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

Prémios para a literatura 
em português

O último mês foi de atribuição de prémios literários 

e editoriais. O escritor angolano José Eduardo 

Agualusa venceu o International Dublin Literary 

Award, um prémio no valor de 100.000 euros atribuído 

pelas Bibliotecas Públicas da capital irlandesa com o apoio 

da autarquia local, pelo livro Teoria Geral do Esquecimento 

(edição portuguesa da D. Quixote), traduzido para inglês 

por Daniel Hahn. Em Portugal, Teolinda Gersão foi a autora 

distinguida com o Prémio de Conto Camilo Castelo Branco, 

pelo livro Prantos, amores e outros desvarios (Porto Editora), 

tendo o júri destacado “o domínio total das características 

do conto. Língua cuidada, elegante, erudita. Unidade 

temática. Transcendência. A capacidade de surpreender 

sucessivamente no conto seguinte, sendo que o anterior 

parecia ter sido, indubitavelmente, magistral.” No campo da 

imagem, foram conhecidos os distinguidos com o Prémio 

Nacional de Ilustração, cujo galardão máximo foi atribuído 

a Fátima Afonso, ilustradora de Sonho Com Asas (texto 

de Teresa Marques e edição da Kalandraka), tendo sido 

igualmente distinguidos os ilustradores Catarina Sobral, 

Tiago Albuquerque e Nádia Albuquerque com menções 

honrosas.

Duas décadas 
de magia

O primeiro livro da saga de Harry Potter, da autora 

britânica J. K. Rowling, foi publicado há 20 anos 

e a efeméride assinalou-se em vários países com 

novas edições. Harry Potter e a Pedra Filosofal contava a 

história de uma criança com uma infância tumultuosa que 

era admitida na Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarths. 

Num livro de Madeleine Thien recentemente 

publicado em português pela Relógio d’Água, 

Não Digam Que Não Temos Nada, a narradora 

confessa o seu mal-estar perante a incompreensão do 

que genericamente designamos por língua chinesa 

(chamemos-lhe assim por comodidade, sabendo que 

a designação é imprecisa e tumultuosa). «O meu pai 

falava mandarim e a minha mãe cantonês, mas eu só 

era fluente em inglês. A princípio, o puzzle da língua 

chinesa tinha-me parecido um jogo, um prazer, mas 

a minha incapacidade para a compreender começou 

a incomodar-me.» (pg.13). O incómodo terá, neste 

romance, uma dimensão relevante, que ganhará peso 

ao longo da narrativa, mas na essência não difere da 

realidade da maioria dos leitores deste jornal, em 

Macau ou em Portugal. Entrar numa livraria chinesa 

pode ser, mas tantos de nós, um tormento comparável 

ao da preguiça da fábula, que morreu de sede com 

a água mesmo ali à beira. Milhares de lombadas 

e nenhuma forma de as decifrar. Certamente 

poderíamos descrever a mesma situação numa livraria 

indiana, japonesa ou marroquina, mas é no espaço 

entre os idiomas falados em Portugal e na China que 

nos movemos e é aí que a falta de comunicação mais 

nos pesa. No espaço editorial de língua portuguesa, 

conhecemos pouco da literatura chinesa. O inverso 

será igualmente verdadeiro, mas proporcionalmente 

menos pesado, apesar de tudo. Em Lisboa, o I Fórum 

Literário Portugal-China propôs um primeiro passo 

para eliminar esse abismo literário, apresentando um 

programa de apoio à tradução que quer colocar os 

editores portugueses a publicarem livros de autores 

chineses. O tempo será um obstáculo, certamente, 

mas a História e a Filosofia – e a Física, também –  há 

muito confirmaram que o tempo é relativo. Para já, são 

poucos os autores chineses traduzidos em português. 

Daqui a alguns anos, veremos se a situação se alterou, 

e como.

E por falar em tradução e navegações entre línguas, 

a crónica de Yao Feng fala, este mês, sobre isso 

mesmo. Não foi combinado, mas não deixa de ser 

uma coincidência feliz ler as palavras de um tradutor 

dedicado a traficar versos e prosas entre o português 

e o chinês quando divaga sobre as dificuldades de 

encontrar o vocábulo certo para descrever um estado 

de alma. Há quem goste de acreditar que só em 

português existem saudades, como se os outros povos 

não sentissem a falta de quem gostam... Mergulhar nas 

tortuosas veredas da tradução, independentemente 

das línguas de partida e chegada, confirma a cada 

passo que a maldição de Babel não é exclusivo de um 

só idioma, ainda menos de uma só palavra.

