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

E
m 1757, na conferência da 
Arcádia Lusitana, Correia Garção 
lia a sua Dissertação Terceira e 
afirmava sem vacilar que «os 
Gregos e os Latinos, que dia 

e noite não devemos largar das mãos, estes 

soberbos originais, são a única fonte de que 

manam boas odes, boas tragédias e excelentes 

epopeias.» A afirmação era consistente com o 

espírito da Arcádia, mas fechava o mundo e o 

tempo num passado que, merecendo todos os 

regressos da memória colectiva, não deixava 

de ser isso mesmo, passado. O mundo não 

acabou depois desses clássicos originais, nem 

a modernidade se perdeu por a eles regressar 

sempre que necessário. É possível que seja 

desse convívio de tempos que resulta a ideia 

de clássico que hoje predomina, aberta e 

fragmentária como toda a contemporaneidade, 

ciente da implacabilidade dos anos que passam 

(e empurram para o esquecimento livros que 

se julgariam duradouros), atenta à importância 

que novos discursos e criações literárias vão 

assumindo no nosso percurso comum. Talvez 

pela paragem forçada que o confinamento 

impôs às editoras, impedindo lançamentos 

e acções promocionais com a presença de 

autores, muitos livros de autores já falecidos 

chegaram às livrarias nos últimos meses. Alguns 

são reedições, acrescentadas ou não, de títulos 

há muito esgotados, outros são novidade, 

apesar de terem sido escritos há décadas, ou 

há séculos. Guiados por Italo Calvino e o seu 

livro Porquê Ler os Clássicos, percorremos 

essas novidades editoriais e, por um momento, 

deixamos de lado os novos autores, as 

promessas anunciadas e as descobertas que só o 

tempo dirá se permanecerão.

No campo da história local, um novo livro de 

Patricia O’Sullivan traz à luz o modo como as 

mulheres foram tratadas pelo sistema legal de 

Hong Kong entre a segunda metade do século 

XIX e a primeira metade do XX. Entre as muitas 

informações reunidas, discutidas e reveladas em 

Women, Crime and the Courts: Hong Kong 1841-

1941, há dados surpreendentes sobre o número 

significativo de mulheres portuguesas, oriundas 

de Macau, que trabalharam nas prisões do 

território vizinho.

Nas leituras desta edição, romance, poesia e 

jornalismo ocupam lugar de destaque com 

The Mountain Whisperer, a tradução inglesa do 

romance de Jia Pingwa que ecoa a história da 

China no século XX, pedaços a preto e branco 

(ch. 黑黑黑黑黑, ing. bits of black and white), poemas de 黑黑 

recentemente editados em Macau, e Cidades do 

Sol, as reportagens que levaram Paulo Moura a 

diversas cidades asiáticas.
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HÉLDER BEJA

As mulheres portuguesas 
que controlaram as prisões 
de Hong Kong
Women, Crime and the Courts: Hong Kong 1841-1941, novo livro 
de Patricia O’Sullivan, traça um retrato do modo como as mulheres 
foram tratadas aos olhos da lei no primeiro século de existência 
de Hong Kong. Que muitos dos crimes passaram por Macau não será 
surpresa. A grande descoberta é o significativo número de mulheres 
portuguesas que trabalharam no sistema prisional da região vizinha.

Patricia O’Sullivan

Women, Crime 
a nd the Courts: 
Hong Kong 
1841-1941
Blacksmith Books 

Tradução: Julia Lovell 

Blaustein, um dos seus fundadores, e 
procurando estabelecer, através da literatura 
e da cultura, caminhos e ligações ainda 
por descobrir. O site da revista já pode ser 
consultado aqui: 
https://europeanreviewofbooks.com/

Grande prémio 
de conto para 
Bruno Vieira Amaral
Com o livro Uma Ida ao Motel e Outras Histórias 
(Quetzal), Bruno Vieira Amaral venceu o Grande 
Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, 

galardão atribuído pela Associação Portuguesa de 
Escritores em parceria com a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão. O júri, composto por 
Annabela Rita, António Carlos Cortez e Cândido 
Oliveira Martins, justificou a escolha referindo 
que os contos do autor congregam «uma apurada 
técnica narrativa com uma imaginação de 
universos de linguagem e de personagens que, 
saídos do real quotidiano e urbano, moldam 
uma visão do mundo que é a um tempo realista e 
irónica, e não raro, trágica».

Portugal em Leipzig
A edição deste ano da Feira do Livro de Leipzig, prevista para 
Março, foi cancelada devido à pandemia de Covid-19. Portugal 
seria o país convidado desta edição, mas a participação 
portuguesa ficará assegurada para a edição de 2022. Colmatando 
esse cancelamento e preparando a divulgação dos autores e da 
literatura portuguesa no próximo ano, a Feira do Livro de Leipzig 
organizou um festival de leitura em modo misto, juntando sessões 
presenciais e on-line. Até ao próximo dia 30, Portugal apresenta-
se no Leipzig liest e a programação pode ser acompanhada na 
página de Facebook do Instituto Camões de Berlim. F

azer a história de 
Hong Kong e Ma-
cau e de tantos 
outros lugares no 
feminino é tarefa 

difícil: o mundo escreveu-se du-
rante muito tempo no masculino. 
A autora Patricia O’Sullivan, que 
vem investigando os arquivos de 
Hong Kong nos últimos anos, par-
tiu da ideia de que os tribunais e 
o modo como a lei foi tratando as 
mulheres poderia ser uma por-
ta de entrada nesse mundo – e 
estava certa. Women, Crime and 
the Courts: Hong Kong 1841-1941 
colige muitas peripécias e dra-
mas, de assassinatos a roubos e 
bombas, assim como histórias 
que passam por Macau e a sua 
população, nem sempre da forma 
mais óbvia. 

A VIDA NA PRISÃO

Nos primeiros anos de Hong 
Kong, o estabelecimento prision-
al criado para acolher mulheres 
tinha maioritariamente homens 
como força de trabalho, mas de-
pressa a situação se foi alteran-
do, com os vários problemas de 
álcool, abusos e fugas. A primeira 

mulher contratada pelo governo 
de Hong Kong para trabalhar num 
presídio começou a exercer em 
1850 e não se sabe o seu nome. A 
segunda, em 1855, foi Mary Good-
nings, mulher de um carcereiro, 
que recasou duas vezes com os 
seus sucessores no posto, o que 
diz bem da fragilidade da sua 
posição. Depois, aparece o registo 
mais curioso de todos: «De 1858 
a 1866, os seis nomes que apare-
cem sugerem que as detentoras 
do posto eram portuguesas», ref-
ere Patricia O’Sullivan, sendo que 
nenhuma delas parece relaciona-
da ou casada com nenhum dos 
guardas portugueses que também 
exerciam nos presídios de Hong 
Kong. «As mulheres, provavel-
mente nascidas em Macau, po-
diam muito bem falar canton-
ense», tinham o seu próprio quar-
to e a seu cargo um baixo número 
de reclusas. De modo mais espe-
cífico, lemos que um relatório do 
superintendente Francis Douglas, 
enviado para o Escritório Colo-
nial, refere uma Sra. E.F. Remédios 
que «fala cantonense e cumpre os 
seus deveres satisfatoriamente». 
Outra portuguesa associada a es-
tas funções, em 1869, é identifi-

cada como Sra Payne, «a mulher 
portuguesa do Guarda Payne de 
Chain-gang e tinha a vantagem 
de falar cantonese», que em 1871 
chegou a «guarda de 1ª classe». Já 
em no começo da década de 1880 
foi a vez de Guilhermina Assis ter 
uma posição de destaque entre os 
quadros da penitenciária femini-
na, seguida da jovem de 26 anos 
Joanna Maria Raptis, que exerceu 
dos anos 1890 até 1905. A investi-
gadora e autora do livro identifica 
um «padrão para dar emprego 
predominantemente a mulheres 
portuguesas, algo que só se alter-
ou quando a prisão foi transferida 
para Lai Chi Kok, em 1932».

