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pervigilância, autocensura, pa-
ranoia, falou-nos da subversão 
de ideias revolucionários e da 
falência moral dos regimes. Big 
Brother e Newspeak, cibersegu-
rança e devassa da esfera privada, 
fake news, pós-verdade e “factos 
alternativos” (os EUA dos últimos 
anos); pretensa infalibilidade do 
partido (a China de hoje) e a he-
resia de cidadão ousar ter senso 
comum – tudo isto, de um modo 
ou de outro, está nos livros de 
Orwell, convicto apoiante do so-
cialismo democrático contra na-
cionalismos e totalitarismos. Mas 
Geoffrey Wheatcroft sugere outra 
tese interessante para a longevi-
dade da obra de orwelliana, no-
tando que a integridade póstuma 
da obra e mesmo da vida do au-
tor tem muito que ver com a sua 
morte prematura, o não ter sido 
confrontado com, e escrito so-
bre, as grandes mudanças que o 
mundo guardava para as décadas 
seguintes. A isto o escritor Evelyn 
Waugh acrescenta o seguinte: 
Orwell tinha um «sentido moral 
invulgarmente elevado e respeito 
pela justiça e pela verdade».

Num artigo de 2012 para a 
Vanity Fair, ilustrado por André 
Carrilho, o autor Christopher 
Hitchens destaca os diários de 
Orwell (1939-1941) e o modo 
como podem dar pistas sobre 
o modo como o autor utilizou 
acontecimentos do quotidiano 
para gizar alguns dos seus traba-
lhos mais conhecidos. Discorre 
igualmente sobre o seu elevado 
sentido moral e a absoluta re-
jeição da mentira. Mas também 
aborda as notas de viagens – aci-
ma de tudo da sua incursão pelo 
norte de África –  nem sempre 
graciosas deste anti-imperalista 
que foi à vez cientista político, an-
tropólogo amador, percursor dos 
estudos pós-coloniais.

Num tempo em que a capa-
cidade dos governos para defini-
rem ou redefinirem a realidade 
atingiu patamares nunca antes 
vistos, em que a marginalização 
da ciência que se adivinha em 
“1984” é prática corrente, im-
porta voltar a Orwell. Com tantas 
opções semelhantes nas livrarias, 
é caso para actualizar a famosa 
frase de George Orwell: «Todas as 
edições são iguais, mas algumas 
são mais iguais do que outras».
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B R E V E SE D I T O R I A L

Q
uando tudo parece 
desmoronar-se, refugiamo-
nos na ideia de salvação. 
É ilusória, já sabemos, 
o mundo não pára, a 

montanha-russa também não, mas é apenas 
humano alimentar a esperança de que uma 
dúvida, uma pergunta, uma curiosidade 
possam mudar o rumo das coisas. Passamos 
horas colados ao ecrã e, nesse vidro luminoso, 
tanto vemos os ecos do mundo a acontecer 
como os delírios de nada existir. Diariamente, 
milhares de notícias inventadas são 
partilhadas nas redes sociais. Entre ignorância 
e malícia, espalham-se como um fungo. Ler 
um livro talvez não mude este cenário, mas 
pode ser o início de um questionamento para 
quem for virando as páginas. Gosto, Logo 
Existo, escrito pela jornalista Isabel Meira e 
ilustrado por Bernardo P. Carvalho, é um livro 
pensado para leitores jovens que olha com 
rigor e honestidade para as relações entre 
redes sociais, comunicação, jornalismo, fake 
news e democracia. As escolas têm pouco 
espaço para a literacia jornalística e sobre a 
comunicação em rede tendemos a resumir 
tudo ao mal que faz ou não faz aos mais 
novos. Pois bem, se quisermos olhar a sério 
para esses fenómenos e encontrar um modo 
de mobilizar a sociedade, concretamente os 
seus elementos mais jovens, para a questão, 
aqui está um livro que será um óptimo ponto 
de partida. Também por isso quisemos 
conversar com Isabel Meira, descobrindo 
como nasceu este livro e que caminhos quis 
percorrer.
Nesta edição, ficamos ainda a conhecer 
o projecto Reading the Chinese Dream, 
dedicado a quebrar preconceitos e a permitir 
debates de ideias sem que o idioma seja uma 
barreira, e folheamos as muitas reedições 
de livros de George Orwell que chegam às 
livrarias agora que os seus direitos de autor 
entraram em domínio público. Na crítica, 
lemos O Infinito Num Junco, da espanhola 
Irene Vallejo, e o último volume da imensa 
saga do norueguês Karl Ove Knausgård, 
finalmente traduzido em Portugal. E, como 
todos os meses, acolhemos novos textos dos 
nossos cronistas residentes, José Luís Peixoto 
e Yao Feng. Boas leituras.
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As tempesta-
des de vendas 
de livros de 
George Orwell 

são mais ou menos como os tu-
fões: acontecem com regularida-
de, têm épocas previsíveis e, por 
vezes, atingem níveis avassalado-
res. Não é por isso de estranhar 
que, depois de 2017, com a admi-
nistração Trump em todo o seu 
esplendor, estejamos novamente 
no meio de uma dessas fases ben-
ditas para a obra do autor inglês 
falecido há mais de 70 anos – tan-
tos quantos são precisos para o 
seu trabalho entrar no domínio 
público.

Eric Arthur Blair de nasci-
mento (1903, na Índia então sob 
administração britânica), George 
Orwell morreu de tuberculose 
a 21 de Janeiro de 1950, com 46 
anos. A política de direitos auto-
rais dita que estes são libertados 
e passam a fazer parte do domí-
nio público no primeiro dia do 
ano seguinte àquele em que se 

cumprem 70 anos do falecimen-
to do escritor. Logo, apesar de se 
terem assinalado sete décadas 
em Janeiro de 2020 sobre a mor-
te de Orwell, foi preciso esperar 
por 2021 para que a enxurrada de 
edições e reedições chegasse. As 
editoras, como é óbvio, estavam 
preparadas.

Em língua inglesa, a Oxford 
University Press preparou edições 
especiais (Vintage World Classics) 
dos seus livros mais importantes; 
e um pouco por todo o mundo 
sucedem-se reposições das obras 
de Orwell.

Em Portugal, a actividade é 
muita: o grupo Porto Editora pu-
blica livros de Orwell em dois dos 

seus selos editoriais: a própria 
Porto Editora, numa edição com 
ilustração de capa artista portu-
guês Vihls para 1984 e de Gonça-
loMAR para Quinta dos Animais; 
e a Livros do Brasil, com Quinta 
dos Animais a sair com um pre-
fácio da autoria do antigo presi-
dente da República Portuguesa, 
Jorge Sampaio. No grupo Leya, a 
Dom Quixote dá à estampa 1984 e 
destaca a tradução de Vasco Gato; 
e ainda Triunfo dos Porcos (título 
alternativo para a obra Animal 
Farm, com tradução de Francisco 
J. Gonçalves) e, acrescenta a edi-
tora em comunicado, com “prefá-
cio original de Orwell (nunca pu-
blicado) e ainda com o prefácio 
que o autor fez para uma célebre 
edição em ucraniano”.

Há ainda a registar uma edi-
ção “vintage” de O Triunfo dos 
Porcos pela Bertrand, recuperan-
do a capa ilustrada por José Bran-
dão com que a obra foi publicada 
em Portugal em 1976, então pela 
editora Perspectivas & Realida-
des. Antes, em 1946, o texto de 
Orwell já saíra em Portugal, com 
o título O Porco Triunfante, pela 
Livraria Popular de Francisco 
Franco.

Também a Relógio D’Água 
publica 1984, com prefácio do 
escritor Gonçalo M. Tavares; e A 
Quinta dos Animais numa versão 
em banda desenhada, adaptada 
e ilustrada pelo artista brasileiro 
Odyr.

A Antígona, que detinha 
até agora os direitos exclusivos 
da obra de Orwell em Portugal, 
lançou em Dezembro uma nova 
edição de A Quinta dos Animais, 
com dois prefácios de Orwell iné-
ditos em português, e não será de 
espantar que algumas reedições 
se sigam: livros como Na Penúria 
em Paris e em Londres e Por que 
Escrevo e Outros Ensaios apare-
cem esgotados no site da editora. 
Nessa mesma plataforma online, 
1984 é por ora o “livro do mês”, 
em destaque. Essa edição, com 
tradução de Ana Luísa Faria, tem 
ainda posfácio de Bernard Cri-
ck, extraído da biografia George 
Orwell: A Life.

O Clube do Autor publica fi-
nalmente 1984, com prefácio do 
jornalista e escritor José Rodri-
gues dos Santos. E “finalmente” 
porque em Março de 2020 a edi-
tora chegou a colocar o livro no 
mercado, fruto de alguma confu-
são quanto à entrada dos direitos 
autorais no domínio público, mas 
foi obrigada a retirá-lo depois de 
a Antígona ter interposto uma 
providência cautelar. A editora 
Cultura, essa, lança também uma 
edição de O Triunfo dos Porcos.

