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JOGAR O JOGO DE DEUS: ISABELA FIGUEIREDO 
EM ENTREVISTA SOBRE O NOVO ROMANCE, 
UM CÃO NO MEIO DO CAMINHO.
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B R E V E SE D I T O R I A L

A
ntes de engendrarmos um mundo 
onde quase tudo é descartável, 
o desperdício era coisa de 
gente rica. O resto das pessoas 
tirava o máximo partido das 

(poucas) coisas que podia possuir, sobretudo por 
necessidade absoluta, mas também porque não 
teria sentido ser de outra maneira. Com a elevação 
do consumo a modo de vida supremo, o desperdício 
fez-se símbolo de bem-estar social e exibição de 
status, até que se banalizou, passando a integrar a 
própria produção e deixando atrás de si um imenso 
rasto de contradições sociais, para não falar do 
impacto ambiental. Neste já não tão novo mundo, o 
desperdício é agora muitas coisas, desde logo campo 
fértil para a análise sociológica, e pode chegar a ser 
a sobrevivência de quem pouco apreço tem pelo 
sistema que assim se sustenta. É esse o caso de José 
Viriato, personagem central do novo romance de 
Isabela Figueiredo, escritora que tem vindo a pontuar 
o cenário literário português com obras firmes e 
duradouras, sem o fogo de artifício que tantas vezes 
rodeia supostos fenómenos literários incapazes de 
deixar rasto. Um Cão no Meio do Caminho é um 
livro duro, obstinado na sua procura pelo que há 
nas esquinas menos visíveis do que somos, terno no 
modo como se adentra nas vulnerabilidades e nelas 
encontra sinais de uma humanidade que às vezes 
tentamos disfarçar. Sobre isso mesmo conversámos 
com a autora, numa entrevista via zoom que nos 
concedeu a partir do seu refúgio alentejano, longe 
da confusão e dos tantos desperdícios que a cidade 

alberga.
 Entre os muitos textos sobre a China que 
se guardam nas bibliotecas do mundo, tanto 
mais inacessíveis quanto a sua antiguidade os 
afasta do mercado editorial, Paul French decidiu 
escolher alguns e disponibilizá-los aos leitores 
contemporâneos. «China Revisited» é o nome 
da colecção que agora inaugura na Blacksmith 
Books, editora de Hong Kong, focando-se em textos 
dedicados a Hong Kong, Macau e ao sul da China. 
Os primeiros três títulos já estão nas livrarias e são 
motivo para uma breve conversa com o escritor e 
agora editor desta empreitada de louvar, que estará 
na Livraria Portuguesa no próximo dia 3 de Março, 
para conversar com os leitores de Macau.
 Neste número, já não contamos com a crónica 
poético-fotográfica com que Yao Feng nos brindou 
ao longo de tantas edições, contribuição que aqui 
agradecemos calorosamente, deixando ao autor 
a sugestão de uma reunião em livro que dê a esse 
trabalho a perenidade que a imprensa periódica, 
já se sabe, não permite. Passaremos a contar com 
um novo espaço de crónica, assinado por Dora 
Nunes Gago, que se estreia nesta edição com uma 
revisitação da Istambul de Orhan Pamuk e nos há-
de levar a vários outros autores e geografias, nem 
sempre registáveis num mapa. Viajemos, então.

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

O agente literário Charles Kim e a especialista em marketing Stephanie Lim acabam de criar a Third State Books, 
uma editora que pretende construir um catálogo baseado em trabalhos de autores americanos com raízes na 
Ásia e no Pacífico. Com sede em San Francisco, a editora inaugurará o seu percurso no início do próximo ano 
com a publicação do livro Not Your Model Minority, da jornalista Dion Lim, nascida no Michigan e filha de pais 
com origem em Hong Kong e Taiwan, conhecida pelas suas reportagens televisivas sobre a violência contra os 
asiáticos-americanos. O nome Third State Books refere-se à experiência única de ser ao mesmo tempo asiático 
e americano, ocupando um determinado espaço na sociedade norte-americana e assumindo uma identidade 
distinta com contornos específicos que, para os editores deste projecto, será a matéria-prima privilegiada para 
uma série de livros de ficção e não-ficção.

Festival literário de Hong Kong
Entre os dias 6 e 12 de Março, Hong Kong volta a pôr em cena o seu festival 
literário, ocupando espaços como a Universidade de Hong Kong e o Goethe 
Institut, a Soho House ou o Jewish Community Center. Shehan Karunatilaka, 
vencedor do Booker Prize de 2022, Susan Jung, Pico Iyer, Paul French, Emily 
Gravet e Jing Tsu são alguns dos mais de cem autores confirmados numa 
programação que inclui debates, apresentações de livros, workshops, leituras e 
passeios pela cidade, para além de vários eventos dedicados aos leitores mais 
novos, num programa paralelo que levará livros e autores às escolas do território. 
A programação completa do Hong Kong Literary Festival está em festival.org.hk.

A 60ª edição da Feira do Livro Infantil de Bolonha acontece entre 6 e 9 de Março, levando à cidade italiana 
milhares de editoras de todas as geografias para negociarem direitos de tradução e publicação. Aquela que é a 
mais importante feira de direitos editoriais na área do livro infantil escolheu para mote da edição deste ano a frase 
“Still rocking at 60!”, ponto de partida para uma programação que juntará autores, críticos e editores em conversas 
sobre o presente e o futuro do sector. Como todos os anos, para além dos stands de editoras de diferentes países, 
haverá várias exposições de ilustração, conferências e seminários para os profissionais da área.    

Feira de Bolonha

Nova editora para as vozes  
de origem asiática
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parece de certa forma justificado 
– era um lugar mais pequeno, um 
pouco mais ambíguo.  

Que impressões tenta transmitir 
nas notas de sua autoria que 
acompanham estes textos?
P.F.: Migrar o chinês para inglês 
tem deixado várias gerações 
perplexas e também todos estes 
escritores. Agora temos o pinyin, 
eles tinham o algo arcaico sistema 
de transliteração Wade-Giles. 
Nenhum deles é perfeito, mas 
tento explicá-los. Várias figuras 
históricas estão esquecidas, 
nomes de ruas foram alterados, 
edifícios foram demolidos. Não 
quero aborrecer o leitor, ou distraí-
lo do texto original, mas alguns 
esclarecimentos podem ajudar, 
especialmente para aqueles que 
procurem talvez seguir os seus 
passos ao visitar Hong Kong, 
Macau ou Guangzhou.  

De que forma vê estas páginas 
serem apelativas para os leitores 
contemporâneos?
P.F.: Espero que os livros lhes 
permitam caminhar nos passos 
dos viajantes do passado. Tentei 
seleccionar títulos – e continuarei 
a procurar mais – onde o escritor 
leve o leitor numa viagem, uma 
viagem detalhada, uma viagem 
que seja recriável até certo ponto. 
É, suponho eu, uma espécie de 
psicogeografia histórica. 

E M  F O C O

POR 

HÉLDER BEJA

Há muito que o britânico 
Paul French vem 
contando histórias 
sobre a China, em 

livros como Midnight in Peking 
e City of Devils. Agora, o autor 
e estudioso da cultura chinesa 
decidiu salvar do esquecimento 
das estantes londrinas os relatos 
de viagem de homens e mulheres 
que se aventuraram por Hong 
Kong, Macau e o sul da China 
há mais de um século e disso 
deixaram registo. Em pequenas 
edições com o selo da Blacksmith 
Books, estes são relatos vívidos de 
lugares, momentos e personagens 
importantes. Em entrevista ao 
Parágrafo, French fala dos três 
primeiros livros já disponíveis e 
promete continuar a publicar ao 
ritmo de um a cada seis meses. 
Em Março, estará a apresentar 
a colecção no Festival Literário 
Internacional de Hong Kong e 
também passará pela Livraria 
Portuguesa.

Que conceito está por detrás 
desta nova colecção de livros 
sobre a China?
Paul French (P.F.): Passo a maior 
parte dos meus dias a trabalhar e a 
escrever na Biblioteca de Londres, 
em St James’s, no centro da 
cidade. É uma fantástica colecção 
privada e tem uma extraordinária 
colecção topográfica que navego 
regularmente. O número de 
memórias, diários de viagem 
e relatos de não-ficção sobre a 
China que remontam ao início do 
século XIX é espantoso. Pensei que 
valia realmente a pena reimprimir 
alguns deles, pelo menos em 
versões resumidas e com notas de 
rodapé para explicar referências 
arcanas, figuras menores, frases 
chinesas, etc. Decidimos que 
nos concentraríamos em Hong 
Kong, Macau e no sul da China, 
já que estou a trabalhar com a 
Blacksmith Books, uma editora 
de Hong Kong. Seleccionei três 
[obras] que pensei terem relatos 

que contribuíram para o nosso 
conhecimento histórico da região 
no final do século XIX e início do 
século XX. 

