sobre várias pergun-
tas. A saber: que atitude tomou 
a administração portuguesa, e o 
seus agentes, perante as práticas 
terapêuticas locais e potencial-
mente concorrentes? Quando e 
como as tentou perceber e incor-
porar, quando e como as rejeitou 
e perseguiu? Que medidas tomou, 
ou não tomou, para governar o 
corpo e os corpos das populações 
que pretendia dominar? De que 
modos se serviu, ou não serviu, da 
medicina europeia para veicular 
a ordem colonial? «E o que pode-
mos saber a este respeito sobre 
as práticas e cognições dos gru-
pos locais de Goa, Damão e Diu, 
cristãos, hindus, muçulmanos, 
homens, mulheres, ricos, pobres, 
urbanos, rurais, camponeses, 
pescadores, mercadores, líderes 
comunitários, oficiantes religio-
sos, herbolários e curadores?»

De Garcia da Orta 

às epidemias de varíola

Um dos capítulos mais impres-
sionantes de Medicina e Império 
em Goa é assinado por Teresa 
Nobre de Carvalho e dedicado a 
Garcia da Orta (1501-1568) e ao 
seu escrito Colóquios dos Simples 
e Drogas e Cousas Medicinais da 
Índia. Garcia da Orta, que hoje dá 
nome ao jardim central da cidade 
de Panaji, em Goa, «apresentou à 
Europa as primeiras monografias 
redigidas por um médico portu-
guês relativas a produtos asiáti-
cos», trabalho de extremo detalhe 
na construção de uma «narrativa 
sobre drogas, bálsamos, espe-
ciarias e pedras preciosas do Ori-
ente», onde não faltam também 
descrições de frutas, legumes e 
verduras «que não sendo, mui-
tas vezes, do uso da física, eram 
utilizadas no quotidiano da 
longínqua Goa». Destacam-se as 
páginas dedicadas a elencar to-
dos estes produtos e substâncias 
comentadas por Orta (assa-fétida, 
bezoares, carandas, duriões, es-
pódio, jangomas, raiz-da-china, 
ruibarbo...), bem como a expor a 
sua casa em Goa, com múltiplas 
salas e gabinetes abertos ao pú-
blico.

 No segundo capítulo, Oana 
Baboi escreve sobre a curiosidade 
do poder imperial quinhentista 
face às possíveis propriedades 
curativas das plantas e ervas 
orientais, discorrendo sobre a 
inventariação e circulação de 
conhecimento. E Timothy Walk-
er leva-nos a visitar as boticas 
dos hospitais goeses onde eram 
tratados os militares portugueses 
em serviço na Índia, e que recor-
riam habitualmente a «remédios 
locais à base de plantas». Outros 
capítulos são dedicados ao papel 
da Companhia de Jesus no «de-
senvolvimento de uma medicina 
europeia aplicada aos trópicos» 
(Fabiano Bracht) e uma «aproxi-
mação ao mundo botânico e far-
macêutico de Goa no século XIX» 
(Ricardo Roque) – sempre apoia-
dos numa extensa bibliografia.
 A última parte desta obra, 
assinada por Cristiana Bastos 
e Mónica Saavedra, dedica-se a 
analisar epidemias como a da 
varíola no século XIX, sobres-
saindo a tensão entre governa-
dos e governantes, entre varioli-
zação e vacinação; ou os surtos de 
cólera e peste, que merecem por 
parte de ambas as autoras «uma 
aproximação etnográfica (...) que 
nos permite conhecer melhor as 
condições do exercício negociado 
do biopoder colonial». 

Cristiana Bastos (org.)

Medicina 
e Império em Goa
Imprensa de Ciências 

Sociais

opúsculos, monografias e revis-
tas especializadas de farmácia, 
medicina e cirurgia, biografias de 
médicos, literatura institucional, 
ensaios reflexivos» e outra docu-
mentação, um grupo de investi-
gadores produziu um corpo de 
trabalho agora coligido neste vol-
ume. A essa produção intelectual 
junta-se aquela proveniente da 
segunda génese do livro e que rev-
ela «uma abordagem mais ampla 
das interacções euro-asiáticas no 
plano dos conhecimentos e práti-
cas terapêuticas e no contexto de 
expansão e novos encontros de 
natureza religiosa, política e com-
ercial».
 Bastos destaca a importância 
dos estudos críticos de medicina 
e império, que «revolucionaram 
um campo que tradicionalmente 
consistia em cronologias de desc-
obertas de patologias singulares 
por heróis singulares», dando an-
tes «espaço a uma análise dos en-
contros/desencontros culturais e 
das relações de poder subjacentes 
ao estabelecimento da ordem 
sanitária em contextos coloni-
ais». Foi assim que, «explorando 
o arquivo com a etnografia como 
método (...), observando o por-
menor e os imponderáveis do 
quotidiano transpostos para a in-
timidade silenciosa do arquivo», 
os investigadores procuraram 
«na rotina dos serviços de saúde 
da Índia [portuguesa], e também 
nos períodos de excepção e crises 

Medicina e Império em 
Goa reúne um conjunto 
de estudos críticos que 
revelam muito sobre a 
administração colonial 
e o papel das 
autoridades sanitárias 
na sua execução. 
Os méritos desta obra, 
porém, não são apenas 
académicos. 

N
o prefácio a um dos 
romances de John 
Fante atravessados 
pela  inesquecív-

el personagem Arturo Baldini, 
Charles Bukowski conta a sua ex-
periência de leitor em busca de 
qualquer coisa que o arrebatasse 
nas longas estantes de uma bibli-
oteca pública. Antes de encontrar 
Pergunta ao Pó, pedaço de prosa 
que lhe mudaria a vida, o jovem 
Bukowski põe-se a devorar livros 
científicos e surpreende-se com 
a riqueza daquilo que encontra. 
O mesmo pode acontecer hoje a 
qualquer leitor aborrecido com os 
tomos de “literatura de viagens” 
que enchem os escaparates acaso 
tenha a fortuna de tropeçar em 
Medicina e Império em Goa – Do 
conhecimento das Plantas à Bi-
opolítica Colonial.