Mas não estamos apenas no 
campo das reedições. As Edições 
70 publicam uma colecção de 
ensaios, vários inéditos em por-
tuguês, com organização, prefá-
cio e tradução de Jacinta Maria 

A hora 
de Orwell

O corpo literário 
do autor de 1984 
entrou este mês no 
domínio público. 
As edições e reedições 
são mais que muitas 
e servem de mote 
para voltar a ler o 
romancista e ensaísta 
britânico nascido 
na Ásia que soube 
antecipar o mundo.

Matos, professora da Universida-
de de Coimbra e autora de Geor-
ge Orwell - Biografia intelectual 
de um guerrilheiro indesejado, 
publicada pela mesma casa em 
2019. O livro reúne textos muito 
diversos e organiza-os em algu-
mas categorias reveladoras do 
seu conteúdo: Orwell e a Política; 
Orwell e o Imperialismo (onde 
consta o famoso ensaio «Matar 
um Elefante»); Orwell e a Crítica 
Literária, com textos sobre Ru-
dyard Kipling e Arthur Koestler, 
entre outros; Orwell e a Cultura 
de Massa; Orwell e a Natureza; e 
Orwell e a Identidade Inglesa.

A Alfaguara, por seu turno, 
lançou a adaptação para banda-
-desenhada de 1984, pela mão 
do brasileiro Fido Nesti. Orwell, 
diga-se, interessou-se e escreveu 
ele mesmo sobre banda dese-
nhada em alguns períodos da sua 
vida.

A glória do desaparecimento 
precoce 

George Orwell viveu depressa (e 
muito), morreu jovem (ao me-
nos para um intelectual do seu 
tempo) e deixou um corpo de tra-
balho que, não sendo perfeito, é 
impressionante e se tem provado 
duradouro. Romances, ensaios, 
incontáveis textos na imprensa 
e uma vida profissional que teve 
outras ramificações menos evi-
dentes, também no continente 
asiático.

A relação de Orwell com a 
Ásia vai bem além de aqui ter 
nascido. O jovem Eric Blair ser-
viu na Polícia Imperial britânica 
na Birmânia, actual Myanmar, e 
daí nasceu o primeiro romance 
já assinado com o nome por que 
haveria de ficar conhecido. Dias 
de Burma é um fresco impres-
sionante sobre colonialismo e 
imperialismo, e marca o começo 
de uma carreira fulgurante onde 
a experiência empírica tem quase 
sempre um lugar central. Orwell 
tinha de comprovar sensorial-
mente aquilo que lhe chegava 
pelas páginas dos jornais ou pelo 
éter da rádio onde também traba-
lhou. Curiosamente, apesar de ter 
operado aos microfones da BBC, 
quase não há registos da sua voz, 
muito menos imagens em movi-
mento.

Mas hoje, quando se analisa 
o legado literário de Orwell, tão 
difícil de categorizar, é justo fazer 
a pergunta levantada por Geof-
frey Wheatcroft no New York Ti-
mes há uma década: «Ele foi um 
grande qualquer coisa. Mas um 
grande quê?». Romancista? En-
saísta? Jornalista? 

Desde logo, tentando res-
ponder, o impacto da obra do 
homem que lutou na Guerra Civil 
de Espanha é ainda hoje eviden-
te. O escritor que soube antecipar 
o mundo falou-nos de medo, hi-

Flutuações 
no mercado 
do livro

No Reino Unido, 

as vendas de livros 

durante o ano passado 

atingiram o seu valor 

mais alto desde o 

ano de 2012, como 

revelou a revista The 

Bookseller. Os sucessivos 

confinamentos 

obrigaram as livrarias 

a encerrar, tal como 

aconteceu em muitos 

países, mas a venda 

continuou a fazer-se 

através da internet, com 

envios pelo correio e 

entregas domiciliárias. 

Já em Portugal, o ano 

passado terá sido 

devastador para o 

mercado editorial e 

livreiro, com as vendas a 

baixarem drasticamente 

e com os números mais 

recentes a indicarem 

uma queda de 15,8% 

relativamente a 2019. 

Talvez por isso, muitas 

editoras portuguesas 

voltaram a suspender os 

seus planos de edição 

no início deste ano, 

assim que se anunciou 

o novo período de 

confinamento imposto 

pela pandemia. Com as 

livrarias fechadas, vários 

dos títulos previstos para 

este mês e os seguintes 

estão agora em pousio, à 

espera de melhores dias. 

African Book 
Festival digital

Depois de ter visto cancelada a 
edição de 2020, o African Book 
Festival decidiu este ano fazer uma 
pré-edição on-line, enquanto o 
rumo da pandemia não permite 
marcar uma nova data para a 
realização física do evento na 

Alemanha, sede do festival. Com 
curadoria de Kalaf Epalanga, esta 
pequena versão digital do African 
Book Festival começou ontem e 
durará até ao fim do dia de hoje, 
podendo ainda escutar-se as 
intervenções de autores como 
José Eduardo Agualusa, Ondjaki, 
Yara Monteiro, Telma Tvon e Toty 
Sa’Med. As conversar com os 
autores podem acompanhar-se em  
https://africanbookfestival.de/

Cruzamentos 
Literários
Resultado de uma parceria entre 
a Associação Oceanos, o Instituto 
Camões e a Fundação Calouste 

Gulbenkian, o podcast Cruzamentos 
Literários traz ao áudio da internet 
uma conversa quinzenal com 
escritores de língua portuguesa. O 
primeiro episódio, de 21 de Janeiro, 
já está disponível no Spotify, tendo 
Paulina Chiziane como convidada 
para uma conversa com a jornalista 
Isabel Lucas. Próximos episódios 
poderão escutar-se na mesma 
plataforma. Até ao dia 10 de Junho, 
ouviremos Mário de Carvalho, Ana 
Maria Gonçalves, Pepetela, Cristovão 
Tezza, José Luiz Tavares, José Luís 
Peixoto, Milton Hatoum, Noemi 
Jaffe, José Eduardo Agualusa, Dulce 
Maria Cardoso e Mbate Pedro. 
Os Cruzamentos Literários ficam 
disponíveis às quintas-feiras, sempre 
de quinze em quinze dias.

Espelhos 
em inglês

A revista bilingue Voice  & Verse Poetry 
Magazine/聲韻詩刊, publicada em Hong Kong, 
está a aceitar poemas sobre o tema do “espelho” 
para a secção em língua inglesa da sua edição 
número 59. Os trabalhos podem ser enviados 
para o email  swpoetry@gmail.com até 
ao próximo dia  15 de Março.
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mas o modo como tanta gente 
se mostra incapaz de identifi-
car falsas notícias, acabando por 
desvalorizar as notícias propria-
mente ditas, já não parece ser 
um fenómeno isolado. É também 
disto que o livro Gosto, Logo Exis-
te fala, percorrendo a história do 
jornalismo e o seu papel tão fun-
damental no funcionamento de 
qualquer democracia. Mas será 
que essa relação intrínseca entre 
informação, acesso e democracia 
ainda é perceptível para a maioria 
das pessoas? Isabel Meira respon-
de: «Penso que estes conceitos 
podem estar um pouco baralha-
dos e somos todos responsáveis. 
Os meios de comunicação social 
também se deixaram levar pelas 
lógicas das redes sociais, sacrifi-
cando por vezes o rigor em nome 
do imediatismo. A internet criou 
muitos desequilíbrios e penso 
que um dos mais importantes 
para essa relação referida na per-
gunta tem a ver com a existên-
cia de um intermediário. Com 
a internet caiu o intermediário. 
Passámos a ser consumidores e 
ao mesmo tempo produtores de 
conteúdos. Ao mesmo tempo, 
se empresas como a Google ou 
o Youtube conseguem instalar a 
ideia de que nos dão tudo aqui-
lo de que precisamos, facilmen-
te nos esquecemos do papel do 
jornalismo como pilar essencial 
da democracia. É por isso que o 
pensamento crítico (tema que 
também é abordado no livro) é 
tão importante.»

São vários os percursos tra-
çados em Gosto, Logo Existo, da 
história do jornalismo à evolução 
da internet, das formas mais an-
tigas de comunicação aos algo-
ritmos. Subjacente a todos eles 

tam que os filhos conversem com 
estranhos na rua, mas quando es-
sas conversas existem em grupos 
ou chats de internet não se preo-
cupam tanto. Porquê? O que nos 
faz ter dois pesos e duas medidas 
em relação aos comportamentos 
que temos dentro e fora das redes 
sociais? Este é o tipo de questões 
que o livro procura colocar.» 