Há muito tempo que conhece 
estas obras ou estão também 
a publicar títulos com que 
acabou por se deparar enquanto 
preparava a colecção?
P.F.:Alguns são livros que 
eu não conhecia bem, mas 
que julgava merecedores de 
inclusão e interessantes para 
os historiadores. Por exemplo, 
Constance Gordon-Cumming, 
u m a  v i a j a n t e  v i t o r i a n a 
particularmente intrépida, tem 
um relato de testemunha ocular 
do terrível incêndio que varreu 
os “mid-levels” de Hong Kong 
e outros distritos centrais em 
1878. Grande parte do centro de 
Hong Kong tem o aspecto que 
tem devido à reconstrução após 
esse incêndio. Ela tem também 
uma descrição extremamente 
detalhada, quase rua por rua, loja 
por loja, templo por templo, de um 
passeio por Guangzhou em 1879. 
Quanto ao livro Ling-nam, de B.C. 
Henry, contém praticamente a 
primeira, e certamente a mais 
autorizada, descrição da ilha 
de Hainan na década de 1880. 
Harry Hervey, em 1924, descreve 
ao pormenor a Kennedy Town 
de Hong Kong e em Guangzhou 
também conseguiu obter uma das 
últimas entrevistas do Dr. Sun Yat-
sen a um escritor estrangeiro. 

O  q u e  p o d e  r e v e l a r 
especificamente sobre obras 
e autores desta colecção que 
passem por Macau?
P.F.: Espero incluir mais Macau, 
mas inicialmente são as secções 
do livro Where Strange Gods Call, 
publicado em 1924, que incluem 
a colónia portuguesa. 

O livro que refere é de Harry 
Hervey, um homem hoje bastante 
esquecido mas com uma história 
de vida notável que é recuperada 
no texto introdutório assinado 

A China e Macau 
revisitadas em nova 
colecção literária

Já estão disponíveis os primeiros três títulos da 
colecção China Revisited, coordenada pelo escritor 
Paul French e dedicados a Hong Kong, Macau e ao 
sul da China. São acima de tudo textos de viajantes 
do século XIX e começo do século XX, agora 
recuperados e anotados por um apaixonado pela 
cultura da China. Em Março, French passará por 
Hong Kong e Macau.

por si. Porque decidiu encetar 
esta colecção com a obra de 
Hervey?
P.F.: Quero realmente restaurar 
Hervey, torná-lo mais conhecido. 
Ele foi um argumentista de 
sucesso em Hollywood e um 
viajante regular para a Ásia 
– principalmente a China e 
depois a Indochina francesa. As 
suas viagens à China levaram-
no a escrever um tratamento 
cinematográfico para uma 
história sobre um comboio que 
viajava pelo país, sequestrado por 
bandidos. Vendeu-o ao realizador 
Josef von Sternberg e este 
tornou-o em Shanghai Express 
(1932), com Marlene Dietrich e 
Anna May Wong, um dos filmes de 
maior sucesso da década de 1930. 
Hervey é também para mim o 
escritor de viagens ideal, já que é 
altamente descritivo, observando 
edifícios, ruas, restaurantes, 
etc., mas também os cheiros, 
sons e sensações dos lugares. 
Ele é romancista e escritor de 
viagens, essa combinação é muito 
apelativa. Vê-se isso nos seus 
escritos sobre Macau. 

Harvey refere-se a Macau como 
“um lugar bastante sensual”, 
menciona o ópio e outros 
“vícios”, depara-se com pessoas 
miscigenadas e com o crioulo 
macaense, aborda a religião 
ao ver uma freira passear pela 
cidade – ele parece gostar do 
lugar, verdade?
P.F.: Em certo sentido, Hervey 
segue uma sólida tradição 
jornalística dos anos entre 
guerras, para descrever Macau 
nesses termos. Como escreveu 
o poeta inglês WH Auden no 
seu soneto de 1939, “Macau”, 
“Uma erva daninha da Europa 
católica,  criou raízes(. . .)/
Promete sorte aos seus jogadores 
quando morrem/As igrejas ao 
lado dos bordéis testemunham”. 
Escrever sobre Macau foi sempre 
bastante sensacional e sensual 
em comparação com, digamos, 
escrever sobre Hong Kong. Mas 

Paul French (ed)
ColecçãoChina Revisited

Blacksmith books
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Isabela Figueiredo: 
Jogar o jogo de Deus

com aquela matadora, a Uma 
Thurman, que passa três filmes 
até encontrar o homem do qual 
se quer vingar, e achei que era o 
nome ideal. A Matadora é isso, 
uma mulher que precisa de se 
vingar de um homem... mas é 
uma personagem antagónica e 
eu gosto dessas personagens que 
crescem dentro de mim, mas 
que acabam por superar-me. São 
personagens tão contraditórias, 
que amam e odeiam. A Matadora 
ama aquele homem, odeia-o, 
queria fazer as pazes com ele, mas 
na verdade perseguia-o, e aquele 
acidente na falésia, ela não quis 
matá-lo, mas matou-o e sente 
culpa. Sabe que não matou, mas 
matou.

Fica uma dúvida.
Eu, que criei a cena, sei que ela 
não o matou, mas sei que o quis 
matar muitas vezes e que naquele 
momento em que quis encontrar-
se com ele, para ouvir as palavras 
que precisava de ouvir, houve 
ali um acidente. O tempo estava 
mau,  escorregou e caiu. Ela não 
o matou, mas matou. É como lhe 
diz o José Viriato a certa altura: 
se ela não o tivesse perseguido, 
se não tivesse ido atrás dele, 
nada daquilo teria acontecido. 
Esta dinâmica, que não sei como 
me surgiu na cabeça, agrada-
me, gosto de situações em que 
as coisas não são claras e as 
personagens ficam com muita 
culpa e não a conseguem resolver. 
E esta é uma personagem não 
resolvida para mim, ainda tenho 
de voltar a ela num próximo 
romance.

Como uma sequela?
Não, isso não. O que quero dizer 
é que hei-de construir uma 
personagem que resolva esta 
coisas que não consegui resolver. 
Em relação ao José Viriato, ele 
é aquela criança que todos nós 
fomos. Quis ter um cão, ou um 
gato, queria levar os animais 
para casa e os pais não deixavam. 
É um menino que começa a 
aprender a viver e a deparar-se 
com os primeiros obstáculos, 
os primeiros nãos. Quis criar 
esse menino, que surgiu num 
conto que o Jornal de Letras me 
pediu para a Feira do Livro de 
Guadalajara. O conto chamava-
se “Cristo”, o nome do cão que 
aparecia no meio do caminho.

E é aí que começa a nascer este 
Um Cão no Meio do Caminho?
Sim. Fiquei a gostar muito desse 
menino, do cão e do núcleo 

Depois de Caderno de Memórias 
Coloniais, onde predominava o 
registo autobiográfico centrado 
na sua ida de Moçambique para 
Portugal em 1975, e de A Gorda, 
romance premiado onde a 
relação com o corpo era ponto 
de partida para muitas reflexões, 
Isabela Figueiredo regressa aos 
livros com Um Cão no Meio 
do Caminho (publicado pela 
Caminho, como os anteriores). 
Neste livro, a autora abandona 
a narrativa na primeira pessoa, 
contando a história de José 
Viriato, um homem que vive 
do que recolhe no lixo, e 
da Matadora, a sua vizinha 
esquiva, que carrega uma culpa 
dúbia pela morte acidental 
de um ex-namorado de quem 
sempre quis vingar-se. Ambos 
têm passados complicados, 
memórias recalcadas, a matéria 
que nos faz experimentar o 
mundo em confronto com os 
nossos desamparos e com a 
sociedade, com os outros e com 
os movimentos que vão dando 
forma à nossa vida colectiva.
Na aldeia alentejana onde passa 
agora muito tempo, usufruindo 
do sossego e da natureza na 
companhia das suas duas 
cadelas, Isabela Figueiredo falou 
ao Parágrafo sobre este romance 
e os caminhos que procura na 
sua escrita.