RASTO DE MACAU

Desde as fundações da colónia 
britânica que a mão-de-obra 
vinda de Macau teve um papel 
activo. A autora começa por de-
stacar os quadros qualificados 
e competências que as famílias 
vindas de Macau traziam à nova 
possessão britânica. Tratavam-se 
de «velhas famílias portuguesas 
de Macau» que ofereciam «com-
petências comerciais, clericais e 
linguísticas» a Hong Kong. A im-

portância e expressão da comu-
nidade portuguesa e macaense 
na alvorada de Hong Kong é con-
hecida. «Com uma longa história 
de trocas comerciais na região, 
Macau era uma fonte rica de 
homens literatos, habituados a 
trabalhar em mais de um idioma 
e rápidos a adquirir um nível de 
proficiência de inglês». O’Sullivan 
recorda que Macau foi o mais im-
portante polo da igreja católica 
na região, tendo criado a primeira 
universidade de estilo ocidental 
na Ásia no século XVI, o Colégio 
de São Paulo. Com boas escolas e 
uma educação sólida, os homens 
chegados de Macau a Hong Kong 
facilmente encontravam trabalho 
em empresas comerciais, agên-
cias de seguros, bancos e em-
presas de transporte marítimo. 
Até ao estabelecimento sólido de 
Hong Kong, apenas os homens 
iam para Hong Kong para tra-
balhar, deixando as famílias na 
mais amena Macau. Mas, refere 
a autora, «em poucos anos a co-
munidade portuguesa/macaense 
desenvolveu-se, apesar de du-
rante pelo menos um século as 
famílias terem mantido laços es-
treitos com Macau».

A IGREJA E O REVERSO
 
Também o espírito recebia ali-
mento da Cidade do Santo Nome 
de Deus. O livro conta breve-
mente a história de um padre, de 
nome José, que chegou a Hong 
Kong vindo do enclave luso para 
estabelecer a primeira igreja 
católica, em 1842, na zona que é 
hoje Wellington Street. As primei-
ras missas tiveram grande adesão 
por parte dos soldados irlande-
ses e da comunidade portugue-
sa e depressa a pequena igreja 
se tornou pequena para os fiéis. 
Em 1947 começa a construção da 
Catedral de St. John, ao mesmo 
tempo que as missões católicas 
abriam pequenas escolas e hospi-
tais, sendo que muitos deles aca-
bavam por perecer pouco tempo 
depois.
Havia, porém, a outra face da ci-
dade. Conhecida por ser desde 
o início um viveiro de bordéis e 
prostituição, com Wanchai a tor-
nar-se desde muito cedo uma 
variante daquilo que anda hoje 
é, a Hong Kong dos primeiros 
anos está pejada de histórias de 
jovens que sofreram às mãos dos 
pequenos traficantes que então 
se organizavam. Algumas destas 
narrativas contadas pela autora 
passam por Macau. É o caso do 
destino de Chan Tung-tsoi, uma 
rapariga de 16 raptada por um 
grupo de homens em Cantão, 
levada para Hong Kong, depois 
para Macau onde foi comprada 
por um chinês da Califórnia e de-
pois para Hong Kong novamente. 
Dali, Chan deveria ter seguido 

para Singapura levada por duas 
mulheres, juntamente com outra 
jovem, mas a sorte e a decência 
do seu antigo patrão em Cantão 
salvaram-na de tal sorte. As duas 
mulheres de Hong Kong foram 
levadas a tribunal e condenadas.
 Parteira era outra profissão 
em demanda na nova colónia 
britânica, nem sempre com os 
melhores resultados. Eram mui-
tas a mortes durante o parto, tan-
to de mães como de crianças, e 
nem todas chegavam aos ouvidos 
da lei. Curiosamente, o primeiro 
caso de que há registo envolve 
uma velha parteira portuguesa 
e, provavelmente, uma mãe ma-
caense ou portuguesa. A grávida, 
conta O’Sullivan, chamava-se 
Leocardia (ou Lavidia) Francisca 
da Cruz Roza, bem casada em 
Hong Kong com um emprega-
do de escritório, mas já bastante 
doente aquando dos trabalhos de 
parto. O serviço acabou por ficar 
nas mãos de Clara Cordeiro, mul-
her de 80 anos vinda de Macau, 
sem treino profissional no mis-
ter. A jovem acabou por morrer 
e Clara Cordeiro foi acusada do 
crime, tendo passado pelo menos 
uma semana na prisão a aguardar 
julgamento. Os registos consulta-
dos pela autora não oferecem in-
formação adicional sobre o des-
tino de Cordeiro, mas O’Sullivan 
acredita que tenha sido ilibada 
por falta de provas.
 O livro dá ainda outras pistas 
telegráficas da história mais ou 
menos recente dos portugueses 
em Hong Kong.  Leonardo d’Al-
mada e Castro Jr, por exemplo, é 
recordado como o primeiro ad-
vogado português registado em 
Macau. Mas é sobretudo de mul-
heres que fala Women, Crime and 
the Courts: Hong Kong 1841-1941, 
destapando quase inadvertida-
mente o véu sobre o que terá sido 
também a vida das portuguesas 
que passaram por Hong Kong no 
séculos XIX e no alvor do século 
XX.

European 
Review of Books
Um grupo de escritores, académicos 
e designers oriundos de diferentes 
países europeus, mas também dos 
EUA e de outras geografias, está a 
preparar a publicação de uma revista 
literária intitulada European Review 
of Books. Ainda em fase de reunião de 
fundos (através de uma plataforma de 
crowdfunding), a revista quer acolher 
crítica, ensaio e outros textos em inglês 
e nas várias línguas utilizadas pelos seus 
futuros colaboradores, afirmando-se como 
internacionalista, nas palavras de George 

e a
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Sensibilidade e Bom Senso, da 
autora inglesa, a ser publicado 
pela Clássica Editora, e O Grande 
Gatsby, do autor norte-america-
no, a merecer nova edição pela 
Guerra & Paz.
 Já numa concepção de “clás-
sico” muito próxima de nós, re-
gistem-se novas edições de dois 
dos mais importantes escrito-
res argentinos do século XX: na 
Quetzal, reedita-se O Aleph, de 
Jorge Luís Borges, e na Antígo-
na, saúda-se a publicação de A 
Fúria e Outros Contos, de Silvina 
Ocampo. «Um clássico é um livro 
que nunca acabou de dizer o que 
tem a dizer», escreveu Calvino, 
mesmo que pudesse não estar a 
pensar em Borges e Ocampo.

NEM SÓ DE LITERATURA...

Regressemos a Italo Calvino: 
«Hoje é impensável uma edu-
cação clássica como a do jovem 
Leopardi, e sobretudo a bibliote-
ca do conde Monaldo ardeu. Os 
velhos títulos foram dizimados 
mas os novos multiplicaram-se, 
proliferando em todas as literatu-
ras e culturas modernas. Só resta 
inventar cada um uma biblioteca 
dos nossos clássicos (…).» Nessa 
biblioteca inventada, a literatura 
ocupará um espaço considerá-
vel, mas outras escritas também 
terão o seu lugar, da ciência à fi-

tes do Renascimento na primeira 
metade do século XVI.
 No capítulo da poesia por-
tuguesa, a Assírio & Alvim trouxe 
de volta às livrarias a poesia de 
Francisco de Sá de Miranda, in-
trodutor da forma do soneto nas 
letras portuguesas, que cultivou 
a par de outras estruturas poéti-
cas, e uma das grandes influên-
cias que Luís de Camões, que 
nele foi beber temáticas e for-
mas. Saltando cinco séculos, esta 
mesma editora publicou tam-
bém recentemente dois volumes 
da poesia de Jorge de Sena, Per-
seguição, o seu primeiro livro de 
poesia (publicado originalmente 
em 1942) e Coroa da Terra, os 
dois primeiros volumes de uma 
nova colecção que reeditará toda 
a obra poética do autor. 
 Também neste espaço que 
poderíamos arrumar com a de-
signação de clássicos moder-
nos, voltando a invocar Calvino 
e a sua ideia de que «é clássico o 
que tiver tendência para relegar 
a actualidade para a categoria 
de ruído de fundo, mas ao mes-
mo tempo não puder passar sem 
esse ruído de fundo», merecem 
destaque três edições cujos au-
tores pertencem já ao século XX. 
De Luis Cernuda, um dos poetas 
espanhóis que marcou a Gera-
ção de 27, a Língua Morta publi-
cou Ocnos, sequência de poemas 
em prosa escritos no exílio, na 
Escócia, e dedicados à terra natal 
do autor, Sevilha, que na verda-
de nunca se menciona explici-
tamente. Com chancela das Não 
(Edições), chegam às livrarias as 
cartas dirigidas a anónimos que 
Ghérasim Luca, surrealista ro-
meno, escreveu  nos anos 50 do 
século passado, desafiado por 
uma amiga. E de Pier Paolo Pa-
solini, a Barco Bêbado publica 
Who is Me – Poeta das Cinzas, 
um longo poema autobiográfico: 
«enquanto poeta, serei poeta das 
coisas./ As acções da vida serão 
só comunicadas,/ e serão, elas, a 
poesia,/ pois, repito, não existe 
outra poesia senão a acção real».
 A estes novos – ou não tão 
novos –  livros há que juntar um 

dos clássicos incontestáveis do 
século XX português. Em for-
mato de bolso, a Tinta da China 
reedita a Mensagem, de Fernan-
do Pessoa, ampliando um pouco 
mais a edição integral da obra 
aparentemente inesgotável do 
mestre.