 O cuidado da edição, a quali-
dade da escrita (apesar de oscilar 
naturalmente de autor para au-
tor) e, acima de tudo, a riqueza 
vocabular fazem desta colecção 
de artigos publicada pela Impren-
sa de Ciências Sociais e organiza-
da por Cristiana Bastos uma das 
leituras mais surpreendentes do 
ano.
 A obra, que conta com tex-
tos de Fabiano Bracht, Mónica 
Saavedra, Oana Baboi, Ricardo 
Roque, Teresa Nobre de Carval-
ho e Timothy Walker, abre pre-
cisamente com uma introdução 
de Cristiana Bastos, antropóloga 
e investigadora do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa. Nela se explica que o 
livro teve dupla génese: por um 
lado, começa a ganhar forma 
nos anos 1990 com um «ciclo de 
projectos de investigação sobre 
medicina tropical, epidemias e 
biopoder nos contextos coloniais 
de administração portuguesa». É 
nessa altura que Bastos se depara 
com um cenário em que a liter-
atura sobre este tema e a Goa do 
século XIX era escassa mas, em 
contrapartida, as fontes primári-
as em português «mostraram-se 
abundantes, inexploradas e de 
grande interesse». A partir desse 
«manancial de relatórios anuais 
dos serviços de saúde [da então 
Goa sob administração portu-
guesa], ofícios e missivas sobre 
assuntos específicos, folhetos, 

O império a tratar da saúde a Goa

Página de Colóquio dos Simples e Drogas da Índia, Garcia da Orta.
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1984: A Distopia 
De George Orwell 
Vista Por André Carrilho

E N T R E V I S T A

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

Ao contrário de muitas edições 
ilustradas de clássicos literários, 
com capa dura, papel couché, esta 
é assumidamente uma edição 
para ler, um formato compatível 
com a leitura e o manuseamento. 
Tiveste uma palavra nessa 
escolha?
Sim, nem chegámos a ver se podia 
ser de outra maneira, porque 
eu concordava que devia ser 
assim. Um dos comentários que 
apareceu logo on-line, quando 
divulguei o livro, foi “isto devia 
ter sido em capa dura”. E eu não 
concordo, queria mesmo que 
fosse assim. Estes livros, para 
mim, são para mexer, folhear, 
ler, e a capa dura não faz sentido. 
Nos livros infantis, sim, para 
os miúdos poderem ter mais 
facilidade em agarrar, mas de 
resto, não. Viver com o livro, é 
esse o objectivo, ter uma relação 
afectiva com o objecto. 

Com que receios ou ousadias 
partiste para ilustrar este livro?
Tenho andado a fazer ilustrações 
de livros de poesia e uma das 
coisas em que reparei, na 
diferença entre texto e imagem, 
e que é uma coisa que gostava de 
proteger num texto sempre que 
o ilustro, é isto: ao contrário da 
ilustração editorial, em que quase 
temos de explicar o que vem no 
texto, ou retratar exactamente 
algo que lá está, aqui acho que 
tem de se proteger a relação que 
a literatura tem com as pessoas, 
com o leitor, permitindo que 
este imagine coisas que não 
estão ditas no livro. Por isso 
mesmo, a minha abordagem foi 
tentar fazer um objecto o mais 
ilustrado possível, portanto, um 
livro de ilustração para adultos. 
Juntaram-se vários factores: o 
facto de eu ter tirado tempo da 
minha vida profissional para 
fazer isto, fazendo uma aposta no 
retorno dos royalties, e o facto de 
a editora ter aceitado isso, claro. 
Queria fazer um livro o mais 
ilustrado possível, no máximo das 
minhas capacidades de trabalho, 
mas também tentando sempre 
não tentar explicar demasiado 
coisas do texto que eu acho que 
não têm de ser explicadas, ou 

Há dois anos, 

André Carrilho foi 

convidado pela Bertrand 

para fazer a capa de uma 

nova edição de 1984, de 

George Orwell, cujos 

direitos tinham chegado 

ao domínio público. Para 

além aceitar, Carrilho 

fez uma contra-proposta, 

avançando para uma 

edição ilustrada desse 

clássico da literatura. O 

resultado chegou há pouco 

às livrarias e este 1984 

é o romance distópico 

de George Orwell, mas 

é também esse romance 

lido por André Carrilho e 

acrescentado de um ensaio 

visual que o complementa, 

dialogando com um texto 

que continua, 73 anos 

depois da sua publicação 

original, a ser fundamental 

para percebermos o 

mundo e conseguirmos 

questioná-lo (a ele e a nós). 

Em Lisboa, André carrilho 

falou ao Parágrafo sobre 

a criação desta edição 

ilustrada, sobre o seu 

trabalho na imprensa e 

nos livros e sobre o mundo 

e os seus paralelismos com 

a distopia orwelliana.

seja, não devo estar a explicar a 
cara do Winston, o protagonista, 
ou a cara da Julia, ou a mostrar 
como era o apartamento, mesmo 
que mostre um bocadinho do 
apartamento, porque é um 
cantinho muito bem descrito no 
texto, portanto, acho que estou a 
estragar muito. 

Sentiste alguma espécie de 
receio pelo facto de ilustrares um 
clássico, um livro tão conhecido 
e associado a um imaginário tão 
forte?

Esses receios, quando já tens 
30 anos de carreira, são mais 
leves... mas posso-me estatelar 
ao comprido, claro! Devo admitir 
que, quando entreguei o livro, 
e naquele compasso de espera 
entre ter entregue o livro e ele 
estar impresso na minha mão, 
fui-me um bocado abaixo, porque 
achei que se calhar não tinha 
feito o suficiente, porque queria 
que fosse o resultado do máximo 
da minha capacidade, só que o 
máximo da nossa capacidade 
ilude-nos muito...

Está sempre um bocadinho 
mais à frente?
Precisamente. E depois há aquela 
síndrome do impostor, porque 
quando começamos pensamos 
num ideal que nunca se cumpre 
e que é preciso trabalhar para 
sequer nos aproximarmos... Por 
exemplo, o Orson Wells dizia 
que não conseguia ver os filmes 
dele porque estava sempre a 
querer corrigi-los. No outro dia, 
descobri que o Robert Crumb 
não tem desenhos seus na 
parede porque, se tivesse, estaria 
sempre a querer emendar coisas, 
acrescentar. Se esses gigantes 
fazem isso, eu, pobre Carrilho, 
ainda me sinto pior [risos]. 

Há uma série de clássicos da 
literatura que tiveram edições 
i lustradas que acabaram 
por se tornar, elas próprias, 
clássicos, como o Dom Quixote 
ilustrado por Gustave Doré, ou 
a Alice no País das Maravilhas 
ilustrado por Arthur Rackham. 
Dedicaste-te a esta tarefa com 
semelhante ambição?
Não sou tão convencido assim 
[risos]. 

Claro que não, mas falo do modo 
como avançaste para o trabalho, 
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percebo a questão do valor 
patrimonial da humanidade, mas 
há uma coisa que tem mais valor 
e que é a própria humanidade. 
Vejo pessoas muito chocadas 
com aquela pintura, que se calhar 
nem sabiam que existia, mas nada 
preocupadas com o resto, porque 
é muito giro proteger o Van Gogh 
do passado, mas e os do futuro, 
que estão agora a manifestar-
se e que gostavam de ter uma 
natureza para retratar?