2. 

Entre muitas adversidades e alguns coadjuvantes preciosos, 

como acontece em qualquer saga de aventuras, Harry Potter 

tornou-se uma das mais conhecidas personagens de ficção 

do mundo. Seis livros depois, com uma adaptação ao cinema 

e muito merchandising pelo meio, foram 450 milhões de 

exemplares vendidos em todo o mundo, com traduções em 

dezenas de idiomas, para não falar das edições pirata que 

terão circulado aos milhares e cujos números não podem 

ser contabilizados. Na China, por exemplo, para além das 

versões pirata há também livros com histórias que J. K. 

Rowling nunca escreveu e cujas capas asseguram pertencer 

à saga. Vinte anos depois da sua primeira aparição, o 

feiticeiro de óculos redondos que terá sido responsável pela 

iniciação à leitura de milhares de crianças e jovens continua 

a conquistar leitores.

Um Partenon 
feito de livros

 

N
um projecto intitulado «A Queda dos Mitos 

Universais», a artista plástica argentina Marta 

Minujín tem desconstruído a imagem de 

monumentos históricos. O seu mais recente trabalho 

parte do Partenon grego para criar um novo monumento, 

todo construído com exemplares de livros proibidos por 

diferentes regimes. O projecto começou nos anos 80, 

com um monumento mais pequeno e construído com 

os livros proibidos durante a ditadura argentina. Agora, 

convocando os ideais associados à mais antiga democracia 

do mundo, o Parthenon of Books mostra-se ao público na 

cidade alemã de Kassel (na mesma praça onde o regime 

nazi queimou milhares de livros), durante a exposição de 

arte contemporânea Documenta 14. Na sua construção 

foram integrados muitos milhares de livros proibidos por 

diferentes regimes do mundo, muitos deles oferecidos por 

todos quantos quiseram juntar-se a este gesto artístico pela 

liberdade de expressão.

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

Já fiquei apaixonado duas ou três vezes, mas continuo a 

não saber como traduzir adequadamente a palavra “paixão” 

para chinês. Claro que há várias traduções, mas nenhuma 

delas é satisfatória, pelo menos na minha perspectiva. Por 

exemplo, pode ser traduzida por “qi qing”, a palavra que, 

porém, se confunde facilmente com a “emoção”. Então pedi 

a uma amiga portuguesa para me explicar correctamente 

o que quer dizer em português. Uma chama que arde 

nas veias coroada de cinzas? Uma relâmpago que toca 

subitamente a alma e o corpo, ignorando os pára-raios? Um 

sentimento intenso e efémero que antecede o amor ou pode 

até não ser amor? Ou apenas um impulso ou uma loucura 

que procura na escuridão um leito de alguém para se deitar? 

Ou a paixão vem e passa como se uma brisa soprasse uma 

flor? Será que a paixão valoriza mais as belas aparências 

sem dar importância à chamada “beleza interior” da 

pessoa? Será que o amor começa com a paixão mas ambos 

não podem acontecer ao mesmo tempo?

A verdade é que as explicações me deixaram ainda mais 

confuso na busca de uma tradução adequada. Será que 

preciso de ficar apaixonado mais uma vez para perceber 

melhor o significado da palavra? Consultando o dicionário 

online, vi que a “paixão” quer dizer “um sentimento intenso 

e geralmente violento (de afecto, ódio, alegria, etc.) que 

dificulta o exercício de uma lógica imparcial.” 

De afecto, ódio, alegria, etc., enfim, esta palavra tem uma 

dimensão maior do que uma tradução verbal. 