José Viriato e Beatriz (a 
Matadora) são, um pouco como 
acontecia nos livros anteriores, 
personagens que carregam um 
passado muito forte. O facto 
dessas personagens se irem 
construindo em diálogo com 
esse passado tão pesado foi algo 
pensado desde o início? Ou foi 
acontecendo?
Pensei nisso desde o início. Queria 
ter uma Matadora. O nome que 
lhe dei, Beatriz, apareceu porque 
havia necessidade narrativa de a 
personagem ser chamada pelo 
nome. Lembrei-me da Beatrix 
do filme Kill Bill, do Tarantino, 
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a essa investigação e as coisas 
foram saindo com naturalidade. 
Tenho interesse sobre essa época 
e tenho muito interesse pela 
questão dos retornados, que acho 
que não está suficientemente 
tratada, ainda precisa de umas 
boas pinceladas. Por isso fui lá, 
com os amigos do José Viriato 
pequeno a serem retornados, 
com aquele discurso reaccionário 
que muitos retornados traziam, e 
esse contexto político interessa-
me porque define o Portugal 
que somos hoje. E se calhar no 
próximo romance vou situar-me 
aí, num tempo mais presente, 
mas precisei de ir ali, tratar essa 
parte da história.

Porque sentes que ainda 
temos de voltar ao tema dos 
retornados?
Por muitos motivos, mas um deles 
é muito interessante para mim. 
Se, por um lado, os retornados 
eram uns grandes reaccionários, 
na sua maioria, acho muito 
interessante que tenham trazido 
para Portugal umas ideias 
frescas e arejadas que penso que 
contribuíram para a abertura do 
país ao mundo. E isto é bastante 
contraditório, claro, como é 
que pessoas tão conservadoras, 
muitas vezes fascistas e racistas 
– e estou a pensar no meu pai 
–, tinham simultaneamente um 
espírito de abertura ao mundo, 
de intervenção, uma forma de 
estar activa, que quer realizar e 
andar para a frente. Essa presença 
contribuiu muito para o progresso 
e interessa-me como estas coisas, 
que podem ser incómodas e 
politicamente incorrectas para o 
mundo em que vivemos, têm de 
ser ditas, porque são importantes. 
É por isso que acho que a questão 
dos retornados ainda não está 
esgotada para mim. É impossível 
ignorar o efeito que os retornados 
tiveram na nossa história, apesar 
de hoje parecer que não existem, 
porque se fala muito pouco neles. 
É como se não existissem. 

Isso dever-se-á ao nosso habitual 
maniqueísmo?
Sim, mas o que se passa é que a 
maior parte dos retornados que eu 
conheço na sociedade portuguesa 
com lugar de destaque ou seja, 
directores, programadores disto 
e daquilo, não se sabe que vieram 
de Angola ou Moçambique. Estou 
a falar de pessoas da minha idade. 
E só se sabe de onde vieram se 
tivermos acesso ao currículo, aí 
percebemos que são como eu, 
meninos e meninas que vieram 

familiar em conflito. A partir 
daí comecei a desenvolver essas 
personagens e quis criar esse 
menino, quis dar-lhe uma vida. 
Que futuro é que queria para 
ele? Quem é que queria que ele 
fosse? Que futuro queria para 
um filho meu, se o tivesse? No 
fundo, queria que ele fosse livre. 
Aquilo que mais quero para as 
pessoas é o que também quero 
para mim: liberdade. É por isso 
que venho aqui para o Alentejo. 
Depois, comecei a pensar, com as 
minhas angústias, que não temos 
hipótese de ser livres.

Porquê?
Porque estamos inseridos numa 
sociedade na qual temos de 
cumprir regras, de trabalhar 
para pagar a renda da casa, a 
água e a luz, comer e vestirmo-
nos, pelo menos isto. Já nem falo 
de ir ao cinema ou comprar um 
livro... Então, nunca podemos 
ser livres, porque a alternativa é 
ser um vagabundo. Se não tiveres 
fortuna ou alguém que te ajude, 
não tens nenhuma hipótese a não 
ser trabalhar. E temos sorte se 
conseguirmos trabalhar naquilo 
de que gostamos, que é o que 
não acontece com a maioria das 
pessoas. O que surgiu na minha 
cabeça para dar liberdade a esse 
miúdo foi encontrar uma forma 
de ele não trabalhar. E de onde 
lhe vinha o rendimento, mesmo 
vivendo com pouco e não sendo 
consumista? Foi aí que fiz a ligação 
com o excesso da sociedade de 
consumo e cheguei ao lixo. Por 
exemplo, eu trago muitas vezes do 
caixote do lixo da minha rua, em 
Almada, CD’s, DVD’s e livros que 
as pessoas deitam fora. E observo, 
sempre com bastante pudor, 
porque as pessoas não gostam 
de ser olhadas, as pessoas que 
andam ao lixo. Normalmente a 
partir do final da tarde, as pessoas 
começam a aparecer. Como vou 
com as cadelas à rua nessa altura, 
observo essas pessoas, muitas 
vezes a partir de um baldio com 
boa visibilidade para a zona dos 
caixotes. Observo sem que as 
pessoas me vejam e isso dá-me 
que pensar, porque essas pessoas 
vivem daquilo, mesmo que 
tenham mais algum rendimento. 
E o curioso é que há pessoas de 
todos os géneros, todas as idades, 
todas as cores. 

Passaste muito tempo a fazer 
essas observações, pensando no 
livro?
Sim. Sempre reparei, mas nesta 
fase observei com mais atenção. 

Fui criada por uma mãe que 
não deitava rigorosamente 
nada fora, como aliás se diz no 
livro sobre a avó do José Viriato. 
Havia um bocadinho de cordel, 
de arame, guardava-se, porque 
um dia essas coisas haveriam de 
servir. Sempre me escandalizou 
muito a quantidade de coisas 
que as pessoas deitam fora e 
não aproveitam, deixaram de 
aproveitar, e penso muito nisso. 

P e n s a n d o  n a s  v á r i a s 
contradições que estas duas 
personagens carregam, a forma 
que encontraste para fazer do 
José Viriato um homem livre só 
é possível porque vivemos numa 
sociedade de consumo, onde o 
excesso está por toda a parte. Se 
a sociedade fosse imensamente 
justa, com os recursos muito bem 
distribuídos e sem desperdício, 
José Viriato não podia ter este 
tipo de liberdade.
Esse, se calhar, seria um mundo 
perfeito, no qual eu não acredito, 
onde cada pessoa teria a 
possibilidade de desenvolver as 
suas capacidades. Por exemplo, 
na escola, o José Viriato, 
juntamente com a sua amiga 
Cátia, demonstra uma série 
de interesses que nunca são 
incentivados. Ele quer fazer uma 
horta na escola, e não deixam, 
quer levar os cães vadios para a 
escola, para serem protegidos, 
mas a escola não deixa. Então, há 
uma série de aptidões naturais 
que aquela criança tem que a 
escola bloqueia. E ele é um rapaz 
com imensas capacidades, mas 
quando acaba a escola, não sabe 
o que fazer. Por isso é que vai 
com a Cátia para o Bairro Alto, 
vai atrás dela porque não sabe o 
que fazer. Num outro mundo, ao 
longo do nosso percurso escolar 
seríamos levados a fazer aquilo 
que realmente temos tendência... 
não queria dizer “vocação”, 
mas vocação é a palavra, é um 
chamamento. Na escola não 
temos essa oportunidade e 
depois não somos livres. Se uma 
pessoa seguir o seu chamamento, 
será livre, mesmo que tenha de 
trabalhar.

O facto de teres sido professora 
ter-te-á dado um bom posto 
de observação para tudo isso, 
suponho.
Claro. Quantas vezes os meus 
alunos quiseram fazer tantas 
coisas que foram proibidas pela 
escola, quantas vezes eu quis 
fazer coisas com os alunos, que 
lhes dariam tanta vontade de 

estar na escola, fazer coisas, 
aprender, e não pude, porque as 
regras não permitiam. A escola 
é um sítio muito castrador. E 
depois há o ranking das escolas, 
que faz com que os professores 
estejam a trabalhar não para os 
alunos e o ensino, mas para os 
resultados dos exames, porque 
isso posiciona a escola no ranking 
e esse posicionamento determina 
o financiamento da escola. Enfim, 
é um sistema horrível.

Há um contexto histórico, 
geográfico, social que, não 
sendo o tema do romance, se 
vai desdobrando ao longo desta 
narrativa. Passa pelo pós-25 de 
Abril, a questão dos retornados, 
a Margem Sul do Tejo e os bairros 
periféricos, o facto de as pessoas 
viverem para trabalhar. Porque 
escolheste ligar todos estes fios 
narrativos?
A época imediatamente posterior 
ao 25 de Abril é importante para 
mim, porque marca uma divisão 
na minha vida. A minha vida foi 
uma coisa até 1975, altura em 
que venho de Moçambique para 
Portugal, e passou a ser outra 
depois disso. Não vivi o 25 de Abril 
em Portugal, na verdade cheguei 
a dois dias do 25 de Novembro 
de 1975, já no fim do período 
revolucionário.