Isso também ajuda a explicar o 
teu interesse pelo 1984?
Sim, também tem a ver com este 
livro. Comecei como caricaturista 
e as caricaturas eram retratos, 
mas comecei a perceber que 
devia ter sempre um ponto de 
vista. E percebi que, não sendo eu 
um lutador de armas e bagagens, 
há uma coisa com que posso 
contribuir e que é, precisamente, 
o trabalho gráfico. Foi por isso que 
fiz o trabalho para o SOS Racismo, 
no Dicionário da Invisibilidade, 
que foi pro bono, e se há coisas que 
acho que vale a pena amplificar, e 
partindo do princípio que o meu 
trabalho pode contribuir para essa 
amplificação, gosto de fazê-lo. Este 
livro é um daqueles casos em que 
vale a pena amplificar a mensagem 
que tem, anti-totalitarismo, capaz 
de pôr em causa as certezas que a 
gente gosta de ter, questionar o que 
vemos acontecer à nossa volta. Por 
isso, mais do que outro qualquer, 
este era um livro importante de 
trabalhar, e esta edição também 
é fruto da minha necessidade de 
pensar nestes assuntos todos e 
achar que um homem que pensou 
nisto há mais de 70 anos viu uma 
série de coisas que a gente ainda 
hoje não está bem a ver.

do tipo de dedicação que 
colocaste nele, e não na ambição 
em relação a uma possível fama 
na posteridade.
Sim, tinha consciência de que 
este livro é um clássico mundial e 
que queria dar o meu contributo 
visual, gráfico, no máximo 
das minhas capacidades. Não 
consigo pensar muito mais 
além... Quero que seja um livro 
bom, porque o livro merece, 
mas também porque isso me 
permite continuar a fazer aquilo 
que gosto de fazer. É um livro 
tão conhecido, tão debatido, 
tão representado e ainda assim 
eu queria dar outra perspectiva, 
porque venho da ilustração 
conceptual, e os conceitos e 
as coisas de que este livro fala 
interessam-me, é isso que lhe dá 
actualidade. Além disso, tenho 
um grande amor pela Ficção 
Científica e o meu sonho é fazer 
uma História da Ficção Científica 
em banda desenhada.

É só um sonho ou é mesmo um 
projecto?
É um projecto, tenho uma pasta 
de ideias que volta e meia vou 
tendo... O Moebius, o Bilal, 
várias bandas desenhadas de 
ficção científica eram aquelas 
que mais me tocavam. E a fazer 
este trabalho, o 1984, estive a 
ler a Homenagem à Catalunha 
[também de George Orwell], 
para perceber de onde vinha a 
motivação do Orwell para este 
livro, mas depois fui ler o Dune 
[de Frank Herbert], o Foundation 
[de Isaac Asimov], porque nunca 
tinha lido. Esses livros, por 
exemplo, não me apetece nada 
ilustrar.

Porquê?
Porque implicaria criar um 
mundo visual que não está nada 
explicado no texto, enquanto 
que este livro, eu sabia que era 
Londres em 1984. Portanto, 
fiz pesquisa sobre o que se 
passava em 1984 e os tanques, os 
uniformes e outras coisas vieram 
daí, alterando um pouco as coisas 
para as adaptar à minha forma 
de trabalho. A minha tónica não 
é tanto essa, é explicar a ideia 
subjacente a cada cena ou a cada 
coisa que é retratada no livro, por 
isso tento sempre que a ilustração 
não seja meramente descritiva e 
que acrescente algo. 

Foi por isso que quase não 
retrataste o Big Brother?
Sim, porque já toda a gente o 
fez, mas às tantas achei que 

era inevitável, e foi das últimas 
imagens que fiz, tentando fazê-
lo de uma maneira desconstruída, 
porque são cartazes na rua. E 
tentei fazê-lo mais bonito do que 
normalmente ele é feito, com 
uma cara atraente, para fugir 
daquele maniqueísmo que diz 
que vivemos num mundo em 
que é tudo mau, portanto aquele 
senhor é mau e tem uma cara 
má... 

Quando fizeste essa pesquisa 
histórica sobre o ano de 1984 
em Londres, acabaste por fazer 
aquilo que o protagonista nunca 
poderia, ou seja, recorrer aos 
documentos históricos que nos 
permitem conhecer o passado, 
porque a destruição da memória 
colectiva era uma das formas de 
acção do Big Brother.
A minha motivação para fazer 
este livro, e o facto de gostar tanto 
dele, deve-se a ver ali uma série 
de paralelos com a nossa época, 
como toda a gente vê. Vivemos 
numa sociedade que nem sei 
se o próprio Orwell conseguiria 
imaginar, em que usamos o Big 
Brother como um conceito de 
entretenimento... Leste aquele 
conto do [Jorge Luís] Borges, “A 
Biblioteca de Babel”?

Sim.
Comparo muito aquilo que se 
passa hoje com esse conto, em 
que há uma biblioteca infinita, ou 
melhor, muito grande, porque no 
texto tinha um número definido 
de livros, e aí é difícil encontrar 
um verdadeiro, mas lá pelo meio 
está a história da nossa vida. Hoje, 
a maneira como escrevemos a 
história, falamos das fake news, 
inventamos a pós-verdade, os 
factos alternativos, tudo isso faz 
parecer que somos nós próprios 
que queremos reescrever a 
história. No prefácio, o Francisco 
Louçã fala também do Admirável 
Mundo Novo [de Aldous Huxley] e 
eu acho que vivemos um bocado 
entre os dois livros, esse e o 1984. 
Num, estávamos felizes porque 
tínhamos uma droga que nos 
punha felizes e não chateávamos 
ninguém, no outro, somos 
controlados de uma maneira 
totalitária. E hoje em dia, através 
do controle da informação e do 
controle do passado, a droga é a 
própria informação e o seu fluxo. 

O facto de trabalhares na 
imprensa, que implica uma 
reflexão sobre a actualidade, 
mas também sobre o passado 
e a forma como ele interfere no 

presente, foi relevante para este 
trabalho?
Sim, precisamente porque 
trabalho na imprensa e passo 
muito tempo a pensar nestas 
questões, era um livro que me 
apetecia fazer, para poder criar 
algumas sínteses visuais de 
ideias que me iam surgindo no 
dia a dia. Por exemplo, hoje em 
dia parece-me que se a gente não 
sabe História, realmente não sabe 
nada. Como dizia Mark Twain, a 
História não se repete, mas por 
vezes rima. Durante a pandemia, 
quem eu mais gostava de ouvir 
falar eram os historiadores de 
pandemias...