EXEGESE E FICÇÃO

Na prisão, o tempo parece es-
ticar-se em longos dias. Numa 
das suas muitas passagens pelo 
cárcere, o Conde de Mirabeau – 
escritor, jornalista e reconhecido 
orador nos tempos da Revolu-
ção Francesa –  aproveitou esse 
tempo para ler.  Entre as leituras, 
destacaram-se vários volumes 
dedicados à exegese bíblica, bem 
como a temas da Antiguidade, 
e foi a partir de tão devotas lei-
turas que o autor escreveu uma 
obra que acabaria apreendida 
pela polícia francesa e, quase de 
seguida, devidamente elencada 
no famoso índex da cúria roma-
na. Terminado em 1780, e agora 
publicado pela Sistema Solar, 
Erotika Biblion é um repositório 
bem documentado de referências 
sexuais retiradas da Bíblia e de 
outros livros da Antiguidade. Na 
introdução desta edição, Aníbal 
Fernandes (que também traduz a 
obra) recupera uma carta de Mi-
rabeau a Sophie, a Marquesa de 
Monnnier e um dos muitos rela-
cionamentos femininos do autor, 
onde se lê: «Acreditarias que fosse 
possível fazer na Bíblia e na An-
tiguidade investigações sobre o 
onanismo, as tríbades, etc., etc., 
e sobre as mais escabrosas maté-
rias que os casuístas abordaram, 
e tornar tudo isso legível, mesmo 
aos que forem mais anacronica-
mente empertigados e polvilha-
dos com ideias filosóficas?» Acre-
ditando-se ou não, as referências 
estão lá todas e não deixa de ser 
irónico que a Igreja tenha colo-
cado na sua lista negra um livro 
cuja matéria considerada ofen-
siva provém, na sua quase tota-

lidade, do livro que essa mesma 
Igreja considera sagrado. Como 
escreveu Calvino, que mantemos 
como guia, «os clássicos são livros 
que quanto mais se julga conhe-
cê-los por ouvir falar, mais se des-
cobrem como novos, inesperados 
e inéditos ao lê-los de facto». 
 Entre os clássicos tardios, 
há mais um volume da obra de 
Fiódor Dostoievski na Relógio 
D’Água, também ele resultado 
de um encarceramento. Recor-
dações da Casa dos Mortos, com 
tradução de António Pescada, 
narra a dura experiência do au-
tor numa prisão siberiana, onde 
esteve preso durante cinco anos 
na sequência de uma acusação 
de actividades contra o governo 
russo, como membro do Círculo 
Petrashevski. 
 Também de Fiódor Dostoie-
vski é o mais recente volume da 
colecção que a Porto Editora de-
dica aos clássicos da literatura. O 
Jogador junta-se, assim, a livros 
como Orgulho e Preconceito, de 
Jane Austen, O Gato Preto e Outros 
Contos, de Edgar Allan Poe, ou O 
Retrato de Dorian Gray, de Oscar 
Wilde, numa selecção de títulos 
que vem confirmar que a ideia 
que temos do que é um clássico 
há muito deixou de depender de 
uma cronologia rígida e relegada 
para muitos séculos atrás.
 Entre os livros chegados aos 
escaparates nos últimos meses 
há ainda diferentes edições de 
Franz Kafka (O Castelo saiu na 
Relógio D’Água e na Livros do 
Brasil), novas impressões de Jane 
Austen e F. Scott Fitzgerald, com 

A 
pergunta é de 
Italo Calvino 
no título de um 
dos seus livros. 
A resposta, 

como não poderia deixar de ser, 
não é fechada, e o autor italiano 
espalhou-a ao longo de 35 en-
saios sobre obras e autores que 
vão de Homero a Cesare Pavese, 
passando por Virginia Woolf, Vol-
taire ou Jorge Luis Borges. 
 Nos últimos meses, vários 
foram os livros de autores já fale-
cidos, alguns há muitos séculos, 
outros há algumas décadas, que 
chegaram às livrarias, trazendo 
consigo essa aura que um clássi-
co parece transportar, indepen-
dentemente da sua antiguidade 
e da quantidade de leitores que 
continua a ter. Mark Twain, ele 
próprio autor de alguns livros 
que hoje consideramos clássi-
cos, dizia com ironia que um 
clássico é um livro que as pes-
soas elogiam e não lêem. 

losofia, da política à religião, da 
história ao jornalismo.
 É precisamente na área do 
jornalismo escrito que se situa 
uma das novidades recentemen-
te chegadas às livrarias. Cristo 
com Carabina ao Ombro, de Rys-
zard Kapu黑ci黑ski, é o último livro 
do famoso jornalista polaco a 
sair na Livros do Brasil, que tem 
vindo a editar ou reeditar alguns 
dos seus muitos livros. Reunin-
do reportagens sobre guerrilhas 
e guerrilheiros, quase sempre 
levadas a cabo por jovens com-
batentes que lutam pela liberda-
de de diversos modos, este livro 
percorre o mundo da América 
Latina ao Médio Oriente, com 
passagem por África (e por Mo-
çambique) e vem juntar-se a títu-
los como Ébano, Novas Andanças 
Com Heródoto e O Imperador, do 
mesmo autor.
 No campo da história das 
ideias políticas, dois títulos re-
centemente publicados vêm jun-
tar-se a esta biblioteca de clássi-
cos de todos os tempos. Na Reló-
gio D’Água, reedita-se o Manifes-
to do Partido Comunista, de Karl 
Marx e Friedrich Engels, numa 
tradução de António Sousa Ri-
beiro. Na Antígona, publica-se O 
Apoio Mútuo, de Piotr Kropotki-
ne, uma das obras fundamentais 
do pensamento anarquista, tra-
duzido por Miguel Serras Pereira.
 Quando se editam tantos 
livros, tantas novidades, tantos 
autores que são tema de conver-
sa nos jornais, nas televisões e 
nas redes sociais, pode assomar 
ao leitor a tentação de pergun-
tar, com Italo Calvino, para que 
serve ler os clássicos. A resposta 
está nessa obra do autor italiano 
que nos tem servido de guia para 
esta enxurrada de novidades que 
não são verdadeiras novidades. A 
fechar a introdução de Porquê Ler 
os Clássicos, diz Calvino que «os 
clássicos servem para compreen-
der quem somos e aonde chegá-
mos» e, mais adiante, sublinha a 
importância de «não se pensar 
que os clássicos devem ser lidos 
porque “servem” para alguma 
coisa. A única razão que se pode 
aduzir é que ler os clássicos é me-
lhor do que não ler os clássicos.» 
Um livro que resolve de modo tão 
universal todas as quezílias sobre 
o que é ou não pode ser um clás-
sico já merece, também ele, subir 
ao mesmo estatuto.

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

C O S T A

D E S T A Q U E

Porquê ler 
os clássicos?
De Sá de Miranda a Jane 

Austen, passando por 

Jorge Luís Borges, Safo 

ou Fernando Pessoa, são 

muitos os novos livros 

que chegaram às livrarias 

e que podemos arrumar 

na estante dos clássicos, 

independentemente 

da época em que foram 

escritos. 

 A frase afiada do autor de 
Huckleberry Finn soa familiar 
quando nos deparamos com 
as famosas releituras de Verão, 
aquele momento anual em que 
revistas, jornais, rádios e televi-
sões se dedicam a perguntar a fi-
guras públicas o que andam a ler 
e muitas respondem que estão a 
reler um título famoso, que pode 
ser (e muitas vezes é) Em Bus-
ca do Tempo Perdido, de Marcel 
Proust, ou Guerra e Paz, de Lev 
Tolstói. Nunca há leituras bre-
ves nestes inquéritos, como se 
um clássico tivesse de ter vários 
volumes, milhares de páginas e a 
fama de intransponível.