Traduzindo a Paixão

E S C R I T A  N A  B R I S A

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

São poucos os livros de autores chineses 

traduzidos em Portugal. Nos últimos anos, é 

possível fazer uma lista onde cabem alguns 

volumes de poesia e uma mão cheia de romances, 

nem todos traduzidos a partir do original. Lu Xun, 

Li Shang-Yin, Anchee Min, Su Tong, Mai Jia, Mo 

Yan ou Yu Hua são alguns dos poucos autores que 

podemos ler em português. Juntemos a estes os 

livros que vão sendo traduzidos para português 

em Macau, com chancelas como o Instituto 

Cultural da RAEM, a Livros do Meio, entre outras, 

e ainda assim a lista continua a ser pequena. O 

inverso também acontece, ainda que a presença 

seja maior. Eça de Queirós é o autor português 

foi o ponto de partida para a realização do I 

Fórum Literário Portugal-China, que aconteceu 

em Lisboa no passado dia 7 de Junho, nas 

instalações do Centro Científico e Cultural de 

Macau. A Associação Chinesa de Escritores 

(ACE) e a Direcção Geral do Livro, dos Arquivos 

e das Bibliotecas de Portugal (DGLAB) reuniram-

se numa sessão pública que contou com as 

intervenções de seis escritores, três portugueses 

(Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares e José 

Luís Peixoto) e três chineses (Zhang Wei , Chi 

Zhijian e Su Tong), e de representantes da DGLAB, 

ACE e Embaixada da República Popular da China 

em Portugal. Como se lia no anúncio divulgado 

pela DGLAB, o fórum decorreu «no âmbito do 

Memorando de Entendimento entre a República 

Portuguesa e a República Popular da China no 

Domínio do Livro e da Literatura, assinado em 

2015 em Pequim. Nele está previsto o apoio à 

divulgação recíproca da literatura chinesa e 

portuguesa, seja através do apoio à tradução 

de obras literárias, seja através da participação 

de autores no outro país.» Para além da sessão 

pública, que ocupou toda a manhã, o Fórum 

contou igualmente com uma reunião profissional 

entre os editores portugueses que quiseram estar 

presentes, a Associação Chinesa de Escritores 

e a DGLAB. Durante a manhã, no decorrer das 

4. 

O I Fórum Literário Portugal-China aconteceu em Lisboa, no início deste mês, afirmando 
o início de um programa bilateral de tradução e edição de autores de ambos os países.

Navegar à vista 
entre letras e caracteres

mais traduzido, de acordo com um estudo 

publicado pela revista Portu-Nês, dedicada aos 

estudos lusófonos na China. Seguem-se José 

Saramago e Fernando Pessoa. Traduções de 

Camões, Miguel Torga, Soeiro Pereira Gomes, 

António Lobo Antunes ou, mais recentemente, 

Gonçalo M. Tavares e José Luís Peixoto estão 

igualmente publicadas. E pela mão de Yao Feng, 

poeta e tradutor actualmente radicado em 

Macau (e colaborador deste suplemento), Camilo 

Pessanha, Eugénio de Andrade e Sophia de Mello 

Breyner Andresen tiveram os seus versos escritos 

em caracteres chineses. 

 Alterar esta realidade de modo bilateral 

intervenções dos escritores e, sobretudo, de 

Tie Ning, presidente da Associação Chinesa de 

Escritores, ficou expressa a vontade de ajudar a 

implementar este programa de apoio à tradução 

em Portugal, tendo igualmente ficado claro que, 

da parte dos autores e editores portugueses 

presentes, o momento era de descoberta perante 

um mercado editorial tão vasto.

A IMENSIDÃO DOS NÚMEROS 
E A BARREIRA DA LÍNGUA

Contrastando com a pouca literatura chinesa 

que podemos ler em português, a China publica 

muitos milhares de livros todos os anos, entre 

reedições de autores clássicos e obras acabadas 

de escrever. De acordo com as estatísticas 

disponibilizadas pela State Administration of 

Press, Publication, Radio, Film and Television, 

e compiladas no relatório apresentado pelo 

German Book Office Beijing durante a última 

Feira de Frankfurt, sobre o mercado editorial 

chinês, em 2014 publicaram-se cerca de 448 

mil títulos na China, 58% dos quais inéditos. 

Estes números referem-se apenas aos livros 

impressos (e registados, já que as edições à 

margem das editoras autorizadas são impossíveis 

de contabilizar), e não se limitam ao campo 

literário. De acordo com Tie Ning, presidente 

da Associação Chinesa de Escritores, os livros 

que podemos arrumar no âmbito da literatura 

andarão pelos 50 mil títulos anuais. No campo 

dos livros digitais, o mesmo relatório regista 1,6 

milhões de títulos disponíveis em 2014 e, uma 

vez mais, os títulos exclusivamente literários 

são muito menos, com a Associação Chinesa 

de Escritores a referir 100 mil como número 

provável. O crescimento tem sido uma constante 

nos últimos anos, quer em termos de número de 

títulos publicados, quer ao nível do volume de 

negócios e facturação global. O mesmo relatório 

aponta para um crescimento global de 12.8% 

em 2015, valor que se mantém em linha com o 

verificado desde 2013 e cuja tendência aponta 

para um aumento nos próximos anos.