Que eram quem menos falava no 
espaço informativo.
Precisamente. E davam uma 
timeline que explicava uma 
série de coisas. Estes macro-
acontecimentos já aconteceram, 
foram estudados e a sua evolução 

é mais ou menos previsível. Nesse 
aspecto, ando a gostar imenso 
de ler o Foundation, do [Isaac] 
Asimov, porque ele leva isso ao 
máximo, com a nova ciência que 
foi inventada, a pseudo-História. 
Na imprensa, estamos sempre a 
falar de casos particulares do dia 
a dia, mas às vezes falta o olhar 
global que explica que isto é 
tudo mais ou menos previsível, 
pelo menos em alguns aspectos. 
Portanto, este livro do Orwell 
interessava-me também por 
alguns paralelismos, ainda que 
não sejam totais, porque não 
estamos a viver neste mundo do 
1984. As pessoas que dizem que 
este livro é só uma crítica à União 
Soviética estão erradas, e o Orwell 
explicou isso, porque ele próprio 
trabalhou no departamento 
de propaganda da BBC e isso 
foi determinante para criar o 
Ministério da Verdade. 

Sem querer estragar a leitura de 
quem possa nunca ter lido este 
livro, como é que te relacionaste 
com o desenlace? Porque há 
um início que parece apontar 

para um caminho quase heróico 
de luta contra a opressão, mas 
depois isso não acontece.
Era interessante se a tónica no 
final da narrativa fosse nos filhos 
e não numa amante... Acho que aí 
já não seria tão fácil traí-los. Mas 
o que o Orwell quer passar é um 
ponto de vista, creio, e para mim 
foi importante ler a Homenagem 
à Catalunha, porque aí percebe-
se de onde vem este desencanto 
e porque é que não podia ter um 
final feliz. Ele próprio viu que as 
coisas não têm necessariamente 
um final feliz, justo, e a gente 
também vê isso todos os dias. Às 
vezes, pode acontecer... não estou 
totalmente pessimista. 

Não?
Na verdade, sou um pessimista 
profissional, alguém que pratica 
a dúvida profissionalmente, mas 
continuo a lutar. Por exemplo, a 
luta dos jovens pelo clima: faz-me 
impressão que muitas pessoas que 
eu respeito digam mal de qualquer 
acção que os jovens façam. E até 
digo mais, não vejo ninguém para 
além destes jovens a articular as 
coisas de modo claro, porque 
eu não preciso de saber qual é a 
solução para saber que há um 
problema. Mas parece que o 
único problema é terem atacado 
obras de arte, e sobre isso, devo 
dizer que acho que esse ataque foi 
completamente a propósito. 

Porquê?
Porque se forem ver como 
funciona o mercado da arte e as 
valorizações daqueles quadros 
que foram atacados, isso está 
altamente ligado ao movimento 
de capitais, ao branqueamento 
de capitais de instituições que 
contribuem para a situação que 
vivemos. Uma pessoa faz uma 
acção daquelas e toda a gente 
se diverte a rir de pessoas que 
estão a lutar pelo mundo em que 
todos nós vivemos. Não consigo 
perceber... E a própria forma como 
a notícia é dada é reveladora, 
porque durante muito tempo 
não se percebeu que os quadros 
estavam protegidos com um vidro.

E  p rova ve l m e n t e  f o r a m 
escolhidos também por isso.
Claro! E também não vi ninguém 
a citar o próprio Van Gogh, 
quando diz que nunca podemos 
colocar a representação da 
realidade acima da realidade, e 
esse é que é o absurdo. Até posso 
dizer que, mesmo que as pinturas 
não estivessem protegidas, eu 
não ficava chateado. Claro que 

George Orwell 

(ilustr. André Carrilho)

1984
Bertrand Editora

Tradução de Cristina Vaz
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A PEQUENA
IGREJA VERDE

Calhou ler um poema de Montale, e quase 
desatei a chorar: “... que os muitos em 
mim sejam um / ainda que multiplicado 
em espelhos. / O problema é que uma 
vez apanhado na rede / o pássaro já não 
sabe se é ele próprio / ou um dos seus 
demasiados duplicados.” Perdi-me num 
estado de alma inquieto, e o poema era 
um sábio a apontar para onde eu estava.
Também encontro Gao Xingjian nesta 
viagem. Há cerca de dezasseis anos, dei 
dez kuai a um vendedor ambulante de 
Shenzhen, por uma cópia pirata de Soul 
Mountain. Pouco depois, ele recebeu o 
Prémio Nobel da Literatura. Toda a gente 
no meu círculo cultural falava dele. Ao fim 
e ao cabo, era “o primeiro escritor nascido 
na China a receber um Prémio Nobel”. 
Conhecia os livros Signal Alarm, Without 
-isms e A Preliminary Examination of 
Modern Fictional Techniques, por isso 
fiquei louca de frustração quando não 
encontrei absolutamente nada sobre ele 
nos meios de comunicação. O tempo 
voa. Num seminário em Macau, há 

alfândega, e é o marasmo que me arranca 
às minhas meditações.
Bei Dao é outro sonho. Um nome que 
escutei há vinte anos, agora em Macau, 
com todo o seu talento espectacular. 
Escondo- -me num “eu” de há vinte anos, 
perseguido pela sua alteridade. Bei Dao 
tem um rosto repleto de vicissitudes 
delicadas, e uma gentileza sempre tão 
tocante, uma atitude delicada como o 
vento, o coração, talvez, sereno como 
águas paradas. Um jornal não consegue 
estancar as feridas de um país, nem pode 
um poema proteger-nos da ponta das 
lanças arremessadas. Para um escritor há 
tanto tempo a passear pela vida, não há 
nada mais importante do que uma mesa 
calma e tranquila.
Mas tantos elogios à humanidade ainda 
acabam por azedar. Mais vale virarmo-
nos para os animais, para aquela natureza 
selvagem que é o desejo inato de liberdade, 
a revolta instintiva contra a autoridade, o 
amor à natureza, a tranquilidade de uma 
besta a lamber as patas.