 
CLÁSSICOS 

DO SÉCULO XIX

A importância que um país de-
vota à sua cultura também se 
mede pelas reedições de livros e 
autores fundamentais. Se duran-

te muito tempo era difícil encon-
trar obras de Eça de Queirós nas 
livrarias, com excepção de Os 
Maias, leitura obrigatórias nas 
escolas, e de um ou dois títulos 
dos mais reconhecidos, a reedi-
ção da obra completa queirosia-
na tem vindo a ser assegurada 
pela Livros do Brasil, em edições 
que aliam o cuidado a um preço 
acessível. 
 Sucedendo a títulos como A 
Relíquia, A Ilustre Casa de Rami-
res ou O Mandarim, chega agora 
às livrarias o volume Alves & Cª 
e Outras Ficções. O conto que dá 
título a esta reunião de contos 
tem em Godofredo Alves, um 
negociante de comissões para 
o Ultramar, a sua personagem 
principal, entretanto envolvida 
numa teia de traição conjugal 
que acabará num dilema: deve 
Godofredo vingar a sua hon-
ra disputando um duelo com o 
amante da mulher ou fingir que 
nada se passou, evitando proble-
mas futuros? O dilema de Godo-
fredo é também um espelho da 
pequena burguesia de Lisboa, 
como sempre magistralmen-
te descrita – nas suas virtudes 
públicas e nos vícios privados – 
por Eça de Queirós. A «Alves & 
Cª» juntam-se, neste volume, os 
contos «O réu Tadeu», «Um dia 
de chuva» e «Enghelberto».
 Longe da unanimidade, e de-

pois de uma participação activa 
na polémica Questão Coimbrã, 
Álvaro do Carvalhal merece bem 
o epíteto de clássico. Considera-
do maldito pelos seus pares, aca-
bou por transformar-se em autor 
de culto, sobretudo pela capa-
cidade imaginativa e marcada 
pelo humor negro que colocou 
na criação de contos onde o so-
brenatural é pedra de toque. Os 
Canibais e Outros Contos, publi-
cado pela Livros do Brasil, reúne 
«Os canibais»,  texto que deu ori-
gem ao filme homónimo de Ma-
noel de Oliveira, e onde surgem 
as inesquecíveis personagens de 
Margarida e o Visconde de Ave-
leda, a outros cinco textos, todos 
eles reveladores da verve humo-
rística e sarcástica do seu autor. 
Numa das muitas definições que 
Italo Calvino alinha sobre o que 
é um clássico, há uma que diz 
que «é uma obra que provoca in-
cessantemente uma vaga de dis-
cursos críticos sobre si, mas que 
continuamente se livra deles». 
Os contos de Álvaro do Carvalhal 
aí estão, dando razão ao escritor 
italiano.

CLÁSSICOS POÉTICOS

A poesia, já se sabe, é um género 
pouco cultivado pelas editoras. As 
vendas são baixas, os leitores são 
os de sempre e é pouco provável 
que um livro de poesia se trans-
forme em bestseller. Apesar disso, 
um tecido cultural saudável não 
prescinde de reedições regulares 
de obras que vão desaparecendo 
das livrarias e, em alguns casos, 
da memória colectiva. 
 Nos últimos meses, foi a As-
sírio & Alvim a assegurar a parte 
de leão dessa tarefa, trazendo de 
volta aos escaparates uma série 
de livros que Calvino não des-
mereceria na sua biblioteca de 
clássicos. Sem restrições crono-
lógicas, os Poemas e Fragmentos, 
de Safo, chegam-nos na tradução 
de Eugénio de Andrade, numa 
reedição que permite dar a ler 
uma das grandes vozes poéticas 
da antiguidade clássica. Todos os 
Poemas reúne a poesia de Frie-
drich Hölderlin, o escritor ale-
mão nascido no século XVIII que 
cruzou a herança da Grécia anti-
ga com os ideais românticos so-
bre a natureza, criando uma obra 
que continua entre as mais im-
portantes da poesia europeia. A 
tradução é de João Barrento, que 
assina igualmente a introdução 
e os comentários, contribuindo 
para a necessária contextualiza-
ção do autor e do seu trabalho. 
Também num volume que reúne 
toda a obra do autor, a Assírio & 
Alvim publica Poesia Completa, 
de Garcilaso de la Vega, escritor 
que ajudou a fixar na literatura 
espanhola as formas emergen-
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The Mountain 
Whisperer: 
Uma versão 
popular da 
História 

Quando seguimos de 
mudança para Macau 
eu ainda estava na ten-
ra infância, mal guardo 
lembranças da viagem. 

As memórias– se é que se pode dar este 
nome– que  tenho daquela época são em 
grande parte inventadas, baseadas nos re-
latos que ouvi de meus pais.

No entanto, em 1999, quando 
meus pais decidiram retornar a 
Portugal, eu já estava na flor da idade, 
na adolescência; e nunca, nunca me 
contentei com a decisão que tomaram 
por mim. Ainda me recordo de estar no 
sofá, aos prantos, enquanto assisti, pelos 
telejornais, ao aperto de mão entre Jorge 
Sampaio e Jiang Zemin. Depois disso, para 
que eu, enfim, desfizesse-me em lágrimas, 
Dulce Pontes entoou a Canção do Mar, 
aquele mar cruel que me dragou de volta 
a uma terra que me era desconhecida, 
exótica: Portugal.

Apesar de ser a terra de meus 
pais, a minha pátria mãe, não havia nada 
naquele país, nada além daquele pai e 
mãe, que me traíram a confiança, que 
eu reconhecesse como meu. Ao adentrar 
o colégio, fui tratada como um bicho, 
uma atração de circo que os curiosos 
abordavam apenas por diversão. Não 
consegui fazer novos amigos; e me doía 
a fundo o peito, pela saudade dos amigos 
que havia deixado para trás, do outro lado 
do mundo.

Durante as tardes, cerrava a porta 
de meu quarto e imaginava-me a caminhar 
pelo Largo do Senado, entre as fachadas 
coloniais; subindo as escadarias das 
Ruínas de São Paulo em meio às centenas 
de locais e turistas; adentrando as vielas e 
ladeiras mais remotas, conhecidas apenas 
por aqueles que ali residem e circulam 
diariamente; recebendo uma miríade 
de referências culturais; retornando à 
minha vida completa, escapando, por uns 

E M  F O C O

STACEY QIAO

«Em 2011, Jia Pin-
gwa 賈平凹, um 
dos maiores no-
mes da literatura 
chinesa contem-

porânea, regressou à sua cida-
de natal na província rural de 
Shaanxi na véspera do Ano Novo 
lunar, para acender uma lanterna 
nos túmulos dos seus antepassa-
dos - um costume importante 
no campo. Ajoelhado em frente 
das sepulturas e rodeado de es-
curidão densa, Jia sentiu que a 
chama cintilante da vela seria a 
única luz em todo o mundo. No 
entanto, na escuridão densa, o 
rosto dos seus falecidos avós e 
pais tornou-se muito claro. As 
fronteiras entre a vida e a morte 
esbateram-se, e de repente per-

cebeu que o mundo no passado 
distante e tudo o que nele existia 
eram uma e a mesma coisa; só 
que faltava às pessoas a capaci-
dade de verem isto. 

Depois dessa viagem, Jia 
passou muito tempo a pensar 
nas últimas décadas e começou 
a trabalhar num novo romance 
que ilustraria a vida e o estado 
de espírito do povo chinês no 
meio das constantes mudanças 
sociais. O romance Laosheng 《
老生》 narra as vicissitudes das 
aldeias nas montanhas de Qin-
ling, no sul de Shaanxi, ao longo 
de um século. Saiu em 2014, pu-
blicado pela People’s Literature 
Publishing House, e tornou-se 
um bestseller instantâneo. A ver-
são inglesa, intitulada The Moun-

Chega às livrarias The Mountain Whisperer, 

a tradução inglesa do romance de Jia Pingwa 

que ecoa a história da China ao longo 

do século XX, cruzando memória e futuro, 

tradição  e inquietação.

Jia Pingwa

The Mountain
Whisperer

Sinoist Books

Tradução - Christopher Payne

POR  RODRIGO DOMIT

I LUSTR AÇÃO 
RUI RASQUINHO

C O N T O

Pátria 
Mãe

tain Whispererer  e traduzida por 
Christopher Payne, foi agora pu-
blicada pela Sinoist Books. 
 Com cerca de 500 páginas, 
o livro consiste em quatro con-
tos, correspondentes a quatro 
períodos significativos ao longo 
do movimentado século passado 
no país: a revolução turbulenta 
no início do século XX; a refor-
ma agrária radical nos primei-
ros tempos da República Popu-
lar; o Grande Salto em Frente, o 
movimento Comuna Popular e 
a Revolução Cultural; e a refor-
ma económica após décadas de 
campanhas políticas. O narra-
dor, elemento responsável pela 
unidade das quatro narrativas, é 
um antigo cantor de funerais – a 
voz sussurrante da montanha – , 
que aguarda o fim no seu leito 
de morte numa caverna situada 
no alto de uma montanha sem 
idade. A abertura do livro dá 
imediatamente aos leitores uma 
amostra da dura e vívida realida-
de, enquanto o cantor moribun-
do ouve um rapaz à beira da sua 
cama a estudar o Shan Hai Jing, 
um texto clássico chinês:  «Ape-
sar de estar acamado, os ouvidos 
do sussurrador da montanha es-
tavam vivos e cientes do que se 
passava à sua volta; a sua mente 
era clara e atenta, também. Por 
conseguinte, ouviu atentamen-
te as lições que o rapaz recebeu. 
Enquanto o fazia, o vento forçava 
ocasionalmente o seu caminho 
para a caverna, trazendo consi-
go o manto de nuvens brancas, 
velando o lugar com uma névoa 
sinistra. Havia também um chei-
ro estranho transportado pelo ar. 
As borboletas flutuavam por ali. 
Era de facto uma cena muito es-
tranha.» 
 No leito de morte, o sussur-
rador da montanha lembra-se da 
sua vida, ao longo da qual fez a 
ponte entre o reino dos vivos e o 
dos mortos, e regista a transfor-
mação selvagem do país e o des-
tino tumultuoso de várias gera-
ções de companheiros da aldeia. 
Nessa rememoração, dá voz aos 
aldeões, em particular a quatro 
almas cujas lutas, sofrimentos, 
esperanças e derrotas definiram 
uma era: um soldado, um cam-
ponês, um revolucionário e um 
político. 
 A história dos “zé-ninguéns” 
em The Mountain Whisperer 
conjura uma imagem muito di-
ferente da que consta dos muitos 
documentos e registos oficiais 
sobre o século XX. Jia descreve-a 
como uma tentativa de desen-