 A juntar aos dados sobre o mercado 

editorial, importa não esquecer que o corpus 

daquilo a que podemos chamar literatura chinesa 

percorre pelo menos três milénios de uma 

cronologia rica e repleta de autores que cultivaram 

poesia e prosa, mas também ensaio, aforismos, 

notas de viagem e outras formas literárias. À 

vastidão desta literatura, que continua a escrever-

se com novos autores e obras a surgirem a um ritmo 

difícil de acompanhar por parte de um mercado 

editorial proporcionalmente tão pequeno como 

o português, é preciso acrescentar a questão 

linguística. Ainda que o mandarim seja apontado 

como o idioma mais falado do mundo, e que o 

seu ensino esteja a expandir-se mundialmente a 

um ritmo notável, é seguro afirmar que a maioria 

dos editores portugueses, bem como dos leitores, 

conhece muito pouco do que se escreveu e escreve 

na China, e que esse desconhecimento se deve 

também – e talvez principalmente – à barreira da 

língua.  Encontrar um tradutor de mandarim 

capaz de trabalhar um texto literário não é tarefa 

fácil e conhecer o que se escreve no original 

também não. De acordo com Guilherme Valente, 

da Gradiva, um dos editores presentes na reunião 

que decorreu durante a tarde do Fórum, «ambas 

essas realidades limitam a edição de autores 

chineses em Portugal. Mas ambas desaparecerão 

no futuro. Rapidamente, creio, pois o interesse 

pela língua tem crescido exponencialmente 

e, espero, que também o da cultura cresça 

finalmente.» Vasco David, da Assírio & Alvim, 

editora que já traduziu duas antologias de poesia 

chinesa, bem como um conjunto de poemas de 

Li Shang-Yin, resume assim as dificuldades de 

aceder à literatura da China e de a considerar 

no momento de definir que livros publicar: «A 

questão da língua e o facto de ser inacessível para o 

editor (para mim é, certamente) torna muito difícil 

ter um olhar atento sobre a literatura chinesa e 

uma escolha informada, e embora alguns autores 

nos cheguem a partir de traduções para outras 

línguas e nos entusiasmem, nem sempre é fácil 

encontrar alguém que ofereça garantias de estar 

à altura para fazer a tradução. Julgo que também 

não existem tantos tradutores assim, pelo menos 

com competência para traduzir um poema, que 

requer sempre uma sensibilidade especial e um 

grande conhecimento das línguas de partida e de 

chegada.»

 Consciente desta realidade, que não 

é exclusiva de Portugal, há já algum tempo que 

o governo chinês vem mostrando interesse em 

quebrar as barreiras que impedem tantos leitores 

de aceder à literatura produzida no seu país. Numa 

notícia recente da Publishing Perspectives, ficou 

a saber-se que os responsáveis pelos assuntos 

culturais do governo chinês estão a trabalhar com 

a Amazon e a Over Drive (distribuidora e biblioteca 

de livros digitais) na criação de uma revista que 

divulgue a literatura chinesa junto dos leitores de 

todo o mundo. Nessa notícia, um dos responsáveis 

por este trabalho de promoção, Zhang Yuchen, 

explicava que era chegada a altura de a literatura 

chinesa deixar de ter um papel tão discreto no 

cenário literário internacional, anunciando que 

o primeiro volume da revista apresentará 40 

obras de autores chineses, entretanto traduzidas 

para inglês, aos leitores, esperando-se que mais 

traduções de livros chineses comecem a chegar 

às livrarias internacionais. Independentemente 

desta vontade expressa pelas instituições chinesas, 

a formação de editores capazes de trabalharem 

com textos literários não é um processo rápido e 

a implementação de um programa deste tipo terá 

sempre de ser considerada como um projecto a ser 

concretizado a longo prazo.