No fim da festa, portanto.
Sim, e eu tinha muita curiosidade 
de saber como tinha sido a festa. 
Então, quis situar este romance 
mesmo na altura da festa, com 
os pais do José Viriato a viverem 
as consequências directas 
dos primeiros meses do 25 de 
Abril, aquela confusão, aquela 
festa. Estudei imenso, li jornais, 
discursos políticos, livros. 
Comprei os discursos do Vasco 
Gonçalves e fiquei apaixonada.

Porquê?
Tinha uma ideia dele muito 
negativa, porque as pessoas falam 
sempre do PREC de uma forma 
negativa. O Vasco Gonçalves 
era um homem extraordinário, 
um grande libertário, incrível! 
O ambiente do 25 de Abril, ler 
os jornais e perceber que havia 
de centenas de manifestações, 
greves, caminhadas... deve ter 
sido mesmo a grande loucura. Foi 
interessante, para mim, fazer essa 
investigação, mas na verdade tudo 
isto é um contexto, um subtexto, 
no livro. Não é uma banda 
sonora, mas uma banda espácio-
temporal, que eu já tinha muito 
sólida na minha cabeça graças 

das ex-colónias. E isso é muito 
interessante, sobretudo quando 
olhamos para as pessoas que 
estão no topo das principais 
instituições culturais, financeiras 
e até no jornalismo. Muitos são 
retornados, uma quantidade 
incrível, e como é que eram só 
meio milhão e hoje há tantos 
espalhados por estes lugares. O 
que é que estas pessoas traziam 
que não lhes permitia ficarem 
para trás? Acho que os retornados 
trouxeram isso, a necessidade de 
dar um passo em frente. Aliás,  
para nós foi um choque enorme 
chegar a esta terra. Chegar aqui 
à Albânia [risos]... foi o profundo 
choque das nossas vidas.

Falas disso no Caderno de 
Memórias Coloniais.
Sim, e esse livro é a minha 
memória, mas aquilo que sou 
capaz de contar e revelar, outros 
viveram e não verbalizaram, 
porque nem toda a gente verbaliza 
as coisas. E serão muitas histórias 
por contar.

Há uma série de linhas de 
reflexão sobre questões políticas 
neste livro, sendo uma delas a 
forma como lidamos com os 
animais e a questão do consumo 
de carne. Como foi esse processo 
de inserir uma preocupação 
política e ética que é tua na 
personagem do José Viriato, e 
como conseguiste fazê-lo sem 
ceder a um discurso panfletário?
Foi muito difícil e tive de cortar 
muita coisa, porque sempre que 
as personagens começavam a 
falar e eu sentia que estava a ouvir 
propaganda, cortava. O activismo 
tem lugar, claro, mas na fase 
em que eu estou é-me mais útil 
oferecer aos leitores um romance 
no qual são confrontados com as 
questões sem serem manipulados 
para serem uma coisa ou outra. 
São quatro ou cinco momentos 
em que falo da questão animal, 
da ética animal e da importância 
do não-humano, e foi tudo muito 
ponderado, porque são momentos 
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personagens, até chegarem a um 
ponto em que tenho de arranjar 
uma solução para elas.

Como?
Por exemplo, precisava que o José 
Viriato dissesse uma quantidade 
de coisas sobre as questões de 
ética animal. Ora, para ele as 
dizer, teria de as dizer alguém. A 
Matadora e o José Viriato tinham 
de se encontrar e a Matadora 
vai parar àquela casa porque 
acontece o acidente na falésia 
e ela, num momento de pânico, 
resolve sair do lugar onde mora 
e vai parar ao bairro onde mora 
o Viriato. Começa a espiá-lo à 
janela e ela começa a perceber... 
As coisas vão evoluindo e tudo 
isto são soluções que me vão 
aparecendo, não planeio antes. 
Hoje escrevo isto e posso ficar a 
pensar três dias em como é que 
vou resolver uma questão, por 
exemplo, esta de como eles se 
encontram. E um dia penso que 
a melhor maneira é ela precisar 
de ajuda dele para alguma coisa, 
e aí aparece a gripe. É assim, é 
preciso ir à procura, não há uma 
técnica. 

um bocadinho fortes. O leitor 
reflecte-se naquilo se se reflectir, 
mas se aquilo não for uma questão 
para quem lê, passa por ali como 
naqueles filmes em que há uma 
imagem quase subliminar, que 
vemos sem ter visto. A questão da 
ética animal é muito importante 
para mim, porque o respeito 
pelos direitos dos animais e a 
desindustrialização do consumo 
de carne vão mudar o futuro, 
tal como a Revolução Industrial 
mudou. Tenho 60 anos, é provável 
que não esteja cá daqui a 30, não 
sei, mas o filho da minha amiga, 
que tem 6 anos, vai cá estar e vai 
ser um adulto activo que vai viver 
num mundo completamente 
diferente do meu. Não sei que 
mundo será em termos de 
alterações climáticas... não sou 
muito catastrofista. Interessa-
me falar sobre essas questões 
políticas: por exemplo, como nos 
alimentamos? Temos a ideia de que 
só podemos ir buscar a proteína à 
carne, o que não é verdade. Basta 
pensar que há hindus e budistas 
que nascem, crescem e morrem 
sem comer carne. Ou seja, a carne 
é uma cultura e a cultura é uma 
coisa fabricada, não é natural. 
Interessam-me estas questões 
políticas, interessa-me mostrar 
que tudo aquilo que somos é 
o resultado do molde em que 
nos meteram. Nós somos uma 
construção, porque vemos o 
mundo como somos ensinados, 
não quer dizer que o mundo seja 
assim. 

Há uma certa ideia de redenção 
que atravessa este livro, visível 
de modos diferentes nas várias 
personagens. Sem querer levar 
a pergunta para aquele espaço 
difícil em que se pergunta aos 
escritores como escrevem, 
de onde lhes vem o texto, 
tinhas essa intenção quando 
começaste o livro?
Sim, pensei nisso desde o início. 
Sabia que a última fala do 
romance seria a da Matadora, 
embora não soubesse o que 
ela iria dizer. Não sou um bom 
exemplo para explicar como 
os escritores escrevem, porque 
também tenho essa curiosidade... 
Vou muito à procura, não tenho 
um destino determinado, faço 
como quando vou passear, ou 
seja, vou ver o que está ali, sem 
expectativa. E sigo o caminho, a 
ver onde vai dar. Nas viagens é 
igual, meto-me em caminhos, 
vou, e sou surpreendida, mesmo 
quando há decepção. Quando 
escrevo, é igual e vou atrás das 

Disseste em várias entrevistas 
que estavas a crescer como 
escritora e a procurar caminhos 
para o fazer, para aprender. O 
que aprendeste com este Um Cão 
no Meio do Caminho?
Aquilo que me fascinou foi a 
forma como construí um destino 
para uma criança que queria 
um cão, uma criança que vinha 
de uma família complicada, que 
vivia com os pais, depois foi 
viver com a avó e depois deixa 
de viver com a avó e quer ser 
livre, mas fica com essa culpa... 
Isto é construir vida e foi isso 
que aprendi. Fascina-me muito 
solucionar nós narrativos. Por 
exemplo, no início tinha colocado 
como projecto a Matadora atirar 
propositadamente aquele ex-
namorado da falésia, e por isso 
ficou a Matadora, mas quando 
estava a escrever a cena percebi 
que ela não tinha de o atirar, ele 
podia cair sozinho e seria muito 
mais interessante. Isto foi uma 
revelação, foi uma surpresa para 
mim. Estas revelações, esta coisa 
de perceber que as coisas podem 
acontecer de outras maneiras, é 
um jogo.

E seria mais difícil esse tipo 
de reviravolta se estivesses 
a trabalhar a partir das tuas 
memórias?
Claro! Aqui, pode acontecer tudo. 
E foi uma glória para mim quando 
percebi que ela podia matá-
lo sem o matar. É maravilhoso 
descobrir como construir vidas, 
como resolver os nós da vida. É 
jogar um jogo no qual se faz o 
papel de Deus.

Isabela Figueiredo
Um cão no meio 
do caminho
Caminho

não-verbal e existencial que nós 
achamos que é inferior ao nosso, 
mas não é. O que sinto quando 
estou com as minhas cadelas 
é que há uma comunicação 
profunda entre nós as três, uma 
comunicação não-verbal, mas 
muito intensa. E quero muito 
escrever sobre isto, porque quero 
escrever sobre as coisas que me 
movem, como esta vida simples, 
próxima da natureza, dos 
animais, do silêncio e das coisas 
que observo e vou concluindo.