volver «uma narrativa popular 
da história» a partir do desper-
dício e do que sobra dos tempos 
que vão passando. No Posfácio, 
o autor escreve sobre as inspira-
ções por detrás do livro e a com-
plexidade que pretendeu colocar 
em destaque: «Em The Mountain 
Whisperer, estou a lidar com 
as ligações entre as pessoas e a 
sociedade, as pessoas e o mun-
do físico à sua volta, pessoas e 
pessoas, que são todas relações 
muito complicadas e enredadas; 
algumas são puras e calorosas, 
outras são confusas e cheias de 
amargura, e para além disso es-
tão repletas de crueldade, san-
gue, feiura e grande absurdo.» 
 Ao mesmo tempo que re-
sume o espírito popular vital 
que persiste durante a drástica 
transformação contemporânea 
da China, a ficção também in-
corpora elementos de influên-
cias clássicas. Nove excertos de 
Shan Hai Jing – uma compilação 
sobre montanhas míticas, flora e 
animais escrita há mais de dois 
milénios, que Jia leu intensa e re-
petidamente durante o processo 
de escrita deste livro – prefaciam 
diferentes partes do livro com as 
interpretações do autor, que se 
relacionam perfeitamente com 
os quatro contos. De certa forma, 
Shan Hai Jing e The Mountain 
Whisperer ecoam-se mutuamen-
te: o primeiro regista a história 
das montanhas e dos cursos de 
água, o segundo faz um movi-
mento semelhante ao registar a 
história que Jia tinha visto, ouvi-
do falar e experimentado em pri-
meira mão; o primeiro descreve 
a geografia, o segundo descreve 
as pessoas. Ambos são, de fac-
to, sobre a totalidade da própria 
China. 
 No lançamento online do li-
vro The Mountain Whisperer, Jia 
comparou o seu impulso para 
a escrita com as imponentes 
Montanhas Qinling, o lugar da 
sua origem e o fundo da maio-
ria das suas histórias, incluindo 
este livro. Nesse lançamento, 
disse o autor: «Shaanxi é o lar 
de uma das maiores montanhas 
da China, Qinling. A razão da 
sua grandeza são os seus picos 
e bebedouros, rios e florestas. 
Os acontecimentos do passado 
e do presente, as suas guerras e 
conflitos, nevões e tempestades, 
secas e inundações, tremores e 
pragas constituem a realidade da 
cordilheira. É uma realidade que 
eu também persigo nos meus es-
critos.» 

De facto, Jia aspira a ser tão 
abrangente como as montanhas, 
mas os seus livros não estão de 
modo algum a acumular-se de 
contos cujo único objectivo é 
provocar sensações ou frases so-
nantes. Pelo contrário, ele vê-se a 
si próprio como um observador 
honesto, um documentarista da 
sociedade, embora numa pers-
pectiva ficcional. No posfácio 
do romance Gaoxing 《高兴》(a 
versão inglesa de Nicky Harman, 
Happy Dreams, foi publicada em 
2017), escreve: «Não me estou a 
querer afirmar como um gran-
de intelectual ou especialmente 
ambicioso, e não pretendo es-
crever um bom trabalho. Mas se 
poucos são capazes de escrever 
um clássico ou de ver o panora-
ma geral, então porque não es-
crever notas sobre a sociedade 
que eu possa legar à posterida-
de?» Esta posição continua em 
The Mountain Whisperer. Jia Pin-
gwa navega destemidamente em 
histórias absurdas, verdades obs-
curas e vozes inauditas para exa-
minar, compreender e expressar 
a China. «A terra é sufocada por 
excrementos, mas o seu mau 
cheiro não é transportado pelo 
vento. Os excrementos, além dis-
so, servem para alimentar a ter-
ra, enriquecendo e aumentando 
os rendimentos dos agricultores. 
Neste planeta a que chamamos 
lar, não há mãe para amaldiçoar 
e queixar-se das dificuldades do 
parto. Não há inveja da dor ex-
cruciante de trazer uma criança a 
este mundo; pelo contrário, essa 
dor é vista como uma benção, 
uma grande fortuna», conclui Jia 
no Posfácio. 

momentos que fossem, desta existência 
incompleta, partida.

Sem compreender por completo 
o que se passava, meu pai repreendia-me 
pela reclusão e dizia que eu devia sair de 
casa, fazer amigos, viver a vida, que muito 
tempo me restava para aproveitá-la; que 
não cabia isolar-me pelos impulsos e 
receios da adolescência. Mal sabia ele o 
que eu passava; e eu não queria me abrir, 
não queria.

Apesar da resistência, quando 
minha mãe aproximou-se, com a voz 
embargada, a questionar-me, com cinco 
simples palavras, desabrochei. “Você 
está feliz, minha filha?”; estas palavras 
ecoaram em meu peito como um alívio 
súbito; como se eu estivesse segurando a 
respiração por tempo demais, não contive 
as lágrimas.

Naquela tarde, eu e minha mãe 
remendamos todos os laços desatados 
no processo traumático da mudança. 
Foi naquele momento em que eu, de 
fato, conheci minha mãe enquanto 
mulher, não apenas mãe. Mulheres, eu 
e ela, conversando com amor e com a 
mais plena sinceridade. Abraçamo-nos, 
choramos, rimos e choramos novamente, 
em uma profusão de memórias, histórias 
e desabafos.

Foi naquele dia em que minha 
mãe revelou como se sentia em Macau: 
uma estrangeira. Contou sobre como 
cerrava a porta do quarto para imaginar-
se caminhando pela Sé do Porto, 
atravessando a Ponte Luís I, subindo e 
descendo as diversas escadas, por entre as 
vielas e casas históricas.

E ela também comentou o 
quanto a afligia perder-me aos poucos, 
por saber que eu tinha experiências 
tão diversas de si, tinha receio de que 
acabaria por me tornar uma pessoa tão 
diferente, que não mais a chamaria de 
mãe, não mais a reconheceria. Receio 
este que se aprofundou após a mudança 
de volta a Portugal. Mas que dissipamos 
naquela tarde, sentadas em minha cama; 
quando percebemos, enfim, o quanto 
éramos parecidas, quase idênticas; o 
quanto nossas experiências de vida 
sobrepunham-se, intercalavam-se em 
laços que jamais poderiam ser afrouxados.

Choramos um tanto mais; e 
abraçamo-nos com renovada firmeza e 
consideração. Éramos novas mulheres, 
e a vida nos guardava, ainda, uns tantos 
desafios.
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C R Î T I C A

ANA PAULA 

DIAS

Dizer outra coisa

e pela dimensão visual (traços herda-

dos da cultura e da língua de origem), 

pela linguagem vernacular, o verso 

curto, a pouca adjectivação, a ausên-

cia das tradicionais figuras de estilo, 

cabe a nós, leitores, a construção da 

metáfora, a descodificação do sím-

bolo, o entendimento da compara-

ção implícita. Trata-se de uma poesia 

visivelmente adulta, na qual o autor 

reflecte o nonsense da vida humana, 

por vezes com ironia, como em «o 

gastrónomo», «um homem de ex-

periência», «o meu carro» ou «cabeça 

de porco estufada», com referência 

a um quotidiano profundamente 

actual e um olhar crítico em relação 

à sociedade de consumo; o sentido 

da existência e um questionamento 

de cariz filosófico perpassam todo 

o conjunto, mas citam-se a título 

ilustrativo «sobrevivendo»,  «cor-

rer», «minha vida», «ao entardecer», 

«peixe» ou «o apartamento», com o 

ambiente surreal quase kafkiano de 

«labirinto», « brancura» ou «acordei 

ébrio» a expor uma atmosfera que 

revela o absurdo da vida e das suas 

normas, do homem escravo da ne-

cessidade. As referências inter-textu-

ais que remetem para o mesmo tópi-

co, a O Principezinho e Alice no País 

das Maravilhas («A minha rosa» e «Sr. 