O PRIMEIRO PASSO 
DE UMA LONGA CAMINHADA

Os seis escritores presentes no Fórum Literário 

Portugal-China falaram ao público sobre o seu 

trabalho e o modo como encaravam o ofício da 

escrita. As intervenções pautaram-se pelo registo 

habitual em festivais literários, com algumas 

trocas de comentários entre autores chineses e 

portugueses, quer a propósito das respectivas 

origens culturais, quer sobre leituras partilhadas 

por alguns dos autores, como aconteceu com Chi 

Zhijian quando referiu o facto de ter lido alguns 

dos livros de Gonçalo M. Tavares em chinês (da 

série O Bairro). O tom geral do Fórum foi, no 

entanto, mais institucional, com a Associação 

Chinesa de Escritores e a Embaixada apresentando 

o seu propósito de incentivar a edição de autores 

chineses em Portugal e os representantes das 

instituições portuguesas, Silvestre Lacerda, da 

DGLAB, e o Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro 

Mendes, manifestando interesse pelo avanço 

concreto deste programa de apoio à tradução. 

Presente apenas na sessão de encerramento da 

vertente pública do Fórum, o Ministro da Cultura 

insistiu na ideia de a literatura chinesa ser ainda 

um território desconhecido em Portugal e declarou 

que foi «para começar a colmatar e a combater 

esta carência que se fez este fórum. Espero que 

tenha contribuído para estreitar relações e espero 

que tais pontes nos aproximem cada vez mais uns 

dos outros». Por parte das autoridades chinesas, 

essas pontes podem estreitar-se já no próximo 

ano, com a realização de um segundo fórum, desta 

vez na China.

 A presidente da Associação Chinesa 

de Escritores, Tie Ning, explicou ao Parágrafo 

que «nos últimos 30 anos, depois da abertura da 

China ao mundo, os escritores chineses têm tido 

intercâmbios com escritores de vários países, 

> > >
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mas com os países de língua portuguesa esse 

intercâmbio praticamente não existe. Temos todo 

o interesse em ter mais contacto com escritores 

portugueses e publicar obras de escritores 

chineses em Portugal e noutros países de língua 

portuguesa.» Sobre medidas concretas, Tie Ning 

disse que «o Governo chinês tem vários tipos de 

apoio, nomeadamente financeiro, para tradução 

de obras literárias, mas mais importante é haver 

vontade, algo que ficou patente esta manhã, 

durante o fórum.» Já depois do Fórum, Maria 

Carlos Loureiro, da Direcção Geral do Livro, dos 

Arquivos e Bibliotecas, fez um balanço positivo 

deste encontro, acreditando que «o interesse entre 

ambas as partes do Fórum é real e virá a dar frutos. 

Foi uma primeira abordagem, sem grandes custos 

para a DGLAB, já que a Embaixada da República 

Popular da China e o Centro Científico e Cultural de 

Macau foram parceiros inexcedíveis, só tendo nós 

de agradecer todo o apoio financeiro e logístico.» 

Sobre a reunião que juntou alguns editores 

portugueses, a Associação Chinesa de Escritores 

e a DGLAB, Maria Carlos Loureiro explicou que 

«ficou decidido que a DGLAB fará inicialmente a 

ponte entre os editores presentes e a Associação, 

já que é ela que dá os apoios à tradução de autores 

chineses no estrangeiro. A Associação ficou ainda 

de nos encontrar o melhor contacto com a State 

Administration of Press, Publication, Radio, Film 

and Television, uma espécie de Ministério para as 

Artes que regulamenta o sector e dá alguns apoios 

para a edição na China.»

 Para os editores, esta reunião terá sido 

um momento de prospecção. Cecília Andrade, 

editora da D. Quixote, disse ao Parágrafo que 

o encontro poderá servir para abrir portas no 

futuro, mesmo que, a curto prazo, não esteja nos 

planos da D. Quixote editar qualquer autor chinês. 

«Sobretudo, ficámos a saber que há disponibilidade 

para apoiar a tradução de autores chineses em 

Portugal e isso é algo que iremos acompanhando.» 

Também João Rodrigues, da Sextante, não prevê a 

edição de autores chineses nos próximos tempos, 

reservando para o futuro possíveis consequencias 

práticas deste encontro: «A reunião foi sem dúvida 

interessante, mas foi também apenas a primeira, 

um primeiro passo, uma espécie de apresentação 

de alguns desejos e problemas para um possível 

relacionamento futuro. As duas instituições, 

DGLB e Associação Chinesa de Escritores, 

apresentaram as possibilidades de apoio de 

cada parte à tradução e publicação mútua de 

autores dos dois países.» Já Guilherme Valente, da 

Gradiva, confirmou a possibilidade de publicar 

brevemente um dos autores chineses presentes 

no Fórum, descrevendo a reunião como «muito 

agradável, com uma grande cumplicidade, como 

são sempre os encontros com os nossos amigos 

chineses, e muito útil. Estou convencido que tudo 

irá avançar.»