Ao contrário de Caderno de 
Memórias Coloniais e de A Gorda, 
este romance não é narrado 
na primeira pessoa e também 
não tem essa ligação com a tua 
biografia ou as tuas memórias. 
Foi uma decisão consciente?
Sim, foi. Podia ter escrito 
isto tudo na primeira pessoa, 
tornando-me personagem, mas 
não quis. Quis colocar-me o 
desafio de criar personagens 
totalmente desconhecidas, de 
me relacionar com elas e as ver 
desenvolverem-se. Já tinha feito 
isso n’A Gorda, com algumas 
personagens, e gostei, e queria 
agora desenvolver. Preciso de 
crescer como escritora, preciso 
de ensaiar várias coisas ao nível 
narrativo, não apenas o espaço 
ou o tempo. Por exemplo, sei que 
trabalho bem o tempo.

Esse jogo de avançar e recuar 
sem quebrar a narrativa, como 
acontece neste livro?
Sim. E sei que é difícil, mas 
precisamente por isso tenho uma 
grande obsessão com o tempo. Sei 
que trabalho bem a caracterização 
indirecta das personagens, sou 
capaz de matar uma mãe sem 
usar a palavra morte, de criar de 
um pai homossexual sem usar a 
palavra homossexual, mas criar 
uma vida a partir do nada, isso é 
um grande desafio para mim, criar 
personagens que não são aquilo 
que nós somos. O José Viriato até 
tem alguma coisa minha, porque 
pensa politicamente como eu, 
mas a Matadora não tem nada, 
é-me totalmente alheia. No 
outro dia perguntaram-me se eu 
gostava dela ou não.

E a resposta?
Não fui capaz de responder. 
Criei-a, sim, mas não sei se gosto 
dela, e também por isso sinto esta 
necessidade de a desenvolver 
mais, de a conhecer melhor. 
Tenho de saber quem é ela, se é 
mesmo fria e insensível, tenho 
curiosidade.

E o papel redentor dos cães, 
não apenas os que o José Viriato 
tem no presente, mas todos os 
outros, do passado, estabeleceu-
se desde o início?
Sim. O romance começou por 
esse tal conto para o Jornal de 
Letras e lembro-me de estar a 
falar com o Zeferino [Coelho], 
na Leya, e a dizer-lhe que me 
tinham pedido esse conto e que 
eu queria escrever sobre cães. E 
quero. A minha vida com os cães 
levou-me a perceber uma coisa 
interessante: a Adília Lopes diz 
isto no Irmã Barata, Irmã Batata, 
e é verdade, os cães não são 
autorizados a entrar na igreja e 
no entanto são os únicos que não 
têm pecado. Há nos animais uma 
curiosidade e uma inocência tão 
puras que às vezes penso que 
entraram num estado de paz e 
encontro com uma existência 
qualquer transcendente, ou seja, 
de uma enorme completude com 
o universo, que nós andamos 
sempre a procurar. E eles não 
precisam de fazer meditação, 
nem yoga, nem chi kung para lá 
chegarem, já têm aquilo que nós 
não temos, já estão nesse estádio 
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Porque 
escreve?

V Í R G U L A

JOSÉ LUÍS PEIXOTO

Para mim, escrever 
livros é passar 
m u i t a s  h o r a s 
fechado nesta 

salinha. Duas janelas pequenas 
que nunca abro. Suficientes para 
ver se é dia ou se é noite, se está 
sol ou se está chuva, embora nada 
disso seja importante dentro 
desta salinha onde estou. 

 Às vezes, há pessoas que 
me telefonam. São normalmente 
pessoas que me dizem o seu nome 
e que me pedem alguma coisa. 
Os meus amigos telefonam-me 
cada vez menos. Quando ainda 
me telefonavam, convidavam-me 
para ir a muitos sítios e eu dizia 
sempre que não. Um romance 
nunca está acabado, é a desculpa 
perfeita para ter sempre algo para 
fazer. Dá trabalho para todas as 
horas do dia e, quando se chega 
ao ponto final, pode sempre 
começar-se outro romance. 
Quando os meus amigos ainda 
me telefonavam, eu perguntava-
lhes: porque é que não passas 
por cá? Alguns vinham. Tentavam 
arranjar um lugar para se sentarem 
entre os livros, e eu não lhes 
ligava, respondia às novidades 
com um ah desinteressado. Os 
meus amigos, mesmo os mais 
resistentes, deixaram de aparecer 
e de telefonar.

 Nesta salinha, a minha 
vida inteira transformou-se em 
palavras escritas. A minha vida 
flui escrita pelo som dos meus 
dedos neste teclado, reflectida 
neste ecrã que também reflecte a 
pouca luz da janela. No entanto, 
tudo isto começou com um 
equívoco. 

 Tinha vinte e cinco anos, 
mas parecia mais velho. Na altura, 
andava entusiasmado por uma 
rapariga que lia livros. Eu não lia. 
A ideia de segurar um livro com 
as duas mãos era suficiente para 
me aborrecer. Ainda assim, o que 
imaginava acerca dessa rapariga 
que lia livros, os sentimentos 
vagos e confusos que nutria por 
ela levaram-me a uma biblioteca 
onde, naquela tarde de sábado, 
ia ter lugar um debate com 
escritores. Cheguei atrasado. Ela 
estava sentada na terceira fila. Os 
escritores estavam de mãos nos 
bolsos, ou a olhar para todos os 
lados e a conversar. Soube mais 
tarde que esperavam um colega 
escritor que estava atrasado. 
Andava eu a procurar um lugar 
nas cadeiras da fila da frente, de 
preferência, um lugar que ficasse 
no campo de visão dela, que a 
obrigasse a olhar através de mim 
quando quisesse ver a mesa com 
o arranjo de flores. Mas, ao dirigir-
me para uma cadeira vazia, que 
ficava mesmo à frente dela, 
alguém da organização agarrou-
me no abraço e disse: isto é que 
são horas? Vamos começar. E 
sentou-me numa cadeira. O 
senhor que estava ao centro 
apresentou-nos e, quando chegou 
a minha vez, começou a enumerar 
adjectivos que nunca ninguém 
tinha utilizado referindo-se a 
mim: magnífico, grandioso, 
soberbo. Depois, disse um nome 
que não era meu, mas que a 
partir daquele momento, dentro 
de mim, adoptei como se tivesse 
sido escolhido pela minha mãe e 
pelo meu pai em conferência à 

volta do meu berço. E participei 
na discussão de livros que não 
tinha lido e que não tinha escrito 
com um à-vontade que ainda 
hoje não sei justificar. Quando 
acabámos, apresentaram-me ao 
presidente da câmara, mas não 
tive tempo de o cumprimentar 
devidamente,  porque fui 
empurrado para uma cadeira 
atrás de uma mesa, onde havia 
uma fila de pessoas. Queriam 
autógrafos e dedicatórias, cada 
pessoa queria uma dedicatória 
personalizada e esmerei-me: para 
a Maria Filomena, com os votos 
de que este romance a possa 
aquecer nas noites de Inverno; 
para o João Floriano, com a 
esperança de que encontre neste 
romance a resposta a algumas 
das perguntas que a vida nos 
coloca. Depois, improvisava 
um risco que tanto podia ser a 
assinatura do escritor com que 
me confundiam, como podia 
ser a minha própria assinatura, 
como podia ser a de qualquer 
pessoa, pois não se distinguia 
nenhuma letra naquele risco. De 
repente, olhei para cima e estava 
o olhar dela a estender-me um 
livro: para a Ana Rosa, esperando 
que, depois das páginas deste 
livro, encontre o amor sincero 
que todos procuramos. Nunca 
mais a vi. Mas, nesse dia, quando 
cheguei a casa, descalcei-me, 
deitei-me sobre a colcha da cama 
e fiquei de olhos abertos a pensar. 
Decidi que ia ser escritor. Agarrei 
num papel e escrevi um poema 
lamentável.

 Foi isto que me apeteceu 
contar quando, na semana 
passada, numa escola secundária, 
uma aluna, muito nervosa, a falar 
como se lesse, sob o olhar atento 
da professora, me perguntou: 
porque escreve? Apeteceu-me 
contar-lhe esta história, mas 
respondi: escrevo porque não 
posso deixar de escrever, porque 
já não sei fazer mais nada. 
Também é verdade.