Coelho»), surgem coerentemente na 

mesma linha de alegorização. Para 

além do questionamento existencial, 

perpassa esta escrita um certo esto-

icismo (no sentido moderno do ter-

mo) decorrente da indiferença e da 

ausência de julgamento perante os 

paradoxos, ironias e ambivalências 

inerentes ao mundo actual. Dir-se-ia 

mesmo que existe no mundo dos po-

emas de 夏簷 um quase niilismo que, 

no entanto, não se escusa de indagar 

subtilmente as formas de vida pre-

sentes na contemporaneidade.

certo distanciamento em relação à 

figuração neles apresentada – remete 

paradoxalmente para a necessidade 

de uma leitura assente sobre o con-

ceito de alegoria (do grego allegoría, 

que significa “dizer o outro”) – literal-

mente, o acto de falar sobre outra 

coisa. Em poemas como «tapetes», 

«labirinto», «um pedaço de pão», 

«origami», apenas para destacar al-

guns, rapidamente a leitura deixa de 

lado o sentido tão-só denotativo para 

mobilizar uma outra leitura, assente 

na exploração do sentido figurado 

das cenas e imagens representadas, 

ou seja, na duplicidade de sentidos, 

na sua plurissignificação. A concre-

tude dos títulos e a crueza de certas 

imagens surgem como uma espécie 

de “máscara alegórica”, abrigando 

diversos significados que transcen-

dem o seu sentido literal. Na poesia 

clássica chinesa, a imagem é con-

siderada central e imagens poéticas 

contêm não só uma forma concreta, 

mas também sentimentos abstractos 

e intangíveis. Em 夏簷 as imagens so-

brepõem-se em cenas que se trans-

formam em símbolos que o autor 

utiliza para representar uma coisa 

ou uma ideia através da aparência 

de outras palavras, com a imagem de 

outra coisa. A supressão quase total 

de termos designativos das relações 

lógicas, opção de alguma forma en-

raizada na tradição literária chinesa, 

imprime assim mais vivamente na 

ideação do leitor as ideias concretas 

subjacentes aos símbolos poéticos.

Embora surjam em pano de 

fundo locais de Macau em alguns tex-

tos («Travessa da Paixão», «Travessa 

do Pastor», «céu de Maio»), a reflex-

ão que deles emerge vai além desse 

espaço circunscrito. Em poemas si-

multaneamente simples e intensos, 

marcados pelo desapego emocional 

夏簷 
pedaços a preto 
e branco/ 黑白的拼圖/ 
bits of black and white
Associação de Estórias de Macau

C R Í T I C A

HÉLDER BEJA

A utopia 
como 
viagem

Paulo Moura

Cidades do Sol
Objectiva

«A minha gran-
de curiosidade 
era saber que 
sonhos sonham 

os asiáticos.» A frase do escritor 
Paulo Moura, na nota que abre 
o livro Cidades do Sol, resume a 
ideia com que o também repór-
ter partiu para esta expedição, ou 
ao menos para parte dela. Moura 
quis conhecer os grandes cen-
tros urbanos da Ásia (apesar de 
o livro deixar de fora alguns que 
parecem inegociáveis para uma 
obra que se propõe a tal empre-
sa, como Tóquio, Banguecoque 
ou Singapura) e as pessoas que 
os compõem, acima de tudo os 
representantes de uma classe 
média emergente, pela sua di-
mensão de milhões e pelo poder 
de compra que vem adquirindo. 
Para o autor, «sentir as cidades é 
tomar o pulso à utopia» (p.34). 

 Moura assume-se sempre 
como um viajante activo, aque-
le para quem viagem e descan-
so são termos que não cabem 
na mesma mala de bagagem. 
Este viajante trabalha, pesquisa, 
agenda entrevistas com intelec-
tuais, cineastas, celebridades da 
redes sociais, rappers. E assim, 
sozinho e munido de uma certa 
ideia de Ásia, decide indagar so-
bre o futuro e os desejos mais ou 
menos realizáveis de quem en-
contra pelo caminho, ao mesmo 
tempo que puxa da sua cultura 
de leitor para nos levar de Platão 
a Tommaso Campanella, de Al-
-Farabi a Francis Bacon.
 Cidades do Sol arranca na 
Índia, Bangalore, em cenários 
mais distópicos do que utópicos, 
degradantes e infectos, mundo 
em ruínas. Aqui como ao longo 
de todo o livro, Moura vai inter-

A   
colectânea 

de poe-

sia intit-

ulada em 

português pedaços a preto e branco 

(ch. 黑白的拼圖, ing. bits of black 

and white), uma edição trilingue da 

Associação de Estórias de Macau, 

editada em Março de 2021, da auto-

ria de 夏簷 (pseudónimo), consiste 

numa compilação de trinta e qua-

tro poemas originalmente escritos 

em chinês, vertidos para português 

pelo próprio autor e traduzidos para 

inglês por 黑黑. Poeta de Macau, 夏簷 é 

proficiente em português e interes-

sado pela tradução literária, com tra-

balhos publicados no Macao Daily, 

na Voice & Verse Poetry Magazine, de 

Hong Kong, e na revista Oresteia, de 

Portugal. Para além de se saudar esta 

iniciativa rara no panorama literário 

de Macau, no qual a compartimen-

tação imposta pelo desconhecimen-

to mútuo das línguas se reflecte ob-

viamente no parco conhecimento 

do que se vai produzindo na cena 

literária chinesa contemporânea da 

cidade, importa destacar a originali-

dade e qualidade deste conjunto. 

Heidegger dizia que «A 

obra de arte é, com efeito, uma coi-

sa, uma coisa fabricada, mas ela diz 

ainda algo de diferente do que a sim-

ples coisa é, “allo agoreuei”. A obra 

dá publicamente a conhecer outra 

coisa, revela-nos outra coisa: ela é 

alegoria. À coisa fabricada reúne-se 

ainda, na obra de arte, algo de outro. 

Reunir-se diz-se em grego symbal-

lein. A obra é símbolo.» Trata-se pre-

cisamente do que se testemunha na 

poesia de 夏簷: o aparente realismo 

dos poemas, justamente associados 

no título da coletânea a “pedaços” ou 

“fragmentos” – mais a mais a “preto 

e branco”, marcando com isso um 

possível concluir que as grandes 
doutrinas políticas contemporâ-
neas têm raízes nessas viagens, 
tal como têm o dois pólos da 
guerra fria e os sistemas totalitá-
rios. O socialismo, o comunismo, 
o nacional-socialismo e o fascis-
mo têm raízes nas viagens e na 
procura de utopias. (...) A utopia 
pode conduzir ao totalitarismo, 
mas da viagem apenas nasce a 
crença de que é possível trans-
formar o mundo. E dessa ideia, 
apesar de perigosa, não pode-
mos abdicar» (p.264).
 Se é certo que aos olhos de 
um ocidental – com as ferra-
mentas e os esquemas mentais 
de que dispõe para ler o mundo 
– as realidades asiáticas podem 
ser difíceis de apreender, isso é 
ainda mais verdade aos olhos 
de um ocidental em viagem, al-
guém que nunca viveu na Ásia. 
Moura vai recebendo avisos dis-
so mesmo ao longo da jornada 
– e fala-nos deles, o que se louva 
–, como quando o cineasta in-
donésio Richard Oh lhe explica 
que classe média é um conceito 
que não cabe na realidade do 
seu país e pede: «Por favor, tenha 
cuidado para não produzir uma 
visão ocidental enviesada sobre 
nós.» (p.77). O autor tem cuida-
do, mas seria quase irremediável 
que por vezes Cidades do Sol fos-
se simplista, demasiado afirma-
tivo ou cabal: esse é também um 
dos riscos de escrever a viagem. 
Esta é uma obra que pode inte-
ressar a leitores que ainda não 
visitaram o continente asiático 
(e são mais que muitos): uma co-
lecção de informações, algumas 
boas histórias e entrevistas. A 
Ásia, já sabe, é muito maior, não 
tem a medida dos livros, antes a 
da nossa imaginação.