 Havendo autores chineses cuja 

publicação não é permitida na China, uma das 

questões relevantes sobre o programa de apoio 

à tradução literária apresentado pela Associação 

Chinesa de Escritores é a de saber que autores 

poderão ver os seus livros traduzidos em 

português. Se uma editora quiser traduzir autores 

como Ma Jian, Liao Yiwu ou Murong Xuecun, por 

exemplo, todos eles com publicação proibida na 

China continental, poderá beneficiar deste apoio 

financeiro à tradução? Quem responde a essa 

pergunta, que colocámos à Associação Chinesa 

de Escritores, é Zhang Tao, Diretor-Geral do 

Departamento Internacional da ACE: «A partilha 

literária entre escritores de diferentes países tem 

como base a leitura das suas obras. Este é o passo 

mais importante para se compreender a literatura 

de qualquer país. Assim, todos os autores chineses 

Gil de Carvalho 
Uma Antologia de Poesia Chinesa

Assírio & Alvim

Publicada em 1989, e entretanto reeditada, esta antologia dá a ler em edição 

bilingue, com tradução de Gil de Carvalho, cerca de duas centenas de poemas 

chineses, desde as origens conhecidas da sua literatura escrita até ao século 

XX, mais concretamente de O Livro dos Cantares até Lu Xun. Para além dos 

poemas, o volume inclui informação biográfica sobre os poetas e sobre as 

obras, alguns dados relevantes sobre a História e a cultura chinesas e uma 

introdução que dá a conhecer a poesia chinesa aos leitores, percorrendo—lhe 

a cronologia, o cânone e as inovações. Na abertura escrita para a edição de 2007, 

uma frase do responsável pela antologia torna-se elucidativa relativamente 

à importância deste volume: «Será a cultura do poema, lá, completamente 

diferente? Sim e não. Fiquemos com um dado central. O poema – e alguma 

prosa clássica – é o monumento mais durável desta civilização, porque ela o 

quis assim. O poema – não a pedra, ou qualquer outro material desta cultura 

que “se vê”, e julga, imperecível.»

À espera dos primeiros frutos do programa 
de apoio à tradução de autores chineses 
em português, escolhemos quatro livros 
actualmente disponíveis nas livrarias, relance 
possível do muito que se escreve (e escreveu) 
na China.  

Yu Hua
Crónica de um Vendedor de Sangue
Relógio d’Água

Primeiro romance de Yu Hua editado em 

Portugal, com tradução de Tiago Nabais e 

antecipando a publicação de pelo menos mais 

dois livros do autor, aqui se encena a vida de Xu 

Sanguan, trabalhador numa fábrica de seda cujo 

quotidiano chocará de frente com os obstáculos 

acrescentados pela Revolução Cultural a um dia 

a dia que já não era ameno. A estrutura narrativa 

dialoga intensamente com a ópera chinesa e os 

seus quadros, marcados por diálogos onde alterna 

a dimensão trágica e um certo sentido de absurdo, 

e a metáfora do sangue, por mais óbvia que possa 

parecer a um leitor menos familiarizado com o 

cânone literário chinês, acaba por ser o topos onde 

mais claramente se confirma a mestria de Yu Hua 

nesta obra. Não será difícil ver na necessidade 

de vender o seu próprio sangue para sobreviver 

um equivalente à dureza imposta pela política às 

gerações que atravessaram a Revolução Cultural, 

mas transformar essa equivalência clara numa 

narrativa que vai declinando tempos, mudanças e 

uma consciência aguda de ambos sentida na pele 

pelas personagens é já outro patamar no modo 

possível de encarar o mundo, a humanidade e a 

literatura.

Lu Xun
Ervas Silvestres
Livros Cotovia

Do fim do Império ao início da República, coube 

a Lu Xun viver um período fulcral na história da 

China e fazer dele cenário, matéria e combustível 

para muito do que deixou escrito. Entre a 

modernidade que ajudou a inaugurar na literatura 

chinesa e o estatuto de clássico que já alcançou 

no cânone literário, Lu Xun, de seu verdadeiro 

nome Zhou Shuren, assinou dezenas de novelas 

e contos, alguns dos quais foram reunidos neste 

volume, com tradução de Sun Lin e Luís G. Cabral. 