 Passaram anos desde o 
dia em que fui confundido com 
esse escritor que já toda a gente 
esqueceu. Anos de livros, anos 
de escrever, rasgar, escrever de 
novo. Hoje, os meus amigos não 
me telefonaram. Hoje, fiquei 
fechado nesta salinha de duas 
janelas pequenas que nunca abro.
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C R Í T I C A

POR

SARA FIGUEIREDO 

COSTA

Dar verbo 
ao que 
não se 
quer ver

Depois do boom dos 
anos 60 e 70 do 
século passado, 
nunca o espaço 
g e o g r á f i c o  d a 

chamada América Latina deixou 
de produzir livros capazes de 
saltarem fronteiras, fincando-
se com maior ou menor força 
num imaginário colectivo a 
que podemos chamar literatura 
universal. Nos últimos anos, 
essa produção foi reforçada por 
um conjunto de escritores e 
escritoras de diferentes países, 
com trabalhos muito diversos 
em termos de estilo, temas e 
processos narrativos, mas talvez 
passíveis de uma leitura mais 
unificada quando constatamos 
a sua herança perante a obra do 
chileno Roberto Bolaño e a sua 
relação mais ou menos edipiana, 
entre assunção e recusa, com 
o realismo mágico e os seus 
epígonos. 
 Uma dessas escritoras, a 
mexicana Fernanda Melchior, tem 
agora o seu livro mais premiado 
traduzido em português. 
Temporada de Furacões (Elsinore) 
conta a história de um homicídio, 
o de uma pessoa conhecida como 
“a Bruxa” na aldeia de La Matosa, 
desmontando e refazendo esse 
acontecimento numa filigrana 
cruel onde narrativa e linguagem 
se constroem mutuamente. 
A morte da Bruxa é o gatilho 
deste romance, desencadeando 
a narrativa polifónica em que 
diferentes personagens vão 

juntar aquele dinheirinho para 
darem um enterro condigno ao 
pobre corpo podre da Bruxa, mas 
os cabrões do Ministério de Villa, 
os grandes filhos da puta, foram 
tão desumanos que não quiseram 
entregar o cadáver às mulheres 
(…)» (pg.32). São também 
elas o alvo de quase todas as 
violências, desde logo a sexual, 
que não por acaso atravessa boa 
parte dos relacionamentos da 
comunidade. Aqui, quase nunca 
o sexo é descoberta, partilha ou 
intimidade; é sempre cruamente 
descrito, como uma opressão 
intensa, um mecanismo de 
domínio, de repetição de uma 
ordem social, por vezes um 
exorcismo que nunca permite a 
libertação. É uma violência que 
não pára, que se propaga de 
geração em geração, inflingindo 
traumas que nenhum divã 
psicanalítico seria, já, capaz de 
reparar. E mesmo que algumas 
destas mulheres assumam o 
comando da sua vida, a violência 
continua a atingi-las, uma 
contingência de onde não se 
pode escapar, porque é preciso 
comer, pagar contas, viver e para 

se fazer tudo isso com alguma 
dignidade seria preciso não se ser 
o elo mais fraco de uma sociedade 
brutalizante. Abaixo das mulheres, 
só as pessoas que a comunidade 
considera um desvio à moral, os 
homossexuais e qualquer pessoa 
que não viva de acordo com 
papéis de género devidamente 
promulgados pela sacrossanta 
ordem social, mantida à custa de 
exibicionismos de masculinidade 
que renegam em altos brados 
qualquer hipótese de atracção 
pelo mesmo sexo antes e depois 
dos encontros fortuitos em 
urinóis, estações de camionagem 
e campos baldios.  
 É devastadora a paisagem 
humana de La Matosa e é sublime 
o modo como Fernanda Melchior 
a encena, trabalhando cada frase 
como quem afia uma lâmina e 
engendrando parágrafos em que 
o verbo não se faz carne, antes se 
ergue para a devastar. Também 
por isso, é preciso destacar o 
trabalho de tradução, que não 
deixou perder este impacto, 
transpondo-o em português 
como se essa tivesse sido a sua 
língua original, uma tarefa que 

Fernanda Melchior
Temporada de Furacões

Elsinore
Tradução de Cristina Rodríguez 
e Artur Guerra

contando a mesma história e 
estruturando essa narrativa 
numa cronologia irrequieta, que 
vai ao passado para iluminar 
antecedentes e avança para o 
presente assumindo as suas 
continuidades. O registo não é o 
de um policial, mesmo que haja 
perguntas por responder sobre o 
homicídio. E quando se esclarece 
quem desferiu, afinal, o golpe 
fatal sobre aquela pessoa que a 
aldeia temia e venerava ao mesmo 
tempo, percebe-se que não foi 
um golpe, nem um momento, a 
decidir o destino da Bruxa, mas 
sim uma imensa acumulação de 
temores, desmandos, poderes 
cegos, preconceitos arreigados 
como lei e misérias transversais. 
É nessa dura geologia que vai 
desvendando camadas que se 
joga esta narrativa.
 Em La Matosa sobra tempo 
para assimilar velhas lendas 
e práticas mais ou menos 
misteriosas, como as das ervas 
e poções que anunciam curar 
todos os males ou os diabos que 
encarnam em gente. É isso que 
leva tantas pessoas a casa da 
mulher a quem chamam Bruxa, 
substituída, com o passar do 
tempo, pela Bruxa Pequena, sua 
filha, que acaba por ficar com 
o cognome da mãe sem mais 
adjectivos. O que não há é tempo 
ou espaço para um mínimo de 
dignidade no que respeita à vida 
e esse caldo social e económico, 
onde a miséria reina muito para 
lá da falta de recursos materiais, 
define quase tudo, dos negócios 
obscuros à gravidez adolescente, 
do alcoolismo generalizado 
às leis que não se regem por 
qualquer Constituição. Melchior 
não oferece panaceias nem 
procura justificações para o 
mal, simplesmente escancara-o 
à vista geral, mostrando a fome 
enganada com tamales  de 
carne de cão e empurrada com 
muito álcool, os negócios entre 
cartéis de droga e autoridades, o 
patriarcado assumido como regra 
nascida no começo dos tempos e 
imposto à força como regulador 
da comunidade. 
 São as mulheres que 
aguentam esta terra à deriva e lhe 
dão alguma estrutura por entre 
o desmoronamento constante: 
« (…) estava sempre a ajudá-
las e não lhes levava nada em 
troca a não ser um bocadinho 
de companhia; foi por isso que 
todas as raparigas da estrada e 
mais uma ou outra que trabalhava 
nas cantinas de Villa decidiram 

se adivinha hercúlea. Numa 
narrativa de ritmo acelerado, com 
frases e parágrafos que parecem 
mimetizar uma urgência de dizer 
o que se vê e o que se subentende – 
talvez por tudo ser tão desprovido 
de sentido se a medida for a de 
uma humanidade básica – e que 
marcam uma respiração verbal 
afogueada, à beira do sufoco, 
Temporada de Furacões é um texto 
que se ergue à mesma altura da 
brutalidade e da devastação que 
regista. É o texto que engendra essa 
devastação, não porque a imagine 
ou invente, mas porque é capaz 
de fazer do que se desejava oculto 
e parecia indizível uma ferida 
aberta, exposta pela linguagem, 
encenando tudo o que sabemos ser 
verosímil para com isso construir 
um mundo ficcional. Não irreal, 
atente-se, ou sequer improvável, 
mas um mundo onde não temos 
outro remédio que não assumir 
o efeito de reflexo, um espelho, 
talvez partido, onde vamos vendo 
o que sabemos existir e, sobretudo, 
onde enfrentamos essa dolorosa 
confirmação de que o indizível 
pode ser, afinal, aquilo que nos 
rodeia. 



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 24 DE FEVEREIRO, 2023 • parágrafo  • SEXTA-FEIRA 24 DE FEVEREIRO, 2023

8 9

C R Î T I C A

POR

HÉLDER BEJA

no seu estranhável Fogo Pálido, 
mas podemos satisfazer-nos com 
algumas pinceladas de talento, 
como nuns poucos versos do 
derradeiro poema desta obra, 
dedicado à cerimónia do chá: 
«Mas aquele que ficou sem sede, 
ficou / também só, para sempre. 
/ E para esse mal não há ainda / 
cerimónia.» (pp.89).