Para Moura, «na China, está 
sempre tudo esgotado. Há mul-
tidões em qualquer lugar, seja 
numa loja, num restaurante ou 
numa bilheteira». É sempre pre-
ciso «enfrentar os outros», mas 
«as coisas funcionam» (p.191). 
«Na China não há filas, há mul-
tidões que se empurram para 
alcançar os seu objectivos. (...) 
Até lá, era preciso aguentar os 
empurrões, os murros, os ponta-
pés, a gritaria». (p.192) Isto antes 
de espezinhar um mendigo, sem 
braços, de tronco nu: «Quase gri-
tei, mas mais ninguém pareceu 
surpreendido. Só eu não estava 
familiarizado com a aguerrida 
competição entre os pedintes 
chineses e a sua permanente 
procura por lugares onde pudes-
sem ser espezinhados» (p.193).
 Depois de ver pessoas a cha-
pinhar em dejectos num auto-
carro velho, o viajante chega à 
zona tecnológica do sul da China 
e visita as fábricas da Huawei, re-
latando as histórias de vida e de-
samor de alguns dos seus funcio-
nários. Conclui que «na China, 
as cidades são a grande euforia 
colectiva, o grande triunfo. São 
o futuro.» (p.214). Mas não são a 
utopia. 
 Utopia, termo de latim tar-
dio cunhado em 1516 pelo filóso-
fo inglês Thomas More e que dá 
título à sua obra mais conhecida, 
passou desde então a significar 
ideia ou descrição de um país ou 
de uma sociedade imaginários 
em que tudo está organizado de 
uma forma superior e perfeita. 
Mas na origem deste neologismo 
estão os componentes gregos 
ou (não); e tópos (lugar). Espé-
cie de lugar nenhum, esse que 
inexiste porque a utopia é em si 
irrealizável. Foi exactamente isso 
que Paulo Moura pôde constatar 
durante estas viagens. E se é ver-
dade que o autor força por vezes 
o tema às pessoas e às realidades 
com que se cruza, é também jus-
to referir que ele mesmo o admi-
te, ao notar que «a Utopia não 
está na Ásia, não está em lugar 
algum» (p.265). E acrescenta: «Os 
utopistas usaram o dispositivo 
da viagem e descoberta de terras 
desconhecidas para separar o 
mundo real e ideal. (...)». Nestas 
últimas páginas do livro, depois 
de vaguear por Hong Kong e con-
versar com algumas das milha-
res de empregadas domésticas 
que enchem as ruas aos domin-
gos, Moura esboça uma espécie 
de interessante ensaio sobre o 
modo como as viagens quinhen-
tistas e seiscentistas, bem como 
os seus cronistas (Fernão Men-
des Pinto à cabeça) influencia-
ram as ideologias políticas com 
que ainda hoje convivemos. «É 

calando nacos descritivos com 
outros em que citações se suce-
dem umas às outras, expondo o 
pensamento daqueles que en-
trevista. O mecanismo, típico da 
reportagem e utilizado por um 
bom narrador, torna o registo 
vivo mas ao mesmo tempo dese-
quilibrado, já que nem sempre o 
sumo das conversas tem a mes-
ma espessura. 
 Saímos da Índia sem espe-
rança na humanidade e num 
país retratado como desigual e 
perdido entre a tradição imo-
bilista e um suposto progresso, 
para mergulharmos em Jacar-
ta e na Indonésia, onde o autor 
encontra algum conforto. Ali, a 
zona sul da grande cidade «pa-
rece uma projecção do futuro», 
«um mundo rico, justo, livre e fe-
liz». Mas, percebe Moura através 
de Rain Chudori, uma influencer 
do Instagram que virou estrela, 
«é tudo uma mentira» (p.60). 
O conservadorismo das novas 
gerações asiáticas, por mais tec-
nológicas e cosmopolitas que se-
jam, é um dos traços que o autor 
marca e que mais o surpreende: 
o apego às tradições, a família, 
algum imobilismo social. «Pa-
rece haver um movimento futu-
rista e outro nostálgico» (p.81). A 
isto junta-se, como no Vietname 
e na China, a disponibilidade 
para abdicar de certos capítulos 
de liberdade e viver numa bolha 
de suposta segurança e conforto, 
um modelo que funciona e que, 
preconiza o autor, tem potencial 
de exportação num mundo cada 
vez mais polarizado.
 Depois de passar por Ho Chi 
Minh, Seoul e Manila, onde o 
escritor descobre boas histórias 
para contar, o livro desagua na 
China Continental e finalmente 
em Hong Kong. No Continente, 
Moura atravessa zonas rurais e 
urbanas, da província de Anhui 
ao mega desenvolvimento de 
Xangai e Shenzhen. Assinala a 
«ambiguidade sistemática do re-
gime “socialista-capitalista” que 
tem feito crescer a economia do 
país a um ritmo jamais visto na 
História humana»; e entrevista 
actores sociais de relevo, como os 
autores e activistas Chen Guidi e 
Wu Chintao. Só que boa parte do 
relato é demasiado estridente ou 
superficial, como quando nos diz 
coisas que já sabemos há muito 
tempo, seja sobre as restrições a 
sites ocidentais como Facebook 
e Google, seja que «entretanto, 
foi criado um site de microblo-
gging, o Weibo», na verdade lan-
çado há mais de uma década; 
seja ainda quando fala do grande 
movimento de pessoas na China 
durante a Semana Dourada, a 
que chama «Semana de Ouro». 
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V Í R G U L A

O Umbigo de Gogol

dos ombros, apercebeu-se logo que es-
tava a falar com o seu umbigo. 
 – Cavalheiro! Cavalheiro!
 – Que deseja? – perguntou o umbigo, 
virando-se. 
 Iniciaram então uma conversa de 
cavalheiros para cá e para lá, na qual 
ficou estabelecido que o umbigo não 
acompanharia Nikolai. Na realidade, em 
tão curto espaço de tempo, o umbigo 
tinha alcançado grande prestígio como 
escritor. A destreza com que o umbigo 
movia a pena causara enorme sensação 
nos círculos mais eruditos de São Pe-
tresburgo. Para o umbigo, escrever era 
uma espécie de dança vaidosa. O resul-
tado, em caligrafia miúda, era como um 
remoinho que, em minutos, espalhava o 
tinteiro por folhas e folhas. Do alto deste 
convencimento, o umbigo recusou todas 
as propostas de Nikolai. Este, sussurran-
do, esbanjou retórica, os sussurros espe-
taram-se no ar da catedral, era ar extenso, 
abundante de ecos. Mas o umbigo, altivo, 
de basalto, recusou tudo e, voltando-lhe 
de novo as costas, regressou à oração. 
 O caminho para casa pareceu mais 
longo. Sem umbigo, sentou-se desconso-
lado e não teve de esperar muito até ouvir 
alguém a bater à porta, alguém a chamá-
lo pelo nome. Nikolai abriu a porta a al-
guém. Era o polícia da ponte Isakievski. 
Trazia o umbigo apreendido a Ivan Ya-
kovlievich. Abriu um lenço sobre a mesa 
e, no centro, lá estava ele: redondo e algo 
murcho com tanta agitação. O polícia re-
cebeu todos os agradecimentos que lhe 
foram devidos por fazer o seu trabalho 
com esmero, em defesa daqueles que, de 
jeito incauto, perderam o umbigo. Am-
bos, Nikolai e polícia, lamentaram essa 
sorte; mas foram também ambos que re-
jubilaram por esse mesmo assunto estar 
resolvido, o umbigo estava sobre a mesa. 
A união entre o umbigo e o homem sem 
umbigo estava a instantes de acontecer.
 De porta fechada, sozinho com o seu 
umbigo, Nikolai segurou-o e pousou-o so-
bre a barriga lisa. Tentou recordar-se da sua 
localização exata. Depois, apertou-o de en-
contro à barriga. Desceu as pálpebras sobre 
os olhos, cuidando assim poder facilitar a 
absorção. Mas não foi isso que aconteceu. 
O umbigo continuou solto e livre, continu-
ou com opiniões próprias e, até certo pon-
to, pretensioso. Aliás, aquilo que aconteceu 
a seguir está explicado com todo o detalhe 
no conto O Nariz, escrito pelo umbigo de 
Gogol, mas assinado pelo próprio Nikolai 
Gogol. Para entendê-lo com realismo, bas-
ta uma simples substituição, onde se lê “na-
riz” deverá ler-se “umbigo”.