Literacia para os media
Contrariar esta situação parece 
difícil quando sabemos que ha-
via, o ano passado,  3,80 biliões de 
utilizadores de redes sociais em 
todo o mundo, número que reve-
la um crescimento de 9% relativa-
mente a 2019 (de acordo com o 
relatório Digital 2020, publicado 
pela We Are Social e pela Hoot-
suite) e que representa mais de 
metade da população mundial. 
Apesar disso, instituições, co-
munidades e famílias podem ter 
uma palavra a dizer, se trabalha-
rem nesse sentido. «Tem muito a 
ver com o papel das escolas, pois 
acredito que é preciso começar 
a trabalhar cada vez mais cedo 
com as crianças, desenvolvendo 
ferramentas de pensamento críti-
co, hábitos de leitura atenta e até 
uma coisa que me parece cada 
vez mais fundamental: a capaci-
dade de ouvir o outro.», resume 
Isabel Meira. «Basta pensar que 
um das redes sociais mais utiliza-
das pelos mais novos é o TikTok e 
que toda a lógica assenta em ví-
deos ultra rápidos, ou seja, que a 
atenção está a ser treinada para se 
focar nalguns segundos e depois 
mudar para outra coisa.»

A escola, aliás, seria o lugar 
privilegiado para que os temas 
que se cruzam neste livro fossem 
abordados de modo sério, envol-
vendo professores, alunos e res-
pectivas famílias. O modo indi-

ferente como cedemos os nossos 
dados a empresas, a capacidade 
de procurar informação fidedig-
na e o pensamento crítico que 
permite questionar as notícias, 
mas também exigir informação 
de qualidade, conhecer direitos 
e deveres e compreender o con-
texto em que vivemos são pilares 
essenciais para o funcionamen-
to de uma sociedade saudável. 
Consciente dessas relações e da 
urgência de as enfrentar, Isabel 
Meira acredita «que seria mesmo 
importante assumir uma estraté-
gia global, colocar esta questão 
como prioritária e convocar todas 
as escolas e projectos educativos. 
Isto, é claro, se assumirmos que é 
a nossa democracia que está tam-
bém em jogo nesta questão das 
fake news. O avanço dos popu-
lismos e o crescimento dos par-
tidos de extrema direita deviam, 
na minha opinião, ser suficientes 
para dar prioridade à literacia 
mediática. As escolas estão a for-
mar futuros eleitores. Crianças e 
adolescentes que, na maior parte 
dos casos, estão a crescer nas re-
des sociais, ou seja, no mais fértil 
terreno de fake news e manipula-
ção de informação. E o problema 
é que os pais e educadores nada 
podem fazer isoladamente. Por 
exemplo: há estudos que avaliam 
os impactos negativos, como au-
mento de problemas como a an-
siedade e a depressão nos jovens, 
e lançam alertas. Uma família 
mais preocupada pode decidir 
que os filhos adolescentes só 
podem ter redes sociais a partir 
dos 15 ou 16 anos. E depois? Es-
ses filhos, que ainda têm apenas 
10 ou 12 anos, chegam à escola 
e todos os outros colegas têm re-
des sociais. O que lhes acontece? 
São excluídos dos grupos, ficam 
à margem das conversas, enfim, 

voltam para casa frustrados ou 
mesmo revoltados. Por isso acre-
dito que estas mudanças têm de 
ser encaradas como movimentos 
globais e que as escolas podem 
ter um papel fundamental neste 
processo.»

Democracia e 4ºpoder
Uma visita breve a qualquer rede 
social pode assemelhar-se à es-
cuta de uma conversa de café, 
com a diferença de os comen-
tários ali expressos serem lidos 
por milhares de pessoas, todas 
elas potenciais subscritoras de 
qualquer posição apresentada, 
independentemente da sua lógi-
ca, justiça ou cabimento. Por ve-
zes, a escalada é notória: alguém 
se queixa da imparcialidade de 
um pivot televisivo a propósito 
de um determinado assunto, que 
logo começa a ser discutido por 
arguentes que podem ou não ter 
visto o momento referido, podem 
ou não saber do que se trata, po-
dem ou não ter alguma noção de 
como funciona e que regras deve 
cumprir o trabalho de um jorna-
lista. Se seguirmos a sequência 
de comentários, não será inco-
mum chegarmos a um ponto em 
que já não se está a falar daquele 
momento, mas antes a assumir 
que todos os jornalistas dizem o 
que lhes apetece, mentindo des-
caradamente, e um pouco mais 
à frente estaremos perante um 
comentário que afirma como se 
de um facto se tratasse que não 
existe jornalismo, tudo é mentira, 
tudo é conspiração (de quem, vai 
variando). 

Quando o nível do debate 
chega a este ponto, é difícil perce-
ber como se inverte o rumo. Po-
demos sossegar-nos com a ilusão 
de que isto só acontece nas redes 
sociais, a coberto do anonimato, 

te partilham fake news nas suas 
redes sociais, muitas vezes acre-
ditando piamente no que estão a 
partilhar. 

Recentemente publicado 
em Portugal, o livro Gosto, Logo 
Existo – Redes sociais, jornalismo 
e um estranho vírus chamado 
fake news aborda estes e outros 
problemas numa linguagem 
pensada para os mais jovens. Es-
crito por Isabel Meira e ilustrado 
por Bernardo P. Carvalho, o livro 
editado pela Planeta Tangerina 
coloca em diálogo e perspecti-
va o jornalismo e a democracia, 
as redes sociais e a liberdade, a 
comunicação e o direito à infor-
mação fidedigna. Numa conver-
sa com a autora – mediada pelo 
ecrã de um computador, como 
quase todas as conversas destes 
dias –, o Parágrafo quis perceber 
que constatações e inquietações 
estiveram na origem deste traba-
lho. «O livro nasceu de um desafio 
que me foi lançado pela editora 
Isabel Minhós Martins», conta 

Isabel Meira. «Tinha estado a in-
vestigar sobre redes sociais, fake 
news, etc para um documentário 
que fiz juntamente com outras 
duas autoras, sobre a pós-ver-
dade. Como jornalista, confesso 
que são temas que me provo-
cam sentimentos mistos, que 
me deixam intrigada, fascinada, 
assustada, preocupada. A Isabel 
desafiou-me a pensar sobre estes 
temas, com total liberdade cria-
tiva, tendo em mente o universo 
infanto-juvenil do Planeta Tan-
gerina. Fiz uma pesquisa inicial e 
percebi rapidamente que apesar 
de ouvirmos falar cada vez mais 
sobre fake news e de já existirem 
alguns projectos sobre o tema 
destinados a crianças e jovens 
(nomeadamente alguns jogos), 
não havia um livro que procu-
rasse aprofundar mais a questão. 
Não me interessava tratar o tema 
com uma lógica de detective ou 
algo como descubra as diferenças 
entre notícias verdadeiras e falsas 
que aparecem na internet. As fake 

Um quiosque 
de notícias 
falsas ins-
talado em 

pleno centro de Nova Iorque, 
oferecendo jornais com man-
chetes que pareciam a caixa de 
comentários de uma qualquer 
rede social minada por teorias da 
conspiração, seria algo imaginá-
vel num filme distópico. Há dois 
anos, essa distopia ganhou corpo 
num quiosque de Manhattan. Em 
exposição, vários jornais devi-
damente paginados e impressos 
ostentavam títulos como «Trump 
afirma que a América nunca de-
via ter dado a independência ao 
Canadá» ou «Texas reconheci-
do como estado mexicano», ou 
ainda «A elite de Hollywood usa 
sangue de bebés para se drogar». 
O conteúdo destes títulos soa-
rá imediatamente disparatado a 
quem esteja minimamente in-
formado sobre o que se passa no 
mundo, mas talvez não aos mi-
lhões de pessoas que diariamen-

está um percurso maior, assente 
precisamente nessa ideia de que 
o pensamento crítico é essencial. 
Convocando as vivências e visões 
do mundo que serão as das gera-
ções mais novas, Isabel Meira re-
cusa superioridades geracionais 
ou paternalismos e propõe de 
modo claro que o leitor a acom-
panhe nos conhecimentos, mas 
sobretudo nas indagações sobre 
o mundo, o modo como nele vi-
vemos e as relações – emocionais, 
mas também de poder e de inter-
dependência – que criamos uns 
com os outros. Recusando a ideia 
de tudo poder esclarecer e arru-
mar em meia dúzia de respostas, 
a autora preferiu « assumir, com 
toda a humildade, que estes te-
mas são muito complexos. Talvez 
por isso seja mais importante fa-
zer perguntas do que apresentar 
respostas.» Esse questionamento 
atravessa todo o livro, fazendo de 
Gosto, Logo Existo uma compa-
nhia valorosa para se olhar para o 
mundo. «Penso que temos de es-
tar informados, aprender, apren-
der, aprender, mas que, antes de 
tudo isso, era bom se conseguís-
semos parar para pensar», con-
clui a autora. «Não me interessa 
nada diabolizar as redes sociais. 
Interessa-me mais pensar sobre 
o impacto que as redes sociais 
têm nas nossas vidas. Porque é 
que ficamos felizes ou tristes por 
causa dos likes, o que nos leva a 
estar agarrados aos telemóveis, 
mesmo quando temos amigos ou 
familiares à nossa frente. Porque 
é que a realidade só parece existir 
quando tiramos uma fotografia 
e a publicamos na net.» Se uma 
notícia falsa cair na floresta e não 
estiver lá ninguém para a ler ou 
ouvir, ainda é uma notícia falsa? 