O Oriente possível
é tão ou mais importante que 
narrar, em que a ideia reina, 
Tavares avança para Este e nós 
com ele. Escreve sobre o tempo 
e a respiração e interpela-nos 
sobre o nosso lugar no mundo, 
sobre a nossa história: «Onde 
está o centro da tua biografia? Já 
passou? Está a chegar?» (pp.25). 
Não faltam aforismos e algumas 
tiradas certeiras, como quando 
nos diz «O tempo já passado e as 
expectativas, eis as duas grandes 
ausências» (pp.27) ou nos fala 
d’«o tacto como o sentido quase 
religioso do presente» (pp.28). 
Sucede que, naquilo que nos 
oferecem «sobre o Oriente», as 
notas e apontamentos do autor 
são pouco mais que elementares, 
por vezes mesmo pueris – são o 
seu Oriente possível.
 Mais interessante é um 
certo desencanto para com o 
progresso que atravessa o livro. 
Falando dos céus, do que está 
acima de nós, Tavares elabora que 
«o que antes era religião, mito e 
imaginação está transformado 
em boletim meteorológico. 
Ga n h á m o s  c i ê n c i a ,  m a s 
perdemos possibilidades» (pp.32). 
Mais adiante, fala de bunkers 
e de como representam «uma 
salvação que é o inverso de uma 
salvação pelo espírito. Salvação 
pela técnica.» (pp.45). Fala de 

elevadores e de como «no fundo, 
em parte, substitui-se o espírito 
pelo motor. Aquilo que a nossa 
vontade queria, o motor faz» 
(pp.54). Diz-nos que «ensinámos 
os materiais a pensar» e preconiza 
novos horrores: «E é isso, vejo os 
futuros monstros assim: metade 
máquina, metade cão; metade 
cavalo ou tartaruga, metade 
sensor eléctrico» (pp.66).
 O último terço do livro é 
dedicado quase exclusivamente 
ao Japão e a tónica das páginas 
anteriores mantém-se: as notas 
e apontamentos em prosa são 
quase sempre mais felizes que as 
incursões líricas. Seja a escrever 
sobre mulheres («No Japão, certas 
mulheres mudam a inclinação 
das flores quando simplesmente 
pensam nelas» [pp.41]), sobre o 
monte Fuji («Uma montanha é 
instável como uma nuvem que 
tivesse ganhado peso» [pp.61]) ou 
sobre o artista e a lua («O artista 
é também um contemplador, 
um distraído, um cego que tem 
de ser ajudado a atravessar a rua, 
não porque fisicamente não veja, 
mas porque está a olhar, algures, 
lá para cima» [pp.86]), Gonçalo 
M. Tavares logra aqui alguns dos 
melhores momentos do livro. Não 
vamos propriamente encontrar a 
China (ou o Japão) no seu quintal, 
como escreve Vladimir Nabokov 

 Breves Notas sobre o 
Oriente abre com um texto sobre 
a picada de insecto que esse 
Oriente pode ser no fascínio 
que exerce e põe a circular no 
sangue dos viajantes que por ali 
se aventuram. A comparação 
é atribuída por Tavares a 
Donald Richie, autor que viveu 
longamente no Japão, tempo 
suficiente para escrever um dos 
mais importantes livros sobre o 
cineasta Yazujiro Ozu (Ozu, ed. 
The Stone and the Plot). Seguem-
se algumas páginas dedicadas à 
Turquia e à «dificuldade de os 
sapatos e os batimentos cardíacos 
entenderem a diferença entre a 
Istambul Ocidental e a Istambul 
Oriental. É preciso o europeu 
ensinar os sapatos e dizer-lhes, 
como se realmente fosse um 
doido varrido: daquele lado vocês 
estavam na Europa, agora estão 
na Ásia. Entendem, sapatos?» 
(pp.11). É ali, às portas do 
continente asiático, que Gonçalo 
M. Tavares ensaia os primeiros 
versos deste volume (pp.14), 
para a partir desse momento 
ir intercalando fragmentos em 
prosa com uma longa série de 
poemas que intitula «Poemas do 
Oriente».
 Num registo próximo 
daquele que lhe conhecemos 
de outras obras, em que pensar 

A 
vida de escritor 
contemporâneo tem 
destas coisas: andar 
numa roda-viva de cá 

para lá, de aeroporto em comboio, 
de festival em livraria e escola 
e universidade, de Ocidente 
a Oriente. Os fragmentos e 
poemas que compõem estas 
Breves Notas sobre o Oriente, de 
Gonçalo M. Tavares, nascem 
das suas incursões ao Japão e a 
outras geografias asiáticas, ou é 
pelo menos essa a impressão que 
fica. Incursões que, diga-se, não 
se imaginam necessariamente 
físicas, pois, como escreve o 
próprio autor, «o humano está 
onde está a sua atenção, já se 
sabe, e não onde estão os seus 
pés, pernas, tronco, membros, 
cabeça exterior» (pp. 85). Se é 
evidente que Tavares conheceu 
o país de Bashô (a quem dedica 
um pequeno texto e em cuja 
forma poética depurada parece 
tentar inspirar-se, nem sempre 
com grandes sucessos), o mesmo 
não acontece com a China, cujas 
passagens que merece neste 
pequeno volume partem ou de 
um poema de Li Bai, ou de livros 
clássicos, de provérbios ou até 
de uma parábola de Kafka – são 
divagações intelectuais, lugares 
de conhecimento em que M. 
Tavares estacionou a sua atenção.
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DORA NUNES GAGO

I LUSTR AÇÃO

RUI RASQUINHO

C R Ó N I C A

me despida pela ousadia do 
meu cabelo descoberto. Sou a 
única mulher sem burka nem 
hijab. Pouco depois, entram três 
mulheres também, de cabeça 
nua. Aproximo-me delas, num 
estranho instinto de irmandade. 
Somos ali a figuração do “outro” 
diferente, oriundo de outra 
cultura, de outros mundos. Tal 
como sucede comigo, portuguesa 
em território chinês, também 
elas partilham esse cruzamento 
diaspórico: uma é italiana a 
leccionar na Austrália, outra 
indiana a trabalhar na Zâmbia e 
uma terceira, russa a representar 
uma universidade finlandesa. 
Penso neste nosso instinto de 
nos aproximarmos do que nos é 
familiar, a começar pela casca das 
aparências. Em contrapartida, 
mesmo que não queiramos, a 
diferença afasta, intimida. Uma 
espécie de barreira invisível 
parece travar a comunicação com 
alguém sem rosto nem formas 
definidas. Importa ressalvar 
que isto sucede antes do tempo 
da pandemia, do contacto sem 
rosto, antes dos sorrisos tecidos 
nos olhares. Acabo por conversar 
com duas irmãs do Bangladesh, 
uma delas a fazer o doutoramento 
sobre Pamuk. Falam de forma 
breve, contida, das suas sagas, dos 
desafios a enfrentarem por serem 
mulheres e se atreverem a estudar, 
a participar naquela conferência. 
Subjacente ao que me dizem, 
repousa o que silenciam, o que 
sugerem — que é muito mais, 
que entendo, nessa comunhão 
densa instaurada pelo silêncio. 
Entre o que nos une e nos separa, 
emerge a literatura, em toda a 
sua universalidade, elemento 
configurador, perenizador da 
memória, caroço de almas a 
formarem nações. E sempre a 
mão de Pamuk, a desenhar-me, 
na memória, um álbum a sépia, 
mas com cheiro e sabor a chá de 
maçã, escancarado como uma 
romã, grito vermelho de um 
mistério amalhado na bainha da 
História, mas aberto ao abraço de 
todas as diferenças que habitam 
o nosso mundo.

Em Istambul, 
pela mão 

de Orhan 
Pamuk

antes de o sol raiar, apanho um 
autocarro para a Praça Taksim, 
perto da qual se localiza o hotel. 
Sou a única mulher no autocarro 
de mais de 40 lugares, todos 
ocupados por homens. Penso nas 
recomendações da minha colega, 
considerando estar mais segura 
com quarenta do que com um. 
Por outras palavras, aquela falsa 
sensação de protecção, advinda 
de nos sentirmos imersas numa 
multidão, como se o habitar 
uma massa nos protegesse dos 
males individuais, das potenciais 
agressões de qualquer ser humano 
especificamente inclinado para 
elas. Quase uma hora depois, o 
autocarro estaciona num local 
ermo, embora perto da Praça. A 
primeira visão são edifícios quase 
arruinados, a fazerem lembrar 
um bairro degradado, ou um 
fragmento de favela.
 Percorro, decidida, os metros 
que me separam da Praça, sem 
sorrir, com o meu troley, misto de 
marioneta e zombie, após tantas 
horas sem dormir (raramente 
consigo adormecer em aviões, 
mesmo em voos de mais de 15 
horas), assediada por taxistas, 
naquela língua desconhecida, 
indecifrável, sentindo-me o tal 
bife ambulante.
 Entro no hotel Cartoon. Sou 
subitamente sequestrada para o 
universo da infância, para uma 
Disneylândia feita de posters e 
estátuas. O alçapão do tempo 
abre-se e aterro no Reino da 
Branca de Neve, do Rato Mickey, 
atendida por um recepcionista 
que me pergunta se quero que 
fale inglês, francês, ou espanhol… 
Vinda do mundo da escassez de 
comunicação, dos herméticos 
cantonense e mandarim, nem 
me consigo decidir por aquela 
fartura de línguas conhecidas! 
Vou sugerindo, uma após outra, 
num desfiar caótico, baralhando 
completamente o rapaz. Partilho 
o quarto com um gigantesco 
Pluto — mentalmente, apenas lhe 
peço que não me confunda com 
o tal bife.
 No dia seguinte, chegada à 
recepção da conferência, sinto-

línguas, países, culturas, até 
civilizações, cujos imaginários 
foram nutridos pelo exílio, 
através do desenraizamento, no 
seu caso, como refere: «A minha 
imaginação, porém, pede que 
eu fique na mesma cidade, na 
mesma rua, na mesma casa, 
contemplando a mesma vista. 
O destino de Istambul é o meu 
destino. Estou ligado a esta cidade 
porque ela fez-me o que eu sou». 
Não admira que uma única cidade 
forneça inspiração suficiente 
digna de um Nobel. Istambul são 
muitos mundos num só. O mais 
genuíno melting pot que conheci 
até hoje. Cidade de duas margens 
pertencentes a dois continentes, 
a Europa e a Ásia, do pulular de 
raças, de culturas a cruzarem 
cada esquina.