O conhecimento da literatura clássica chinesa 

e as influências de alguma literatura europeia, 

com destaque para a Russa (e para Nikolai 

Gogol) mostram-se muito claramente em vários 

contos, assim como os ecos que o próprio Lu Xun 

haveria de deixar na literatura chinesa que lhe 

sucedeu. Como escreve Frank Landt no prefácio a 

este volume, «Lu Xun é mais do que um escritor 

moderno da antiquíssima China. (…) Para contar a 

história da vida deste homem, necessário se torna 

contar a história do conflito entre a China antiga e 

a China moderna.»

Su Tong
A Minha Vida Enquanto Imperador

Cavalo de Ferro

Aos catorze anos, Duanbai é nomeado imperador de forma inesperada, 

inaugurando uma época de intrigas palacianas que culminará com mudanças 

violentas na vida do império. A sinopse parece anunciar um romance histórico, 

deixando o leitor a questionar-se sobre qual dos imperadores da China se debruça 

esta narrativa, mas Su Tong afasta essa possibilidade logo na introdução: «Espero 

que os meus amigos leitores não tenham a pretensão de vir ler A Minha Vida 

Enquanto Imperador na qualidade de romance histórico – a minha intenção, ao 

escrever, de tornar imprecisos os contornos de uma época concreta está aqui 

patente.» Afastado o género histórico, fica a certeza de que este é um romance 

sobre a ambição e o poder, tanto como uma reflexão sobre a inevitável solidão de 

cada um perante as desilusões e a perenidade do que tantas vezes parece eterno. 

A tradução é de António Barrento.

poderão ser traduzidos. Há muitas formas de 

apoiar a sua tradução, através de editoras, de 

candidaturas individuais ou de organizações. Se 

uma editora portuguesa quiser traduzir e publicar 

autores chineses, pode dirigir-se a nós para mais 

informação, se precisar de apoio. Na Associação 

Chinesa de Escritores temos programas de apoio 

à tradução de autores chineses por tradutores de 

outros países.» Aos editores presentes na reunião 

profissional deste Fórum Literário Portugal-

China, nenhuma restrição foi imposta. João 

Rodrigues, da Sextante, explicou ao Parágrafo que 

«apesar de virem na delegação chinesa alguns 

poucos autores (um deles já editado em Portugal) 

não foi feita promoção específica de nenhum 

autor. E não pareceu haver qualquer limitação na 

escolha de quem será publicado. As candidaturas 

de apoio futuras que os editores portugueses 

vierem a apresentar através da Embaixada em 

Lisboa é que nos mostrarão os caminhos que 

podem ser seguidos e os critérios para os apoios.» 

Estão, por isso, abertas as portas para um caminho 

que se prevê longo, se pensarmos na tradução 

directa a partir do mandarim, mas que poderá ser 

abreviado se as editoras portuguesas optarem pela 

tradução através de uma língua intermediária. 

No sentido inverso, tudo indica que mais autores 

de íngua portuguesa possam começar a ser 

traduzidos no imenso mercado editorial chinês. 

De uma forma ou de outra, a vontade de divulgar 

a literatura chinesa em Portugal e de conhecer 

melhor a literatura portuguesa na China ficou 

claramente expressa na sequência deste primeiro 

Fórum Literário Portugal-China. O futuro próximo 

mostrará de que modo se concretizam as intenções 

dos editores e instituições que o integraram.

D
G

LA
B

Abertura do I Fórum Literário Portugal-China, com representantes da DGLAB, Associação Chinesa de 
Escritores, Centro Científico e Cultural de Macau e Embaixada da RPC
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que se alargavam no espírito como um mapa 

obscuro. Tentava divisar as linhas, os continentes 

e os países no teto do quarto e nada aparecia 

além das rachaduras no gesso, nada ouvia senão 

uma goteira na cozinha e o miado distante de 

um gato. Depois vinha o arrulho dos pombos no 

sótão e a orquestra de sapatos nas ruas. Só na 

poesia encontrava abrigo: N’alma doente/ sinto 

um vago receio prematuro/Vou a medo na aresta 

do futuro/embebido em saudades do presente.   