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

C O S T A

E N T R E V I S T A

Redes sociais, 
fakenews 
e pensamento 
crítico: ainda 
vamos a tempo?

Com texto da jornalista Isabel 

Meira e ilustrações de Bernardo P. 

Carvalho, Gosto, Logo Existo é um 

livro sobre notícias, fake news, 

redes sociais e jornalismo e um 

desafio lançado aos mais novos 

para que questionem o mundo 

que lhes calhou em sorte – e que 

ajudam a construir todos os dias.

news são muito mais complexas 
do que isso! Mas também tenho 
consciência de que estes temas 
podem ser demasiado teóricos 
ou distantes do dia-a-dia dos 
miúdos. Esse foi um dos enormes 
desafios do livro: como aproxi-
mar os miúdos destas questões? 
Também sabemos que muitos 
livros do Planeta Tangerina são 
lidos por adultos, incluindo pais, 
educadores, etc., então procurei 
também aproveitar isso e abordar 
os temas de forma a que o livro 
pudesse permitir o diálogo entre 
mais velhos e mais novos.»

O que lemos na rede e o que a 
rede lê em nós
Voltemos ao quiosque nova-ior-
quino. A iniciativa partiu da Co-
lumbia Journalism Review, uma 
das mais prestigiadas publica-
ções dedicadas ao jornalismo e 
à comunicação, e dentro de cada 
um desses jornais havia um guia 
que explicava como distinguir 
notícias de desinformação, como 

podemos proteger-nos da caco-
fonia de supostas notícias que 
circulam diariamente nas redes 
sociais e como temos o dever de 
não as replicar. Muitos transeun-
tes que pararam a ler as manche-
tes perceberam que alguma coisa 
não estava bem, como conta a 
equipa de redacção da Columbia 
Journalism Review no seu site, 
mas houve várias pessoas que 
continuaram a caminhar con-
vencidas de terem lido verdadei-
ros títulos noticiosos em capas 
de jornais legítimos. Gosto, Logo 
Existo seria leitura aconselhada 
para todos quantos acharam pos-
sível que títulos como os que ali 
se exibiam seriam verdadeiros. O 
livro terá sido pensado para leito-
res jovens, sobretudo aqueles que 
já frequentam as muitas redes so-
ciais disponíveis, mas não parece 
disparatado assumir que a sua 
leitura seria proveitosa por parte 
de gente de todas as idades. 

Entre os temas abordados 
por Isabel Meira está a questão da 
disponibilização de dados pes-
soais, muitas vezes sem que os 
utilizadores tenham disso cons-
ciência. As contas que criamos 
nas redes sociais são gratuitas 
e o reverso dessa gratuitidade é 
o acesso aos nossos dados por 
parte das empresas que detêm 
as redes, que vivem do negócio 
da publicidade. Ora, a matéria-
-prima desse negócio somos nós 
e os nossos dados, disponíveis 
para que algoritmos cada vez 
mais complexos escrutinem ao 
detalhe hábitos, gostos e inte-
resses, seleccionando aquilo que 
surge no nosso ecrã individual e 
apresentando-nos produtos ou 
outros conteúdos absolutamente 
direccionados. Sempre criando a 
ilusão de que estamos a aceder ao 
mesmo que todos os outros utili-
zadores. Terão os frequentadores 
mais jovens das redes sociais a 
noção de que é assim que o negó-
cio funciona? Isabel Meira crê que 
não: «Habituámo-nos a encarar a 
internet como algo mágico e es-
sencialmente gratuito. A veloci-
dade de comunicação proporcio-
nada pela internet, o desenvol-
vimento de algoritmos capazes 
de prever os nossos comporta-
mentos, de manipular as nossas 
emoções, fez com que conceitos 
como privacidade ou protecção 
de dados ficassem relegados para 
segundo plano. Afinal, nós gosta-
mos de coisas gratuitas - sobretu-
do se essas coisas nos fazem sen-
tir bem, como os mecanismos de 
likes criados pelas redes sociais. 
É por isso que acredito ser im-
portante lembrar que o mundo 
virtual é real, existe mesmo, não é 
uma ficção que se desenvolve nas 
nossas cabeças. Os pais não gos-

Isabel Meira (fotografia de Rita Chantre)

Isabel Meira 
e Bernardo P. Carvalho
Gosto, Logo Existo 
- Redes sociais, 
jornalismo e 
um estranho 
vírus chamado 
fakenews 
Planeta Tangerina
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Mais um dia, dois e pronto! Um dia, dois, 
amor? É, um dia qualquer, um período. 
Espero uma vontade ou duas motivações, 
a constância de um impulso perene, a res-

piração manipulável. Esse desejo de me alimentar 
de sono e ócio... Mais um dia ou dois para resolver 
o problema da densidade de massa e vencer a gra-
vidade de base. Eu, você, o Líam, o amarelão do 
mundo, o banho de luz na icterícia, a mumificação 
do que é umbilical. Mais um dia, dois ou três e acer-
tamos na sorte ganhando a isenção do corpo. Viver 
de livros e cenas vivas esperando que um dia acabe, 
dois, ou comece a solução. Mais uma casa fechada, 
vários cofres enterrados, a trindade cinza esperan-
do o tempo da aferição; as famílias sem entender 
o problema do esgotamento. Mais um dia ou dois, 
porém, e a gente se entende, amor, nem que seja na 
ala solitária do tempo... Pelo menos esta incerteza 
mata a morte pelo autocrime.” , assim iniciava um 
poeta seu ano novo post mortem de um namoro que 
o avassalara.

Dezembro de 2016, véspera do ano ora findado, 
Macau, praia de Hac Sa, um escritor inebriado fixava 
a chuva de fogos quando foi invadido por um beijo 
feminino. A morena não bebera, não aparentava o 
uso de psicoativos, tão pouco era “fora da casinha”. 
Disse ela que o beijou porque quis, porque deu von-
tade, porque ele era o único a transmitir — no seu 
silêncio contemplativo —, a verdade de um amor 
transcendente. 

Tão esbelta quanto o homem, talvez garoto, 
ainda menino na arte de amar, ela enlaçou seu pes-
coço com seus braços delicados e curtiu a experiên-
cia dos toques labiais. Marcela uniu-se ao simbolista 
feito uma delicada orquídea ao seu amparo natural. 
Porém, aquele evento que transpassou esta relação, 
aquela situação, circunstância estranha que ocorreu 
quando “七七”alçava 20 dias... 

Nada mais fora como antes: a nudez das rotinei-
ras declamações, a poesia dos olhos, as prosas que 
sorriam entre o abraço e o carinho, as crônicas do 
passado na junção dos sonhos e os contos futuristas 
diante do horizonte eternamente imaginativo. 

Não obstante a desilusão, lá estava ele, talvez 
no mesmo ponto de sempre, no transcurso da nova 
véspera para as vias de fato, quando de repente, uma 
outra mulher lhe beijou, talvez garota, menina na 
arte de amar. Loira de acordo com os moldes do ar-
caico anjo português. Ela deixou seus lábios, fitou-o 
amorosamente e sorriu; ele virou-se e foi embora.

E M  F O C O

POR

STACEY QIAO

países católicos; Liu Shao-hua 劉
紹華, investigador do Instituto 
de Etnologia da Academia Síni-
ca em Taiwan, discute nomes de 
doenças e estigmas no contexto 
da pandemia; Xiang Biao 項 飆, 
Professor de Antropologia Social 
da Universidade de Oxford, usa 
uma comparação das epidemias 
de SARS e Covid-19 na China 
para destacar o que ele chama 
de “mobilidade concentrada” da 
economia e da sociedade chine-
sa, bem como os efeitos dessa 
mobilidade na disseminação e 
contenção do vírus. Visões dras-
ticamente diferentes – às vezes 
até antagónicas – são apresenta-
das neste espaço, contribuindo 
para que os estrangeiros tenham 
acesso às muitas facetas do pen-
samento chinês contemporâneo.
As discussões que tantas vezes 
animam as redes sociais chinesas 
também podem ser encontradas 
neste site. Os debates sobre a 
“cultura houlang 後浪” (literal-
mente a “onda traseira”, uma for-
ma figurativa de se referir à “nova 
geração” na China) ou a “cultura 
sang 七” (estados frequentes de 
desânimo e depressão entre os 
jovens) são dois exemplos disso 
mesmo. As traduções altamente 
legíveis e com notas de rodapé 
esclarecedoras ajudam os leito-
res a aprender sobre os temas 
comuns e as tendências da so-
ciedade chinesa.