J
á se passaram mais de dez anos 
desde a minha última visita a 
Macau. Por entre as memórias 
vagas que conjurei na minha 
mente, pareço recordar uma 

pequena igreja na colina, com paredes 
verdes e campanário branco. Havia vento. 
A brisa puxava pelo o meu cachecol e a 
igreja tremia.
Não sou dada a expressar sentimentos; e 
sou particularmente desajeitada no que 
toca a celebrar a beleza de uma passagem 
citadina ou até de uma pessoa. Um olhar 
meigo e afectuoso diz muito mais do 
que uma quantidade extravagante de 
adjectivos imponentes. Por isso, sou bem 
capaz de omitir tudo e mais alguma coisa 
acerca de Macau, como se a cidade fosse 
um oceano, e eu um barco à deriva por 
entre a crista de ondas agitadas. A minha 
mente foi arrebatada por devaneios, há 
em mim toda uma miscelânea de culturas 
e ideologias de diferentes cidades e países 
a proclamar o milagre da genética. Com 
o visto de entrada na mão, passo pela 

muitos anos, alguém pergunta ao Sr. Gao 
se ele está preocupado, enquanto cidadão 
chinês, como situação interna da China. O 
autor grisalho responde, num mandarim 
inconfundível, “Não sou chinês; sou 
francês”. A resposta deixa-me os olhos 
marejados de lágrimas.
Vivemos, passamos pelo tempo, alheios 
à sua natureza efémera, até que ela se 
solidifica em algo tangível. Só então é que 
o vemos. Um observador que testemunhe 
a mesma pessoa a acontecer em duas 
extremidades do tempo fica abalado até 
ao mais profundo do seu ser. Conhecer 
o autor de um livro que li há tantos anos 
era uma ideia impensável para mim. É 
como se tivessem dado ao observador as 
coordenadas do tempo.
Deve ter sido há cerca de dezasseis anos, 
a primeira vez que vim a Macau. Só tenho 
recordações difusas. A primeira coisa que 
me ocorre é aquela pequena igreja verde. 
Para tentar conhecer- -lhe o nome, procuro 
na Internet, mas não encontro nada, o 
que só mostra o estado fragmentado das 
minhas memórias. Por muito que tente, 
não consigo recordar-me de onde ficava 
esta igreja, nem quem estaria comigo na 
altura. Viver num constante estado de 
migração fez-me deixar demasiadas coisas 
para trás. Não importa. Na minha cabeça, 
gravei a imagem da pequena igreja verde 
na paisagem urbana de Macau, e parece 
encaixar.
No rés-do-chão do hotel há um casino 
enorme, onde passo o resto do meu 
tempo livre. Vejo pessoas com maços 
de notas de mil dólares de Hong Kong 
nas mãos, cigarros pendurados nos 
lábios, alimentando, lentamente, as slot 
machines. Não tenho qualquer intenção 
de voltar a subir aquela colina. Sei que a 
pequena igreja verde está bem; não foi 
levada pelo vento.

C O N T O

SHENG KEYI

TRADUZIDO DO INGLÊS POR 

MARIANA AVELÃS

I LUSTRAÇÃO  RUI  RASQUINHO
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Patrick Deville

Peste e Cólera
Tinta da China

Tradução de José Mário Silva

SARA FIGUEIREDO COSTA

C R Í T I C A

 Alexandre Yersin não é uma figura 

histórica sobejamente conhecida, ainda 

que a humanidade tenha para com ele uma 

incomensurável dívida. Foi Yersin quem 

descobriu e isolou o bacilo responsável 

pela peste bubónica, também conhecida 

como Peste Negra, ganhando o direito de 

o ver baptizado com o seu nome, Yersinia 

Pestis. Se não tivesse feito mais nada ao 

longo da vida, este momento seria já 

suficiente para que o recordássemos, mas 

se pensarmos nisso desse modo simplista 

esquecemos que ninguém faz apenas 

uma coisa ao longo da vida, e que mesmo 

esse momento foi o resultado de tantos 

momentos anteriores, naturalmente os 

do estudo e da investigação laboratorial, 

com as suas longas horas entre tubos de 

ensaios e seres invisíveis a olho nu, mas 

também os que o levaram a esse interesse 

pela vida microscópica, as brincadeiras 

de infância que contribuíram para tal, a 

história familiar que teve o seu papel, as 

ilusões e desilusões que se acumularam 

como em qualquer vida. E aqui estamos já 

no coração estrutural deste romance, que 

olha para a vida de uma pessoa sabendo que 

não há forma de lhe isolar os momentos, 

que todos os antecedentes têm um peso 

no que acontece depois, nesse futuro que 

vamos perseguindo ou evitando, e, ao 

mesmo tempo, sabendo também que não 

somos apenas o fruto das circunstâncias, 

temos um papel ao aceitar ou recusar certas 

coisas, fazemos escolhas, boas e más. Peste 

e Cólera avança com essa dualidade sempre 

presente, o que significa que avança com 

a mesma propensão para o desequilíbrio, 

os sustos e os salvamentos de última hora 

que cada um de nós também se sujeita a 

percorrer, independentemente de quão 

memoráveis ou anódinas são as coisas que 

vamos fazendo. 

 Entre o estudo da vida microscópica 

e a apreciação do sossego numa vila 

piscatória do Vietname, Yersin andou 

pelo mundo, foi médico de bordo em 

vários navios, alimentou o fascínio pelos 

automóveis, cultivou a terra, observou 

insectos, introduziu novas plantas na flora 

vietnamita, foi negociante de borracha – 

e com os lucros dessa empresa financiou 

a continuação das investigações do 

Instituto Pasteur, depois da morte do 

fundador, seu mestre – e inventou uma 

espécie de Coca-Cola antes desta marca 

ter registado a sua patente. Pelo meio, 

foi fugindo de muitas coisas: do Instituto 

Pasteur, quando quis ser um viajante em 

vez de um cientista, da família, quando 

preferiu não alimentar raízes, das duas 

guerras que abanaram a primeira metade 

do século XX, de Hong Kong, quando 

descobriu o bacilo da peste e se fartou 

do modo como britânicos e japoneses o 

trataram, de Guangzhou quando iniciou o 

processo de vacinação e viu o seu trabalho 

dar resultados concretos – é nesta altura 

que passa por Macau: «Depois dirige-se a 

Macau, para junto dos portugueses, uma 

forma de fazer pirraça aos britânicos. Sabe 

perfeitamente que a novidade das suas 

vacinações vitoriosas atravessará a baía.» 