Istambul é a doçura vermelha 
de uma romã aberta, a mão 
de Pamuk a guiar-me pelo 
labirinto de ruas, o som de 

uma oração dolente, derramando-
se de uma qualquer mesquita, 
a gotejar serena. E o grito azul 
do Bósforo ponteado pelas asas 
brancas das gaivotas. Se soubesse 
pintar, seria esta a imagem, com o 
retrato de Pamuk como marca de 
água. Aliás, foi pelos seus livros 
que primeiro conheci a cidade: 
Meu nome é Vermelho, Outras 
Cores, o Museu da Inocência, 
Istambul, Memórias de uma 
Cidade, A Cidadela Branca, entre 
outros. Foi o próprio Pamuk 
quem afirmou em Istambul, 
Memórias de uma Cidade que, ao 
contrário de Conrad, Nabokov 
e Naipaul, migrantes entre 

 Aterro no Aeroporto Ataturk, 
às cinco da madrugada, vinda de 
Macau, no voo com duração de 
12 horas proveniente de Hong 
Kong, numa altura pautada por 
alguma instabilidade, vários 
atentados. Venho participar 
numa conferência e pouco 
antes de abalar, uma colega da 
universidade, recém regressada 
também de um Congresso aqui, 
confidenciou-me o tremendo 
susto com um taxista que quase 
a violou. Recomendou-me que 
nunca apanhasse táxis, que 
nunca sorrisse, nem usasse 
blusas decotadas, pois naquela 
cidade, uma mulher sozinha 
sentia-se como um “naco de 
carne”, prestes a ser devorada. 
Foram estas as suas palavras e 
sigo os conselhos. No aeroporto, 
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https://www.loudmagazine.net/

A Loud! é uma revista dedicada à música a 
que vulgarmente chamamos “da pesada”, 
juntando os vários estilos e correntes do 
metal ao rock, passando por algumas 
paragens da música alternativa de outros 
géneros. Na verdade, a Loud! é uma das 
poucas revistas portuguesas de música 
a chegar às bancas, em papel e tinta, 
com a regularidade que anuncia. Entre 
as entrevistas, as notícias de concertos e 
lançamentos, as críticas e os artigos mais 
longos sobre bandas e outros projectos 
portugueses e estrangeiros, esta revista 
tem uma secção intitulada “Marginália e 
Imaginário”, sempre assinada por David 
Soares, escritor, ensaísta, argumentista 
de banda desenhada e, além de tudo isso, 
uma das vozes mais eruditas da cena 
literária portuguesa. Discreto, pouco 
dado a fogos de artifício literário-sociais, 
Soares percorre nestas prosas mensais 
uma série de temas cuja variedade não se 
arruma facilmente numa frase, mas que 
a revista apresenta do seguinte modo: 
«Todos os meses, David Soares explora 
os aspectos mais recônditos, negros ou 
extraordinários da música, literatura e 
história». É um resumo suficientemente 
amplo para descrever a panóplia de temas 
que podem agarrar o interesse deste autor, 
sempre bem documentado. O seu ponto de 
partida pode ser o repertório de mezinhas 
tradicionais, o processo de fabrico do 
garum romano – produto em que a 
Península Ibérica foi perita – ou um par de 
anedotas seiscentistas que se contavam 
sobre os autores D. Francisco Manuel de 
Melo e Francisco Rodrigues Lobo. 
 Numa das rubricas mais recentes, 
David Soares começa o texto fazendo nascer 
nos leitores a curiosidade perante um livro, 
quase como quem começa um policial: 
«No Verão de 1626, um pacote insólito 
foi entregue à reitoria da universidade 
inglesa de Cambridge: embrulhado num 
pedaço de linho estava um pequeníssimo 
livro — impresso no formato sextodecimo, 
inventado em meados do século XVI pelo 
tipógrafo francês Guillaume Rouillé (1518-
1589). Em péssimo estado de conservação, 
ensopado e desfeito, tinha sido encontrado 
nas entranhas de um bacalhau acabado 
de amanhar no mercado da cidade — o 
que muitíssimo espaventou aqueles que, a 
essa hora, tratavam pacatamente das suas 
mercancias.» O que se segue é um percurso 
por outras referências bibliográficas e 
históricas ao peixe mais referido em terras 
portuguesas, mas igualmente um olhar 
historicamente atento a outros consumos 
piscícolas, nomeadamente em tempos de 
jejum pascal. 
 A cultura, já se sabe, espalha-se para 
além dos livros e das bibliotecas mais 
sóbrias, e tanto anda pelas páginas da 
imprensa como pelas redes de pesca, pelo 
que não vale a pena cultivar preconceitos 
musicais ou de outra natureza. A 
curiosidade é sempre mais produtiva e 
vale a pena ler a Loud!, mesmo que se 
prefira música mais suave ou menos 
eléctrica.

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

6.
Shivaji Das and Yolanda Yu
The Visible Invisibles: Stories of 
Migrant Workers in Asia
Penguin

Reunindo uma imensa galeria de 
personagens, este livro percorre 
várias histórias de vida de um 
conjunto de trabalhadores 
migrantes em diferentes países e 
territórios asiáticos, mostrando o 
seu quotidiano, as condições em que 
vivem e trabalham e, sobretudo, a 
invisibilidade em que a sociedade 
coloca a sua existência.

1.

6.

1.
Silvina Ocampo
A Promessa 
Antígona

 

Tradução de Helena Pitta

Prosseguindo a publicação de 
obras de Silvina Ocampo, a 
Antígona traz agora às livrarias 
uma novela publicada depois da 
morte da escritora argentina, à 
semelhança de vários outros dos 
seus livros, cuja edição tem vindo 
a acontecer internacionalmente 
num gesto que corrige um certo 
ofuscamento da obra da autora 
em vida.

2.
Nazaré de Sousa e Renata Bueno
O meu pai devia ser 
Bromatólogo 
Hipopómatos Edições

Um rapaz que se alimenta, 
literalmente, das histórias que 
lê nos livros, e que vai alargando 
a sua dieta a outros volumes 
impressos, é o ponto de partida 
desta história ilustrada sobre 
relacionamentos, crescimento e 
a importância da ficção em tudo 
isso. 

3.
Geovani Martins
Via Ápia
Companhia das Letras

Depois das histórias com que se 
estreou em O Sol na Cabeça, o 
autor brasileiro regressa com um 
romance ambientado na favela 
carioca da Rocinha. São cinco 
personagens e um quotidiano 
marcado pela opressão policial, 
o preconceito e a pobreza, mas 
também as relações que se 
estabelecem, os dramas e as 
alegrias e uma enorme vontade de 
futuro.

4.
Conceição Lima
O Mundo Visto do Meio – 
Crónicas, seguidas de Um 
Auto do Século XX
Caminho

Aqui se reúnem crónicas 
dispersas, algumas inéditas, e 
textos vários de Conceição Lima, 
uma das vozes reconhecidas da 
literatura de São Tomé e Príncipe. 
Aos textos com diferentes 
registos e origens junta-se Um 
Auto do Século XX, entre a ficção 
e a dramaturgia, breve texto 
a adicionar à obra literária da 
autora.

5.
Mar Becker
Canção Derruída
Assírio & Alvim

Este livro reúne os poemas que 
a autora brasileira Mar Becker 
tinha publicado em livros 
anteriores (e pouco disponíveis 
nas livrarias), criando uma nova 
estrutura que agora se abre 
à leitura. Um excerto: «sal de 
minha língua/ mar derruído em 
palavras/ extravio de joias no meu 
vocabulário magro».

2.

4.
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