Reading the China Dream 
traça um quadro dinâmico das 
mentes mais brilhantes e inte-
ligentes da China contemporâ-
nea: os críticos, os apologistas e 
até os radicais. As reacções dão 
a entender que muitos leitores 
estrangeiros não concordam ne-
cessariamente com estes pensa-
dores chineses, mas o esforço de 
Ownby e dos seus colaboradores 
ajuda a preencher as lacunas de 
conhecimento do Ocidente so-
bre a ascensão da China e a equi-
librar o fluxo quase unilateral do 
pensamento intelectual anterior. 
«Essas ideias são interessantes 
não apenas porque são chine-
sas ou produzidas num contexto 
chinês, mas porque fazem parte 
do discurso do mundo, e se nós 
as ignoramos, é por nossa conta 
e risco», concluiu Ownby na en-
trevista ao Books & Ideas. Ainda 
estamos a tempo de deixarmos 
de as ignorar.

A China 
para além 
do discurso 
oficial

A 
impressio-
nante as-
censão da 
China tor-

nou-se um dos factos político-
-económicos mais significativos 
do século XXI. O banco de in-
vestimentos suíço UBS revelou o 
ano passado que 57% dos inves-
tidores globais prevêem que, até 
2030, a China substituirá os Es-
tados Unidos da América como a 
maior superpotência do mundo. 
Mas ao contrário da última vez 
em que ocorreu semelhante mu-
dança no domínio mundial, do 
Reino Unido para os EUA, após 
a II Guerra, desta vez o mundo 
sabe pouco sobre o ambicioso 
recém-chegado ao pódio.

A falta de conhecimento so-
bre a China é, em boa parte, resul-
tado da barreira do idioma. Para a 
dupla anterior de potências rivais, 
o inglês era a língua comum e tem 
sido a língua franca do mundo há 
várias décadas, permitindo que 
as informações fluam abundan-
te e facilmente para o leste, para 
a China. Mas o que retorna em 
sentido contrário é muito me-
nor. Na rivalidade EUA-China, os 
seus idiomas são tão diferentes 
quanto duas línguas podem ser. 
Para a vasta população de lín-
gua não chinesa, a compreensão 
da segunda maior economia do 
mundo é amplamente limitada a 
narrativas preconceituosas sobre 
a China, populares em muitos 
meios de comunicação de língua 
inglesa, abordando a poluição e a 
corrupção, a propaganda políti-
ca caracterizada por implicações 
ideológicas e slogans marcantes, 
e a abordagem diplomática cada 
vez mais proactiva e de alto nível 
conhecida como “diplomacia wol-
f-warrior”.

Foi neste contexto que sur-
giu o site Reading the China 
Dream ( http://www.readingthe-
chinadream.com), projecto lan-
çado em 2018 por David Ownby, 
professor de história da Univer-
sidade de Montréal que com-

Review of Books ou do The Times 
Literary Supplement. Não é acti-
vismo académico. Estou a tentar 
mostrar de que modos estas pes-
soas vêem a China e o mundo», 
explicou Ownby em entrevista ao 
site Books & Ideas.

O foco principal do projecto, 
de acordo com sua declaração de 
intenções, são os intelectuais do 
establishment – que participam 
num debate constante, genuíno 
e intenso sobre a história, o futu-
ro e o lugar da China no mundo, 
ao mesmo tempo que aceitam as 
regras do jogo político conforme 
definido pelas autoridades chi-
nesas. Como Ownby esclareceu 
nessa mesma entrevista, são os 
que «tentam sussurrar ao ouvido 
do imperador».

O projecto Reading the Chi-
na Dream já traduziu cerca de 
100 ensaios escritos por intelec-
tuais chineses desde o ano 2000, 
aproximadamente na época em 
que a ideia de ascensão da China 
começou popularizar-se, até aos 

dias actuais. David Ownby assu-
miu a maior parte das tarefas de 
tradução, com cada vez mais con-
tribuições de outros académicos, 
estudantes de pós-graduação e 
indivíduos interessados na vida 
intelectual contemporânea na 
China. O site já recebeu cerca de 
meio milhão de page views desde 
o seu lançamento.
Os autores que assinam os tex-
tos publicados podem dividir-se 
em três grupos, conforme o seu 
posicionamento no que à leitu-
ra do mundo diz respeito: Libe-
rais (aqueles que desejam um 
sistema político mais aberto), 
Nova Esquerda (intelectuais não 
liberais dedicados à renovação 
do socialismo por meio de uma 
releitura criativa das tradições 
socialistas - e maoístas - combi-
nadas com uma aproximação ao 
pós-modernismo ocidental e à 
teoria crítica) e novos confucio-
nistas (intelectuais culturalmen-
te conservadores que insistem 
que a tradição da China, devi-
damente reinventada, forneceu 
todos os recursos de que a China 
precisava para encontrar um ca-
minho estável para o desenvolvi-
mento futuro). À medida que o 
projeto foi crescendo, Ownby in-
cluiu traduções para o espanhol 
e adicionou uma quarta secção 
que cobre outras vozes relevan-
tes fora dos três campos acima 
indicados. É o caso da história 
de uma família que mora num 
bairro improvisado e pobre de 
Pequim, escrita pelo jornalista 
Yuan Ling 袁 淩, ou de trechos 
de uma série de palestras sobre 
Mao e a sua era ministradas em 
Taiwan por Qian Liqun 錢理群, 
um professor aposentado de lite-
ratura chinesa na Universidade 
de Pequim.
O site publica regularmente en-
saios sobre tópicos recorrentes, 
que vão da eleição presidencial 
nos EUA ou da campanha Black 
Lives Matter até à pandemia do 
coronavírus e as relações sino-
-americanas. Por exemplo, a res-
peito da pandemia global que se 
tornou o argumento do governo 
chinês para a superioridade do 
sistema político socialista, o site 
publicou vários textos, oferecen-
do perspectivas muito diferentes 
dos intelectuais chineses: Xu Jilin 
許紀霖, um conhecido historia-
dor que lecciona na East China 
Normal University e um dos 
pensadores liberais favoritos de 
Ownby, analisa os factores cul-
turais em diferentes modelos de 
luta contra o coronavírus e ten-
ta responder por que os “Qua-
tro Dragões Pequenos” do Leste 
Asiático têm sido relativamente 
bem-sucedidos na luta contra o 
vírus, enquanto essa mesma luta 
tem sido um desastre em vários 

preendeu a intensidade da vida 
intelectual chinesa, particular-
mente após a proposta de China 
Dream, a campanha muito elo-
giada por Xi Jinping que apelava 
ao renascimento do grande povo 
/ nação chinesa, mesmo tendo 
no seu reverso a repressão de Xi 
à diversidade ideológica. O pro-
jeto explora as relações comple-
xas entre a crescente liberdade 
de expressão dos intelectuais, a 
busca cultural por uma identida-
de que seja moderna e chinesa 
ao mesmo tempo, e a necessi-
dade urgente de as autoridades 
políticas chinesas encontrarem 
uma nova legitimidade ideológi-
ca. O site publica quinzenalmen-
te traduções de novos ensaios 
escritos por intelectuais chine-
ses com diferentes formações e 
perfis e tem como objectivo fazer 
com que as diversas vozes dentro 
da China sejam ouvidas nas dis-
cussões ocidentais sobre o país. 
«O meu objectivo é tentar apre-
sentar o equivalente da New York 

Reading the Chinese Dream é um site que reúne textos de 

pensadores chineses contemporâneos e que quer contribuir 

decisivamente para acabar com o desconhecimento sobre 

o que se pensa do país que será, muito provavelmente, a 

próxima grande potência mundial.
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C R Î T I C A

TEX TO

HÉLDER BEJA

Uma declaração 
de amor 
ao livro 

prova do tempo e se revelou um 
corredor de fundo, o VHS desa-
pareceu para dar lugar ao DVD 
e agora a outros formatos, por 
exemplo. Se saber a história de 
Pérgamo e de como esse lugar 
deu nome aos pergaminhos é ge-
nuinamente interessante, passa-
gens tão óbvias quanto a que se 
segue seriam escusadas: «Antes 
da invenção da imprensa, cada 
livro era único. Para que existisse 
um novo exemplar, alguém devia 
reproduzi-lo letra a letra, palavra 
a palavra, num exercício pacien-
te e esgotante.» (p.74)

Seja como for, nos seus me-
lhores momentos, O Infinito 
Num Junco é uma ode aos objec-
tos que a muitos nos enchem as 
casas, como se alastrassem sem 
que déssemos conta ou para 
isso contribuíssemos. E é tam-
bém um livro de belas histórias 
que, como numa matrioshka, 
nos conduzem a outras que se 
seguirão. Os cavaleiros egípcios 
que atravessaram continentes à 
caça de livros para os reis Ptolo-
meus; Alexandre, o Magno, dor-
mindo sempre com o exemplar 
da Ilídia e uma adaga a seu lado 
são disso bons exemplos (a fixa-
ção de Alexandre com os heróis 
mitológicos e com a Ilíada foi a 
ponto de decidir replicar na sua 
vida algumas das façanhas ali 
constantes, nem sempre com 
os melhores resultados, se pen-
sarmos por exemplo na morte 

do governador de uma cidade, 
atado a uma carroça e arrastado 
pelas ruas, como Heitor na obra 
de Homero).