(pg.129). De tudo isso Patrick Deville dá 

conta neste romance, sem nunca fazer 

dele uma lista de feitos notáveis. Sim, 

a vida de Yersin é digna de admiração, 

mas o narrador de Deville está mais 

interessado em escrutinar os impulsos, as 

dúvidas e a psique deste homem que foi 

renascentista entre os séculos XIX e XX do 

que em alinhar factos para o espanto de 

quem lê. Discreto, o narrador faz algumas 

aparições, com isso garantindo que esta 

não é a biografia de Alexandre Yersin, mas 

um romance onde esse narrador tem o 

controle do ponto de vista e o poder de 

ir recuando ao passado sem nunca deixar 

de estar no seu presente. Talvez Peste e 

Cólera seja, na verdade um diálogo, com a 

particularidade de um dos dialogantes não 

responder, ou fazê-lo daquele modo que 

os mortos sabem, fazendo-se ouvir no que 

fizeram e prescindiram de fazer, ecoando 

no impacto que essas acções têm nos que 

lhes sobrevivem ou nos vivos de um futuro 

mais distante.

 Nesse diálogo, o narrador de Deville 

revela a sua própria demanda, a de 

resgatar a vida toda de alguém que admira, 

não pelos factos que se alcandoraram 

nos livros de História, mas por tudo, dos 

medos às descobertas, dos riscos corridos 

às desistências. E aí mostra a sua angústia 

por tudo o que se vai perdendo com o rolo 

compressor do tempo a deixar para trás 

histórias e vidas de que nunca saberemos 

nada: «Estendido dentro da água quente, 

o fantasma do futuro acende um cigarro e 

ouve o vento a agitar os ramos das árvores, 

lá fora, no parque. Sete mil milhões de seres 

humanos povoam o planeta actualmente. 

No início do século XX, eram menos de 

dois mil milhões. É possível estimar que 

um total de 80 mil milhões de humanos já 

viveram e morreram desde o aparecimento 

do Homo sapiens. É pouco. O cálculo é 

simples: se cada um de nós escrevesse a 

Vida de pelo menos dez pessoas durante 

a sua, nenhum seria esquecida. Nenhuma 

seria apagada. Cada uma delas atingiria 

a posteridade, e isso corresponderia a 

uma forma de justiça.» (pg.94) É essa 

justiça que o narrador de Deville procura, 

sabendo que não a alcançará, porque 

conta a história de uma só vida – mesmo 

que seja uma vida que atravessou tantas 

outras, quase um turbilhão. A escrita de 

Patrick Deville cresce a partir da vida 

de Alexander Yersin, mas Peste e Cólera 

não é uma biografia, importa repeti-lo, 

e muito menos uma hagiografia, é antes 

um belíssimo romance onde o devir de um 

homem parece refractar-se nos cenários 

onde se move, nas circunstâncias em 

que viveu, no contexto histórico que 

atravessou. E, acima de tudo, no futuro 

que já não conheceu.

O romance de uma vida

C
hegado às livrarias por-

tuguesas com o Prémio 

Femina e o Prix des Prix 

de 2012 no currículo, Pes-

te e Cólera é o segundo 

volume da colecção que Alberto Manguel 

vem dirigindo para a Tinta da China. No 

centro da narrativa está Alexander Yersin, 

cientista e tantas outras coisas, transfor-

mado por Patrick Deville em personagem 

da sua própria vida, em eco do seu tempo e 

em espelho onde se reflectem as histórias 

e as contradições de todas as vidas.
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«tantas vidas em nós, 
para onde irá isso tudo, 
é impossível que os 
mortos não andem aí à 
procura, sentem-se na 
sala de baixo, aqueles 
passinhos nas tábuas, 
um estore solto a falar, 
tenho setenta e sete 
anos e ainda me falta 

tanto.»

O 
Tamanho do 

Mundo é um 

livro para ler 

em voz alta, 

n ã o  c o m o 

chamamento ou oração 

reconhecível pelos seguidores 

do credo antuniano, mas antes 

no recato dessa mesma solidão 

que se mede «pelos estalos dos 

móveis à noite», na companhia 

da garganta que tosse dentro 

da nossa a chamar, cientes de 

termos tantos ossos a mais no 

corpo. Fazê-lo (lê-lo mesmo 

assim, a sós e sonoramente) 

ajuda a perceber a força quase 

mântrica da palavra de António 

Lobo Antunes, provavelmente 

e ainda o maior escritor 

português deste tempo bera.

 A solidão de Lobo Antunes 

é muito maior do que se 

possa pensar. Comecemos 

por aquela de que nos dão 

conta as personagens deste 

livro e que é povoada por 

mortos e fantasmas, ecos e 

rememorações, uma mochila 

a transbordar com anos e mais 

anos de passado e um homem 

que remexe a trouxa – a infância 

e esses tempos adultos e 

vigorosos, a camisa preferida de 

uma filha que se amou e a roupa 

suja de todos os erros que se 

cometeu, as meias rotas de um 

arrependimento e as gravatas 

lustrosas de quando havia 

saúde e viagens. Para fazê-lo, 

esse homem senta-se numa 

casa vazia em que pode até 

escutar «a tosse de um cano na 

parede» e desejar que aqueles 

que lhe são mais queridos o 

assombrem: «ia jurar que os 

meus pais, afinal vivos, descem 

os degraus em passinhos leves, 

desaparecendo para sempre».

 Dizer que O Tamanho 

do Mundo é um romance 

polifónico tem tanto de certo 

quanto de irrelevante. Porque 

se é verdade que a solidão de 

Lobo Antunes nos chega por 

três outras vias além da deste 

homem septuagenário (uma 

filha renegada pelo pai e cujo 

rancor fareja por ele no Outono 

da vida; uma mulher humilde 

com «dinheiro a dar com um 

pau» e cuja única tarefa é fazer 

companhia ao velho rico; um 

advogado que fugiu da província 

para se enterrar em Lisboa e que 

sente a falta  «do cheiro da serra 

e do vazio dos domingos»), é 

ainda mais certo que uma voz 

atravessando todas as páginas 

jamais se altera, e essa é a voz do 

escritor, essa é a voz da solidão 

de Lobo Antunes.

 Como um sacerdote louco 

e infalível, o escritor embala a 

pena numa vertigem descritiva, 

repetitiva e exaustiva pelo 

envelhecimento, a degradação 

e a morte, o desejo, os corpos 

e o sexo, as casas, as famílias, 

«os objetos que aumentam 

nos naperons» e os sapatos 

vazios, as cidades, os prédios 

e as ambulâncias, o amor, 

o sarcasmo, a indiferença e 

o sofrimento, o campo, as 

profissões, os cheiros e as 

«rugas futuras». As personagens 

de livros passados e o passado. 

As vidas. Tantas vidas cabem 

num romance de Lobo Antunes, 

tanta gente, tanta aventura e 

tanto lamento.