 Nikolai Gogol, escritor, saiu porta 
fora. São Petersburgo de repente mon-
umental, sumptuosa, céu incomum. De 
cara lavada, Nikolai não teve de cruzar-se 
com muitos desconhecidos, entrou logo 
na Catedral de Nossa Senhora de Kazán. 
O cheiro a incenso, as construções de 
velas finas e paralelas e os olhares fixos 
dos ícones não foram suficientes para o 
distrair ou para lhe turvar a lâmina níti-

A 
25 de Março teve 
lugar em São Peters-
burgo um aconteci-
mento de grande es-

tranheza. Na avenida Vosnesenski, vivia o 
barbeiro Ivan Yakovlievich. Foi o próprio, 
bem desperto, envolto pelo cheiro a 
farinha e a forno, que abriu um pão, o seu 
pequeno-almoço sem café, e encontrou 
aquilo que parecia ser um pedaço redon-
do de cabedal, ou talvez uma rodela de 
casca de fruta, mas que, depois, analisado 
à luz, virado e revirado, se provou ser um 
umbigo. Não um cordão umbilical, um 
umbigo mesmo, vivo, fresco e saltitante. 
É fácil de subentender o espanto aterrado 
de Ivan Yakovlievich, um umbigo no pão 
não é o dilema mais agradável de se re-
solver pela manhã. Assim, em razão desta 
contrariedade, muito provavelmente se-
guindo um primeiro impulso, Ivan guar-
dou o umbigo no bolso e caminhou na 
direção do rio Neva. Ia ansioso, chegou 
à ponte Isakievski. Estava já preparado, 
quando foi interrompido por um polícia. 
 – O que vem a ser isto? 
 O polícia tinha maus modos. Em cer-
tas frases, fez Ivan lembrar o tom furioso 
da sua própria esposa, Prascovia Osipov-
na. A neblina de tudo o que não sabe-
mos subiu pelos tornozelos de Ivan e do 
polícia, chegou-lhes depois aos joelhos, 
à cintura, ao peito, ombros e cobriu-os 
completamente. Ficaram submersos nes-
sa neblina. Ignoramos por completo o 
que aconteceu depois. 

*****

 O escritor Nikolai Gogol estava ain-
da muito ensonado. Trazia a vista turva, 
o sono pesava-lhe na cabeça. Tinha co-
michões mornas iniciadas por vincos nos 
lençóis ou outras inconveniências de um 
conforto de horas, recentemente perdido 
e posto em contacto com o ar frio, gelado. 
As paredes estavam geladas e brancas. 
Nikolai coçou a parte de cima das per-
nas, a parte de baixo das costas. Tinha as 
unhas grandes, raspavam alívio. Então, 
entorpecido, embriagado por sonolência, 
Nikolai coçou a barriga, desde baixo, des-
de a curva ligeira da barriga a crescer, em-
pinada. Coçou uma vez, que barriga tão 
lisa pareceu-lhe estranha, coçou segunda 
vez, lisinha, pareceu-lhe mais estranha, 
coçou terceira vez e assustou-se, acordou 
de repente, destapou a barriga com as 
duas mãos e curvou-se sobre si próprio, 
em observação. Não tinha umbigo, ape-
nas uma superfície de pele lisa, banha e 
pelos grossos. 

da da atenção. Assim, distinguiu lá ao 
fundo um bizarro cavalheiro de chapéu. 
As suas vestes eram comparáveis às de 
Gogol, mas melhores. Trazia um casaco 
de escritor, botas de escritor e mesmo o 
chapéu era de escritor, mas francamente 
melhores do que o melhor casaco, as mel-
hores botas e o melhor chapéu de Gogol. 
Nikolai aproximou-se e, apesar de estar 
por trás, pelas costas, olhando por cima 

O mar enterrou todos os barcos

naufragados

mas empurrou um deles para a praia

e diz-nos: não tenham medo do

que é do profundo e do vasto

Temos percorrido tempestades

e conseguimos aprender a nadar com o mar

Se o mar começar por um barco

temos de começar por mais uma partida

O barco



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 28 DE MAIO, 2021

1 2

3.

http://e-lcv.online/index.php/revista

A revista e-Letras com Vida é uma 
publicação científica semestral do 
Centro de Literaturas e Culturas 
Lusófonas e Europeias da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Na 
sua carta de apresentação, regista-se o 
objectivo de divulgar «estudos originais 
sobre Literatura, especialmente 
encarada na sua inscrição cultural e 
em diálogo com História, a Filosofia, 
as Artes e as Ciências, no espírito da 
edição impressa, em relação à qual se 
mostra independente, Letras com Vida 
— Literatura, Cultura e Arte.» Portanto, 
apesar da coincidência do nome 
relativamente à revista Letras com Vida, 
a e-Letras com Vida é uma revista digital 
cujos artigos podem ser em português, 
espanhol, inglês ou francês.
A última edição disponível já não 
é recente, datando do final do ano 
passado, mas essa é uma das enormes 
vantagens do arquivo da internet, 
manter acessíveis os conteúdos que lá 
vão sendo colocados sem a pressão da 
novidade que tantas vezes nos corta 
o acesso a textos relevantes. Nessa 
última edição, o dossier temático 
é subordinado ao tema «História, 
Literatura e Cozinha» e nele podemos 
ler sobre a cozinha como socialização 
na peça de António Ribeiro Chiado, 
Auto das Regateiras, num artigo de 
Guida Cândido, um percurso pela mesa 
oitocentista portuguesa na companhia 
de vários autores portugueses e 
brasileiros, com assinatura de Isabel 
Drumond Braga, ou uma análise da 
derradeira obra O Banquete, de Mário 
de Andrade, que o autor deixou por 
completar, da responsabilidade de 
Claude Papavero. Coordenado por 
Isabel Drumond Braga, este dossier é 
uma viagem pela história da literatura 
e da cultura com particular atenção a 
Portugal e ao Brasil. 
Para abrir o apetite, um excerto do 
artigo de Isabel Drumond Braga, sobre 
um dos folhetos literários que analisa: 
«As características quer do bacalhau 
quer da sardinha foram amplamente 
referidas nestes folhetos. Nas Aventuras 
ou lograções, referenciaram-se os 
atributos da sardinha fresca e da que 
já não deveria ser objeto de consumo. 
Assim, o bacalhau considerou que a 
sua interlocutora estava transfigurada, 
pois «era clara e está amarela, era 
gorda e está tísica, era gentil e está 
encarquilhada» (Aventuras, 1790: 3), 
para continuar considerando que fora 
«esbelta, delicada, guapa, mocetona, 
chibante, e vejo-a tisnada, magricela, 
alcorcovada, indigesta e até remelosa, 
quando vossa mercê tinha uns olhos 
pequenos sim, porém marotos e vivos o 
mais que podiam ser» (Aventuras, 1790: 
3).»

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

5.
Issa Watanabe
Migrantes
Orfeu Negro

Um livro sem texto, quase silencioso, 

que percorre os caminhos quase sempre 

duros dos migrantes, refugiados e 

perseguidos deste mundo. Onde não 

há palavras, resta a empatia, o gesto de 

aproximação e a solidariedade – se não 

restar isso, talvez não nos reste nada.

6.
Christopher Rea
Chinese Film Classics, 1922–
1949 
Columbia University Press

Antes da guerra civil e da posterior 

nacionalização das indústrias culturais, 

a China vivei uma éoca de ouro do 

cinema. Christopher Rea percorre 

essa era, analisando catorze filmes 

por si escolhidos e contextualizando a 

produção e a recepção cinéfila.

1.

4.

5.

6.

1.
Dulce Maria Cardoso

Autobiografia 
Não Autorizada
Tinta da China

Volume que reúne as crónicas que 

a autora tem vindo a publicar na 

revista Visão, compondo um mosaico 

de memórias, divagações, histórias 

pessoais e algumas reflexões sobre a 

existência concreta da autora nos seus 

textos literários.

2.
Patrícia Portela
Hífen
Caminho

O novo livro de Patrícia Portela é 

uma narrativa construída a partir de 

fragmentos, reflexões sobre o mundo, 

divagações aparentemente casuais 

que acabam por ir revelando um fio 

condutor. Cruzando personagens 

e situações, Hífen parece ser uma 

colecção de pedaços de histórias, 

mas a progressão da leitura revela 

uma narrativa coesa, consciente de 

que é possível contar uma história 

assumindo a fragmentação de que 

todas as nossas histórias são feitas.

3.
Gonçalo M. Tavares 

Diário da Peste 
— O Ano de 2020
Relógio D’Água

Desde que a pandemia de COVID-19 

se instalou, Gonçalo M. Tavares tem 

vindo a registar reflexões, pequenas 

deambulações pelo tempo e pela 

história, pensamentos sobre o que 

mudou e o que permanece, uma 

crítica atenta e ética aos mecanismos 

do mundo. Esses textos vêm sendo 

publicados no semanário Expresso e 

parte deles, os que correspondem ao 

ano de 2020, estão agora reunidos em 

livro.

4.
Juan Luis Arsuaga
Vida, a Grande História
Temas e Debates

Tradução de Pedro Garcia Rosado

As perguntas e as possibilidades sobre 

o percurso da vida na Terra desde o 

seu aparecimento, há cerca de 4 mil 

milhões de anos, são tão infinitas como 

a imensidão do tempo. Neste livro, Juan 

Luis Arsuaga, reputado especialista na 

história do Homo sapiens e dos seus 

antepassados, debate-se com muitas 

dessas perguntas e arrisca algumas 

possibilidades.
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