Obra de grande ambição e 
não menos risco, O Infinito num 
Junco triunfa e com ele a mega-
lómana empresa a que se propôs 
a sua autora. É uma epopeia da 
coisa escrita, registada, impres-
sa, preservada, transmitida, lida, 
contada. Dos materiais utiliza-
dos aos processos de distribui-
ção, dos formatos que os livros 
conheceram às perseguições de 
que foram alvo, dos títulos à crí-
tica literária, da literatura oral à 
música, de Aristóteles a Dylan, 
de Sócrates ao Google, Irene 
Vallejo partilha com o leitor uma 
quantidade tão extraordinária 
quanto inusitada de informação. 
Livro feliz, por vezes demasiado 
feliz, aproxima-se dos nossos 
dias em muitos apontamentos 
literários, cinematográficos e de 
outra ordem, bem como em al-
guns relatos históricos.

A fechar, Vallejo conta a 
história das bibliotecárias hí-
picas dos EUA. A cavalo, quase 
um milhar de mulheres percor-
reu os territórios mais inóspitos 
do país durante os anos 1930, 
num programa governamental 
de combate ao analfabetismo e 
apoio à cultura e à literacia. Nes-
te condensado episódio, Vallejo 
comete o pecadilho que aqui e 
ali se vai encontrando ao longo 
da obra: a sua voz de romancista, 
de contadora de histórias, sobre-
põe-se à da ensaísta e os factos 
parecem galopar para territórios 
fantasiosos. Fica bonito, é possi-
velmente a chave que explica o 
sucesso da obra e de haver quem 
em Espanha lhe chame a Xera-
zade moderna, mas talvez não 
seja muito exacto. Como nota a 
própria autora, «somos os úni-
cos seres que fabulam» (p.405). 
E, afinal, isto é só um livro. 

 Ao ler O Infinito num 
Junco foi impossível não pensar 
nas bibliotecas itinerantes que 
ainda hoje, em muitos países, 
percorrem incontáveis quiló-
metros para levar as histórias de 
homens e mulheres a outros ho-
mens e mulheres, preservando-
-as, desafiando «a soberania ab-
soluta da destruição» através da 
escrita e dos livros. Porque, como 
bem escreve Vallejo, «quando 
partilhamos os mesmos relatos, 
deixamos de ser estranhos».

ração de amor ao livro e ofere-
ce-a a outros amantes de livros 
e também de boas histórias. O 
Infinito Num Junco foi a obra de 
não-ficção mais vendida de 2020 
em Espanha e o terceiro título 
mais comercializado de todos. 
Valeu vários prémios à autora e 
catapultou-a para a fama: Vallejo 
escrevia uma coluna no Heraldo 
de Aragon; hoje, escreve sema-
nalmente no El País e a sua obra 
está a ser traduzida e publicada 
em mais de 30 idiomas.

Num grande trabalho de in-
vestigação e recolecção, Irene 
Vallejo vai passeando pelos al-
vores da história e pré-história 
do livro, por mitos e figuras reais 
da antiguidade, primeiro grega, 
depois romana. Alberto Manguel 
elogiou a obra e chamou-lhe 
«um ensaio ameníssimo», o que 
suponho se refira ao tom acessí-
vel e por vezes quase efabulado 
com que está escrito. Porém, é 
esse mesmo registo que se dirá 
servir bem o “leitor comum” e a 
divulgação da história do livro 
junto de um público mais vasto, 
longe do estilo académico, que 
torna por vezes a obra demasia-
do didáctica e básica, como se 
tivesse sido escrita para pessoas 
que nunca ouviram falar des-
se estranho objecto, o livro, ou 
até de muitas trivialidades dos 
nossos tempos – quando logo 
no Prólogo nos fala de como, ao 
contrário do livro que superou a 

Irene Vallejo
O Infinito Num Junco
Bertrand
Tradução de  Rita Custódio 
e Àlex Tarradellas
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inatingível que a sua ideia foi atribuí-

da à suposta loucura que lhe mina-

ria a mente, mas talvez tenha ficado 

por perceber que a vontade sôfrega 

de tudo abarcar pode ser um impul-

so tão poderoso para a criação que 

acaba por se transformar na própria 

criação. E talvez seja essa a grande 

obra de Knausgård, fazer do seu co-

losso bibliográfico a luta suprema 

e eternamente condenada entre a 

linguagem e a sua incapacidade de 

conter o abismo de que somos feitos.

Derrubar muralhas 
em frente ao espelho

Entre 2009 e 

2011, o norue-

guês Karl Ove 

Knausgård pu-

blicou um romance em seis volumes 

que gerou discussões infindáveis 

sobre a fronteira entre literatura e 

realidade, sobre apropriações várias 

e sobre o direito de escrever sobre 

aqueles que nos são próximos. Tam-

bém gerou muito sensacionalismo, 

sobretudo em jornais noruegueses e 

suecos, mas isso está definitivamen-

te fora dos livros – é matéria conde-

nada à efemeridade. A Minha Luta, 

assim se chama o conjunto desta 

obra, não temendo a homonímia 

com o livro infame de Hitler, come-

çou com A Morte do Pai e encerrou 

com O Fim, o colosso de mil e poucas 

páginas que chega finalmente à tra-

dução portuguesa, dez anos depois 

da publicação original.

Quem acompanhou a saga de 

Knausgård desde o primeiro volume 

foi convivendo com a personagem do 

escritor e, entre chávenas generosas 

de café e uma quantidade de cigarros 

capaz de empalidecer qualquer mé-

dico, habituou-se ao mergulho sem 

fato nem oxigénio nas profundezas 

emocionais do autor. Talvez, em 

certos momentos, tenha assumido 

estar a ler uma biografia, o relato or-

denado e bem documentado da vida 

daquele que assina o livro, mas essa 

assunção terá caído por terra ainda 

o primeiro volume não ia a meio. 

A saga de Knausgård está longe do 

registo biográfico, ainda que a prin-

cipal matéria do enredo seja a vida 

do seu autor. Não é no enredo que 

estes seis volumes se apoiam, mas 

antes no impulso de registar o modo 

como foram sentidos, interpretados 

e vividos os acontecimentos que se 

referem, assumindo sempre o con-

flito entre querer lembrar e saber 

que o que se lembra não é o que 

aconteceu, ou não apenas. Proust já 

o afirmou há muito e não é por aca-

so que o autor francês e a sua obra 

maior são referidos com frequência, 

mas apesar da presença proustiana, 

Knausgård parece menos interessa-

do na reconstrução de um passado 

em forma de narrativa do que em 

enfrentar – e registar – uma luta sem 

tréguas entre o impulso de se escon-

der de si próprio e dos outros como 

quem se protege de um ataque mor-

tífero e a capacidade de olhar para 

si próprio sem filtros nem muralhas 

de protecção: «O que tentei fazer foi 

reincorporar uma presença, fazer 

com que o texto penetrasse atra-

vés de toda essa série de conceitos, 

de ideias e de imagens que cobrem 

um mundo onde os outros são es-

senciais.