 O Tamanho do Mundo 

claustrofóbico em que nos 

movemos aumenta consoante 

Lobo Antunes se aproxima de 

cada quadro dissecado, de cada 

paisagem, de cada objecto, de 

cada ser humano. A micro-

câmera dos seus olhos, ligada 

a um motor de linguagem que 

parece inesgotável, consegue 

nomear o visível e o invisível 

para lá de tudo quanto se 

poderia supor. Avisa-nos que 

«é impossível para uma terra 

estar viva quando lhe tiram os 

mortos porque quem a habita 

e nos fala ao ouvido é quem 

sopra no vento». Lembra-nos 

que todos temos ou tivemos 

mãe, «o relógio acolá a tricotar 

minutos graças à agulha dos 

ponteiros, tecendo o cachecol 

do tempo a caminho da noite 

quando só ele e eu existíamos 

no escuro porque a minha mãe, 

ao adormecer, desaparecia no 

nada, apenas uma sílaba». 

 Estamos muito longe do 

territoriozinho da trama e 

do enredo, das telenovelas 

vendidas em formato tijolo de 

papel, das sinopses capazes de 

apaixonar aqueles senhores e 

senhoras muito postas. Estamos 

sozinhos e é por isso que uma 

certa solidão se mede também 

«pela quantidade de narizes 

que temos à volta». Numa 

comparação mal amanhada, 

é esse o outro tipo de solidão 

literária de que padece António 

Lobo Antunes. Porque são 

muito poucos os narizes ao seu 

redor capazes de mergulhar 

assim e suster a respiração 

durante tempo suficiente para 

que dali saiam umas linhas 

que valham para alguma coisa. 

O caso Lobo Antunes não é 

único: a solidão que o mata é a 

solidão que o salva, que o salva 

para poder trabalhar assim.

 Declarar que ninguém 

escreve como Lobo Antunes 

é ao mesmo tempo um lugar 

comum e o melhor elogio que 

se lhe pode fazer. Agora é rezar 

ao deus do bom-senso para que 

não se invente por aí um prémio 

capaz de lhe impingir aquela 

classe de herdeiros versados 

em «palavras que se acendem 

e apagam sem que ninguém as 

escute».

António Lobo Antunes

O Tamanho do Mundo
Dom Quixote

A solidão 
de 
António Lobo Antunes

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA
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YAO FENG

O mar não 
precisa dessas 
coisas

ESCRITA NA BRISA
Yao Feng

                                                           

Na praia de Delijia, o mar está a agitar
tal como rejeitando, ou insistindo em devolver-nos alguma
coisa

Notei que pela praia estão espalhadas
garrafas de vinho, papel higiénico e preservativos
Trocamos um olhar com um sorriso intrigado,
a nossa alegria e tristeza, cada vez mais dependem do corpo,
cada vez mais precisam de evacuar:
pela praia estão espalhadas garrafas de vinho, papel higiénico e
preservativos abandonados por nós

No entanto, o mar não precisa dessas coisas
nem desta humanidade tão superior
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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

V Í R G U L A

A actriz invisível

soas sussurram porque o pano cobre o 
palco à nossa frente. Eu sei que estás do 
outro lado do pano. Eu sei exactamente 
onde estás. Através do pano, consigo ver-
te. Apagaram-se as luzes. Acendeu-se a es-
curidão. Uma luz muito fraca ilumina-te o 
rosto, o teu vestido branco. À minha volta, 
as pessoas continuam o silêncio. Sob a luz 
que pouco te ilumina, eu sei que sentes 
todo este silêncio dentro de ti. De repente, 
um gesto. Esse gesto é essencial, camin-
hou durante todo o tamanho do tempo, 
durante eras, durante vidas inteiras e ger-
ações até chegar agora a ti. À minha volta, 
as pessoas não te vêem. Sei que só eu te 
vejo. Entram outros actores no palco. Esse 
mundo ilumina-se completamente. Olho 
apenas para ti. És a dona desse mundo 
que amanhece. Sei cada uma das pala-

O
lhas para o pal-
co vazio como 
se olhasses para 
um campo de 
oliveiras; e há 
um grito que at-

ravessa esse fim de tarde, uma brisa que 
corta, qualquer coisa límpida a arder. No 
silêncio do palco vazio, o teu olhar segu-
ra o horizonte. A tua atenção ergue vozes 
das tábuas do palco, ervas levantam-se da 
terra, vozes de muitas pessoas que esti-
veram vivas. Antes da noite, os corpos das 
ovelhas tosquiadas começarão a cercar as 
oliveiras e a rasgar ervas com os dentes. 
No palco vazio, vozes de muitas pessoas 
que estiveram vivas durante um momen-
to. Depois, chegará a noite sobre o cam-
po de oliveiras e sobre o cheiro das ervas 
mutiladas. Tu não tens medo. Desde que 
subimos os degraus de pedra e entrámos 
no teatro, o teu sorriso transformou-se na 
claridade das crianças e da terra. 
 Sinto a minha mão a separar-se da 
tua. Sinto a forma da tua mão a desfaz-
er-se no momento em que abro a minha 
mão vazia. Vejo os teus olhos e o teu sor-
riso quando te afastas. És uma criança. O 
teu corpo está à distância de vê-lo inteiro, 
menina. Aceito os passos que dás, afas-
tas-te de mim. Sozinho, atravesso uma 
fila de cadeiras vazias e saio da sala. Espe-
rarei na sala de cartazes antigos onde as 
outras pessoas chegarão para esperarem 
também. Enquanto estamos sozinhos, eu 
na sala de bancos compridos de madeira 
encostados à parede, tu no camarim, es-
tamos juntos na sinceridade absoluta, na 
verdade, encontramo-nos nos rituais com 
que preparas o teu milagre e nos meus 
pequenos rituais: aperto as mãos fecha-
das dentro dos bolsos, leio o teu nome es-
crito num cartaz antigo. Seguro o bilhete. 
Leio todas as palavras, interpreto todos 
os números e reconstruo no meu olhar os 
pedaços de carimbo que não ficaram im-
pressos no pequeno rectângulo de papel. 
Chegam as primeiras pessoas. Chegam 
mais pessoas. Chegam mais pessoas.
 Estou sentado na cadeira onde te vi 
pela primeira vez. À minha volta, as pes-

vores como se encontrasses os teus pens-
amentos no interior dos seus troncos. 
Tu sabes que apenas bato palmas para 
ti. Quando vens agradecer, o teu olhar 
procura-me entre o público. Hoje à tarde, 
ficámos juntos e, depois do muro, os cor-
pos das ovelhas tosquiadas começaram a 
cercar as oliveiras e a rasgar ervas com os 
dentes. O vento, como um grito a atraves-
sar esse fim de tarde, uma brisa que corta, 
qualquer coisa límpida a arder. Depois, 
chegou a noite sobre o campo de oliveiras 
e sobre o cheiro das ervas mutiladas. En-
trámos no carro, a chave, o motor. Quase 
não olhei para a estrada. Olhei sempre 
para o teu rosto. Sei de cor o caminho 
para o teatro. Conheço o caminho para 
o teatro como tu conheces todas as pala-
vras que dizes em palco.