A meio do livro, Knausgård ini-

cia um longo ensaio sobre Hitler, a 

sua ascensão ao poder e o anti-semi-

tismo que assumiu como bandeira 

de eleição. Sabe que está a empurrar 

o olhar em direcção ao horror, mas 

força-se a esse gesto, procurando 

modos de forçar também a lingua-

gem a encontrar um modo de dar 

forma ao inominável. Quer perceber 

e sabe – e assume – que não há nada 

que possa perceber-se fora da nossa 

cabeça ou longe do que somos e do 

que nos foi formando, pelo que esse 

gesto não existe fora da sua própria 

biografia emocional, feita de coisas 

que aconteceram e de coisas que 

foram sentidas, feita de traumas, 

momentos felizes e percepções do 

mundo e dos outros. Knausgård co-

loca Hitler no divã, mas a sua postura 

não é a do psicanalista neutral que 

espera que o paciente se revele. É a 

do inquiridor que se dispõe a fazer 

todas as perguntas que lhe ocorram 

sem se importar de assumir que tan-

to questiona o paciente como a si 

próprio. E talvez se questione mais 

a si próprio. Aí está a ironia do títu-

lo que escolheu para a sua saga e é 

esse o gesto fundacional deste livro 

e dos cinco anteriores: mais do que 

qualquer outra coisa, Knausgård 

questiona – sobre como foi possível 

o Holocausto, como se decide o que 

se pode ou não escrever, como se 

avança pelo mundo sem tropeções 

irreversíveis, como se equilibra o 

quotidiano com as veredas escuras 

que assomam dentro de nós, como 

vivemos uns com os outros e connos-

co próprios. E questiona depois de se 

rodear de argumentos que poderiam 

arriscar uma resposta, mas nunca há 

resposta totalmente satisfatória, pelo 

que Knausgård prossegue o questio-

namento, por vezes de modo exaspe-

rante, sempre e em todas as direções, 

mesmo que a aproximação a um 

esboço de resposta possa revelar-se 

um abismo para si próprio. É essa a 

verdade desta saga e para essa verda-

de, pouco importa o que aconteceu 

realmente na vida diária e cronologi-

camente em sucessão do seu autor. 

Perto do fim do livro, Knausgård 

arrisca uma descrição programática 

do que é a escrita para si: «(...) era 

isso mesmo escrever um romance: 

cristalizar tudo o que há de impul-

sos, desejos, prazeres, possibilidades 

e impossibilidades num só ponto, 

numa imagem, num acto, em que 

se revela tudo o que é imanente, e se 

mantém oculto e velado.» (pg.915) 

Nos anos 50 do século passado, em 

Nova Iorque, um boémio que tanto 

era vagabundo como escritor res-

peitado tinha o projecto de escrever 

um livro que registasse o mundo sob 

a forma de todos os diálogos, monó-

logos e pensamentos, todos os acon-

tecimentos, conflitos, memórias e 

desilusões, tudo o que alguma vez 

existiu e virá a existir. Tal era o pro-

jecto de Joe Gould, uma tarefa tão 

Karl Ove Knausgård
A Minha Luta 
– O Fim
Relógio d’Água

Tradução de Miguel Serras Pereira

como uma espécie de céu a realida-

de, ou como uma membrana cobre 

o olho, até chegar à realidade do cor-

po e à fragilidade da carne, mas não 

em termos gerais, porque o geral se 

aparenta ao ideal, e na realidade não 

existe, existe somente o particular, e 

como o particular neste caso sou eu, 

foi sobre isso que escrevi. É assim. 

Foi o meu único objectivo. Alguns 

entendem que não tinha o direito de 

o fazer, porque não me usei só a mim 

próprio. O que é verdade.» (pg.170)

Neste último volume, a narra-

tiva começa quando Knausgård se 

prepara para ver publicado o primei-

ro volume desta saga. Ao quotidiano 

e às suas sombras junta-se, assim, a 

reflexão sobre a escrita que vinha de 

volumes anteriores, mas também 

sobre o que significa tornar pública 

essa escrita. A estas junta-se uma 

outra camada: a auto-punição pelos 

efeitos que a publicação de livros que 

falam de pessoas reais e da sua inti-

midade poderá ter nessas pessoas, 

um masoquismo que parece gratuito 

(sobretudo quando acontece num 

livro igualmente tornado público), 

mas que ganha sentido na lógica 

de escrutínio de si mesmo, culpa 

e expiação desnorteada que é a de 

Knausgård. Nesse sentido, a escrita 

é também o modo de expiar a culpa, 

mas não num gesto terapêutico, an-

tes num processo contínuo de inda-

gação, acusação, análise e afirmação, 

sempre dirigida a si próprio, mesmo 

que assumindo o eu como parte de 

« Há algo de 
assombro-
so no facto 
de termos 

conseguido preservar ficções 
urdidas há milénios. Desde que 
alguém narrou pela primeira vez 
a Ilíada, as peripécias do velho 
duelo entre Aquiles e Heitor nas 
praias de Troia nunca mais caí-
ram no esquecimento», escreve 
Irene Vallejo (n. 1979), e estas li-
nhas resumem bem o que levou 
a jovem filóloga e romancista es-
panhola a escrever Infinito num 
Junco, o mais recente fenómeno 
editorial do país. 

Nos últimos anos, O Infinito 
num Junco apenas encontra res-
sonância semelhante no caso de 
Em Tudo Havia Beleza (Ordesa, 
na versão original, com edição 
portuguesa da Alfaguara), de 
Manuel Vilas. Mas este, na escala 
de intensidade dos tremores de 
terra literários, é mais difícil de 
explicar. Trata-se de um longo 
ensaio de quase 500 páginas so-
bre a história desses objectos que 
todos os meses aqui nos trazem: 
os livros, esses extensores de me-
mórias e imaginação, como lhes 
chamou Jorge Luis Borges. 

Apesar de todas as nuances 
de materiais, dimensões, gra-
fismos e outras, o livro, como 
a colher, aí está desde que foi 
inventado. Vallejo, que revela 
um saber e uma capacidade de 
síntese notáveis, faz uma decla-
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são antagónicas. O paradoxo é 
um dos lugares onde frequente-
mente chegamos quando, contra 
todas as recomendações razoá-
veis, nos lançamos a escrever so-
bre escrever.

Até no que diz respeito ao 
lado mais concreto da escrita, há 
um universo de razões e de sen-
sibilidades. Felizmente, existem 
as metáforas. Como acontece em 
tantas ocasiões, são elas que nos 
salvam de uma incompreensão 
ainda mais vasta, de um desen-
contro ainda mais absoluto. Tal-
vez por isso, recorrendo à protec-
ção da metáfora, parece-me que 
escrever acontece no interior de 
uma janela de calma, numa pai-
sagem de calma; escrever acon-
tece no lago, não no rio, não no 
mar, não no oceano; escrever 
acontece nestes fins de tarde, 
com a luz a entrar dividida pelos 
buracos dos estores, a estender-
-se em raios paralelos. Hoje acre-
dito que escrever começa, inva-
riavelmente, na decantação. 

É por isso que se tende a 
exigir idade ao escritor. Porque 
é necessário tempo para que o 
próprio tempo se liberte das suas 
impurezas. É necessária nitidez 
para que se possa abrir os olhos 
debaixo de água e ver, distinguir, 
apontar aquilo que é essencial. 
Digo isto e sei que concordam 
comigo pessoas que pensam o 
contrário do que penso. Digo isto 
e sei que discordam de mim pes-
soas que pensam exactamente o 
mesmo que eu, irmãos gémeos 
da psicologia literária. Não é fácil 
ler sobre ler. Em muitos aspetos, 
tratam-se de palavras mais sub-
jectivas do que as outras. 

Pensar sobre 
pensar

preender por eu, que estou aqui, 
me estar a dirigir a ti, apenas a ti. 
Impressiona esta sobreposição 
de tempo, agora, e de espaço, es-
tas palavras, cada uma destas le-
tras. Não foi agora que Sartre pu-
blicou o seu conhecido e citado 
Qu’est-ce que la littérature?, foi 
em 1964. Nessas páginas, escre-
veu que o autor é «cúmplice do 
seu público». Na cumplicidade, 
é muito difícil definir um lado e 
uma direcção. A cumplicidade é 
justamente essa ligação directa. 
A cumplicidade perfeita é uma 
sobreposição. Assim, aceitando 
a afirmação de Sartre também se 
pode afirmar que o público leitor 
é cúmplice do autor. A cumpli-
cidade é uma ponte, une duas 
margens, tem dois sentidos. Ain-
da assim, sem drama: “cúmplice” 
não é “refém”. 

Eu estou aqui e solto estas 
palavras no interior da tua com-
preensão, que fica depois dos 
teus ouvidos e dos teus olhos. 
Essa oportunidade de escolhê-
-las foi-me atribuída na distri-
buição de papéis. Posso agora, 
por exemplo, falar de árvores, 
com raiz, tronco e ramos; árvo-
res empurradas pelo vento. Esse 
é um direito de que disponho. 
Com a mesma facilidade, pode-
ria referir outros temas, outras 
imagens.

Visto daqui, no outro lado 
da ponte, tu estás aí e recebes 
estas palavras que, depois de 
todo este caminho, são outras, 
são essas palavras que aí tens à 
tua frente. Aproveita a liberdade 
que possuis, é enorme. És tu que 
dás significado a cada uma des-
tas palavras. És tu que decides a 
sua pertinência, a sua fidelidade 
para com a realidade compro-
vável. A partir daqui, deste lado 
da ponte, perto e longe, só posso 
imaginar o que interpretarás da 
minha alusão às árvores e à sua 
constituição. Este é o mistério 
que partilhamos, espécie de fo-
tossíntese.

Repito: não é fácil escrever 
sobre escrever. São muitas as 
possibilidades. Não é fácil dis-
tinguir caminhos entre espelhos 
que se reflectem uns aos outros. 
Há ligeiras distorções nessa se-
quência, mas qual é a linha origi-
nal e qual é a distorção? Com fre-
quência, todas as possibilidades 
são verdadeiras, mesmo quando 

rio absoluto, o próprio contrário 
do contrário, silêncio antitético. 
Ao mesmo tempo, nem sequer 
são palavras que permaneçam 
na constância do indivíduo, que 
o definam, porque o mais certo 
é que, amanhã, na próxima se-
mana, aquilo que foi dito já não 
tenha validade. Quem o disse, se 
continuou à procura, mudou de 
opinião.

Escrever sobre escrever é, in-

N ão é fácil 
e s c r e v e r 
sobre es-
c r e v e r . 

Em muitos aspetos, tratam-se de 
palavras mais subjectivas do que 
as outras. São palavras com o 
gosto amargo do individual, por-
que aquilo que é para um não é 
para outro, ou para outra. Às ve-
zes, dependendo de quem pen-
sa, de que diz, é mesmo o contrá-

Elegia de Janeiro

variavelmente, sugerir palavras 
sobre palavras. Não se consegue 
evitar alguma vertigem nesse 
exercício, pertence ao centro da 
sua natureza. Como a respiração 
das árvores e outros exemplos da 
botânica, também escrever so-
bre escrever tem a sua natureza, 
não pode escapar a ela, é feita de 
espelhos e de capicuas.

Tu estás aí. Lês estas pa-
lavras e quase te poderias sur-

Fui ao hospital visitar-te na sexta passada. 
Estavas deitado no leito com os olhos 
semicerrados e uma cara muito amarelada, 
tal como uma folha seca e murcha. 
Tentaste abrir os olhos ao ouvir-me os 
passos a aproximarem-se de ti para trocar 
palavras comigo, mas a tua voz arrastava-
se fragilmente pela garganta a sufocar 
sílabas.

Entraram médicos e enfermeiras a discutir 
mais uma proposta para te acalmar a dor 
do cancro que tinha vindo a carcomer o teu 
corpo como lobo faminto. Abriste os olhos, 
deixando deles brotar um brilho efémero, 
mas voltaste a cerrá-los, sem ligar mais às 
palavras dos anjos vestidos de branco que 
nem sempre têm remédio santo. Parecias 
ter forte consciência da tua última partida 
a partir do leito que te transportaria, como 
um barco a afundar-se, para o fundo do 
mar onde o dia também é a noite.

Mas está a amanhecer e chegou-me 
finamente a notícia da tua morte. Por fora 
da janela, um pássaro chora em vez de 
cantar. Começaste a viagem sozinho, sem 
esperar mais por nós, deixando cada um de 
nós dentro das suas grades da vida.

Sei que não ficaste satisfeito com a vida, 
curta, menos aventureira e plena de 
aspirações não concretizadas.
Não sei se acreditas na próxima vida, se 
nela acreditares, espero que cometas mais 
erros, porque há erros bonitos.

De qualquer maneira, vale a pena viver, e 
morrer. A vida cria a morte porque é a vida. 
A vida cria a morte, por isso é a vida.

19-01-2021

Robert Courbold Chilton (Wellcome Images)
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Celebrou-se esta semana o Dia 
Internacional em Memória das 
Vítimas do Holocausto, efeméride 
instituída pela Organização das 
Nações Unidas que assinala o dia 
de 1945 em que os prisioneiros 
do campo de concentração de 
Auschwitz foram libertados. A 
Biblioteca Pública de Nova Iorque 
foi uma das muitas instituições a 
assinalar este dia, lembrando que 
tem disponível no seu espólio várias 
colecções de livros e documentos 
associados ao Holocausto, às suas 
vítimas e aos que lhe sobreviveram. 
No blog da biblioteca, a etiqueta 
«Voices of Holocaust Survivors: Oral 
Histories and Personal Narratives» 
arruma várias dessas colecções, 
com destaque para as gravações 
áudio de depoimentos, memórias 
e histórias pessoais contadas por 
alguns dos sobreviventes. Vladka 
Meed era uma adolescente quando os 
nazis ocuparam a Polónia e dedicou 
os anos seguintes à resistência, 
transportando correio e encomendas 
entre o gueto de Varsóvia e os bairros 
exteriores, onde vivia, e ajudando 
a organizar a revolta no gueto. 
Egon Loebner, nascido na então 
Checoslováquia, viu os seus sonhos 
de estudar diplomacia arruinados 
pelo anti-semitismo, pouco antes 
de ser preso pelos nazis. Esteve 
nos campos de Theresienstadt e 
de Auschwitz, onde perdeu toda 
a sua família. Mudou-se para os 
Estados Unidos depois da guerra e aí 
conheceu Einstein, que o incentivou 
a estuda física. Aos seus estudos e 
investigações devemos a tecnologia 
dos ecrãs planos. São dois dos muitos 
depoimentos que podem escutar-se 
on-line graças ao trabalho de recolha 
que continua a ser desenvolvido pelo 
projecto American Jewish Committee 
Oral History Collection. A juntar aos 
áudios, há uma enorme colecção 
de livros e documentos, entre eles a 
colecção Yizkor Books, composta pelo 
trabalho de inúmeros sobreviventes 
que, depois da guerra, escreveram 
de memória tudo aquilo de que se 
lembravam relativamente a livros, 
manuscritos e outros documentos 
apreendidos e destruídos pelos 
nazis, particularmente aqueles que 
testemunhavam aspectos da cultura e 
da tradição judaicas. 

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.
Pietro Gottuso
Desde 1880
Kalandraka

Vencedor do XIII Prémio Internacional 
Compostela para Álbuns Ilustrados, o 
livro do italiano Pietro Gottuso chega 
agora à edição em português, contando 
em imagens a história de uma livraria com 
140 anos que, tendo resistido a muitos 
momentos de crise, se vê agora ameaçada 
pela nova crise. Uma história para os 
mais novos conhecerem a importância 
das livrarias e para os mais velhos não 
esquecerem o papel que podem ter na sua 
continuidade.

1.

4.

5.

6.

1. 
Cecília Jorge
Poemas Para Macau
Livros do Oriente

Escritos ao longo das últimas três 
ou quatro décadas, os poemas que 
integram o novo livro de Cecília 
Jorge terão nascido do acaso ou 
do impulso sem nunca se imporem 
perante o registo habitualmente 
praticado pela autora, que é o da 
prosa. Agora, a jornalista macaense 
juntou esses poemas num único 
volume e o que se nos dá a ler é 
uma miríade de declinações poéticas 
sobre os temas da identidade, da 
pertença e do papel da memória 
na construção daquilo que somos, 
individual e colectivamente. No 
poema «Identidade», lê-se: «Sou/ 
apenas/ mas sou/ quanto baste/ Não 
busco/ o pleno/ não serei/ o quase».

2.
VVAA
Dear Hong Kong / 鄉港家書
Blacksmith Books

Com o mote da diversidade e da 
identidade sempre presente, este é 
um álbum fotográfico – e bilingue 
– que reúne retratos de 80 pessoas 
nascidas em diversos pontos do globo. 
A uni-las, o facto de terem feito de 
Hong Kong a sua casa, o lugar a que 
chamam seu independentemente da 
origem e das raízes que não deixam de 
transportar.

2,
Ana Teresa Pereira
Os Perseguidores
Relógio d’Água

O novo livro de Ana Teresa Pereira reúne 
três narrativas breves, sendo a primeira 
uma nova versão de um texto publicado 
anteriormente, com a imagem do pássaro 
como elo de ligação temática.

4.
Carlos Fiolhais e David Marçal
Apanhados Pelo Vírus
Gradiva

Dois dos mais conhecidos cientistas 
portugueses partilham tarefas na 
apresentação daquilo que já se conhece 
sobre o vírus que suspendeu o mundo, 
discutindo algumas ideias, desmontando 
teorias da conspiração e propondo vários 
modos de acompanhar, à medida que vai 
surgindo, o conhecimento científico que 
sobre este tema se vai produzindo.

5.
Teolinda Gersão
O Regresso de Júlia Mann a 
Paraty
Porto Editora

«Freud pensando em Thomas Mann em 
Dezembro de 1938», «Thomas Mann 
pensando em Freud em Dezembro de 1930» 
e «O regresso de Júlia Mann a Paraty» são 
as três novelas que compõem o novo livro 
de Teolinda Gersão, independentes mas 
profundamente relacionadas entre si.

2.