vras que serão ditas, imagino cada um dos 
movimentos e, no entanto, cada palavra e 
cada movimento são inesperados no seu 
presente porque, durante esse tempo, ex-
istem, têm um corpo subtil, como uma 
pétala, como uma pena, como um incên-
dio, como um incêndio. É assim que me 
levas contigo. Olho para o teu rosto: os 
teus olhos grandes e castanhos, a tua pele 
da cor da terra, os teus lábios pequenos. 
Levas-me contigo. Só eu te vejo. Olho para 
o teu rosto. Os outros actores movimen-
tam-se pelo palco e não te sentem, mas 
eu não vejo e não ouço os outros actores. 
Olho para o teu rosto. Só eu te vejo.
 Antes, no carro, acendeste um cigarro. 
Passámos pela estrada que fazemos todos 
os dias. Enquanto conduzia, vi-te refletida 
de encontro ao céu. Olhavas para as ár-
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https://sophiaeasartes.ilcml.com

A
ssinalando o centenário 

do nascimento de 

Sophia de Mello Breyner 

Andresen, em 2019, a 

Fundação de Serralves e a 

Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no 

Porto, acolheram o ciclo de conferências 

Sophia e as Artes, dedicado à obra e à vida 

da autora, bem como as relações entre a 

sua criação e outras linguagens artísticas. 

Agora, a Fundação de Serralves criou 

um site que reúne todas as intervenções 

apresentadas nesse ciclo, organizado por 

Ana Luísa Amaral, Isabel Pires de Lima e 

Rosa Maria Martelo, disponibilizando-as 

on-line. 

       Se a poesia foi um dos eixos centrais 

no encontro de tantos investigadores, 

artistas e leitores especializados de 

Sophia de Mello Breyner Andresen, as 

artes plásticas, a dança, a música e a 

performance marcaram presença neste 

encontro, surgindo agora em destaque 

no site Sophia e as Artes, em cuja 

apresentação se lê: «Em todas as artes 

com que dialoga, Sophia identifica ritmos 

que se deixam apreender enquanto 

formas, e em todas as artes observa que 

só pelo movimento pode uma forma 

apreender os ritmos do mundo. No 

desenho, na arquitectura, na pintura ou 

na escultura – e na dança, naturalmente 

–, Sophia sempre desfaz qualquer ilusão 

de fixidez. E mostra-nos que, embora o 

movimento possa ser mais perceptível 

na música ou na dança, é sempre no 

movimento que radica o ritmo das artes 

porque é dele que emerge a “forma justa”, 

consubstancial ao universo.»

       Nascida em 1919, no Porto, Sophia 

de Mello Breyner Andresen começou 

a publicar em 1940, nos Cadernos de 

Poesia. Em 1944, publicou, em edição 

de autor, o seu primeiro livro, intitulado 

simplesmente Poesia, inaugurando um 

percurso que a confirmou como uma 

das mais importantes vozes da poesia 

portuguesa do século XX. Publicou 

textos e livros de outra natureza, 

nomeadamente contos infantis como A 

Menina do Mar ou A Fada Oriana, mas foi 

na poesia que deixou a sua mais profunda 

marca. Em 2019, quinze anos depois 

da sua morte, a vida e a obra da autora 

foram celebradas em Portugal e em várias 

outras geografias, sendo este site agora 

inaugurado pela Fundação de Serralves 

um dos testemunhos dessas celebrações.

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
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1. 
Nunsky

Companheiros da Penumbra
Chili Com Carne

Regresso do autor português à 

banda desenhada de grande fôlego, 

com uma narrativa centrada nas 

memórias da cena gótica portuense, 

nos anos 90 do século passado, 

com foco particular nas festas que 

decorriam no Heaven’s e que se 

tornaram o epicentro deste universo 

artilhado.

2. 
Liu Cixin

A Floresta Sombria
Relógio D’Água

Tradução de Eugénio Graf

Chega às livrarias o segundo volume 

da premiada trilogia de Liu Cixin 

em versão portuguesa, encenando 

uma guerra de mundos terrestres 

e alienígenas onde não faltam 

preocupações e debates que há 

muito saíram da ficção científica 

para a nossa vida quotidiana.

3. 
Carlos Drummond de Andrade

Vai, Carlos!
Tinta da China

Com organização de Abel Barros Baptista 

e Clara Rowland, a colecção Os Melhores 

Deles Todos vem reunindo, na Tinta da 

China, uma série de livros de autores 

brasileiros, quase todos desaparecidos 

das livrarias portuguesas há demasiado 

tempo. Neste volume, Vai, Carlos!, 

reúnem-se os primeiros quatro livros de 

poesia de Carlos Drummond de Andrade 

(Alguma Poesia, Brejo das Almas, 

Sentimento do Mundo e José), puxando 

para título o famoso verso «Vai, Carlos! 

Ser gauche na vida».

4. 
Ana Pessoa e Yara Kono

O Que É Isto?
Planeta Tangerina

De duas autoras que têm dado um 

contributo inestimável aos livros que 

gostamos de rotular como sendo 

para a infância e juventude, um livro 

para os leitores mais novos onde 

se propõe a exploração de linhas e 

formas, associando-a à imaginação, à 

capacidade de interpretar imagens e à 

vontade de decifrar nelas outras coisas, 

não necessariamente determinadas 

previamente.

2.

5. 
José Saramago

Poesia Completa 
Assírio & Alvim

É a vertente menos conhecida da 

obra do Nobel português, mas José 

Saramago também escreveu poesia. 

Neste volume, reúne-se a totalidade 

da sua obra poética, originalmente 

publicada nos livros Os Poemas 

Possíveis, Provavelmente Alegria e 

O Ano de 1993, e acrescenta-se um 

inédito, agora tornado acessível a 

todos os leitores. 

6. 
Isabela Figueiredo

Um Cão no Meio do Caminho 
Caminho

Depois do premiado A Gorda, Isabela 

Figueiredo regressa ao romance 

com uma narrativa que coloca em 

cena duas vidas estruturadas numa 

certa ideia de solidão, atravessada 

pela vontade de liberdade que 

subjaz às escolhas das personagens 

de José Viriato e Beatriz, e também 

às inevitabilidades a que a vida os 

sujeitou.