***

Talvez não fosse apenas um concurso prestado 

após a formatura, em Direito, na Universidade 

de Coimbra, para trabalhar na então colônia 

portuguesa. Talvez a passagem tivesse sido 

adquirida a prestações, mentalmente, e por isso 

mesmo não houvesse retorno. A primeira delas 

na taberna, no começo da faculdade, em uma 

das muitas noites de bebedeira. Exatamente 

naquele momento, quando Jorge, o colega piolho 

de sebos e bibliotecas, estende no ar os livros da 

Dinastia Tang e declama poemas de Li Bai e Wang 

Wei, propondo em seguida um brinde à literatura 

chinesa. Quando os jovens brindam e, muito 

embriagados, derramam cerveja na mesa e no 

chão, Camilo já não é mais o mesmo: a bússola 

no peito está alterada levemente em direção ao 

oriente. 

***

Os poemas foram saindo nos jornais, dentro 

e fora da universidade. Alguns críticos se 

estranham com a musicalidade, bem distante 

do padrão parnasiano europeu, e a profusão 

de imagens que um dia faria de Camilo o maior 

expoente do simbolismo. Um lirismo doído e 

existencialista que achou, nas formas da poesia 

chinesa, a sua moldura. Sem dúvida, um grande 

poeta. Camilo lia os jornais e não se deslumbrava. 

Quatro anos antes de sua morte, seu único livro 

autoral, Clepsidra, foi publicado em Portugal 

por admiradores de sua obra, ainda dispersa. 

Enquanto acontecia seu lançamento em Lisboa, 

Camilo matava um cigarro de palha observando, 

nas pedras, as luzes do Farol da Guia, imensa 

lanterna iluminando o mar na costa sul chinesa. 

Um mar sombrio, imenso, que sabia ocultar seus 

mistérios. O que buscavam aquelas luzes? O que 

buscavam seus olhos na carona que pegavam 

com as luzes? Por que o mar era tão gentil com os 

pescadores e tão sacana com os poetas?  

***

Na relojoaria da rua que um dia levaria seu nome 

em Macau, Camilo encontrou, um dia, uma 

clepsidra. “Coisa rara”, diz o velho Xang, com 

seu português comercial avançado. “Uma das 

primeiras coisas de medir tempo. Olha só.” O 

velho coloca água no funil de cima e demonstra 

como o líquido escorre para o recipiente inferior. 

“Sem ponteiros. Só água e gravidade.” Camilo 

manuseia a clepsidra de madeira e cerâmica. 

Sabe do que se trata, mas não quer estragar a 

empolgação de Xang. Quase se comove. Imagina 

quão estranha é a vida em que as imagens de 

um poema escrito na juventude em Coimbra de 

repente se materializam numa rua estreita em 

Macau. 

“Só 30 patacas”, diz Xang. Camilo tira o dinheiro 

do bolso e adquire a clepsidra. Por conta de vários 

testes em casa, quando a encheu e observou a 

água escoar sabe-se lá por quanto tempo, chegará 

atrasado de novo no liceu.

***

Quando decidiu ir embora para Macau, estava 

sob efeito de álcool e sentimentos confusos. 

Ainda era dia quando sentou-se em uma taberna, 

pediu um vinho e, logo mais, ofereceu um copo 

para um jovem de olhar amargurado que tentou 

lhe vender poemas. O rapaz aceitou e puxou uma 

cadeira, também oferecida pelo outro. Camilo 

ouviu as desilusões do garoto. O pai alcóolatra, 

o trabalho que deixava pouco tempo para todo 

o resto, a vontade de largar tudo e rumar para 

algum canto onde fosse possível viver de arte. 

Ouviu com atenção, ao menos no início, e não 

disse nada durante todo o tempo, nem quando 

o jovem parou o falatório e começou a querer 

saber quem era seu ouvinte.  Camilo permaneceu 

de olhos baixos, balançando o copo, brincando 

Eu vi a luz em um país perdido. 

A minha alma é lânguida e inerme. 

Oh! Quem pudesse deslizar sem ruído!  

No chão sumir-se, como faz um verme...

Um homem morre, vira rua e dois mundos 

continuam a transcorrer por ele. Camilo Pessanha, 

a rua, é uma faixa de asfalto estreita por entre 

edifícios antigos, sacadas com gradil e caixas de ar 

condicionado em toda parte. Nas margens da rua, 

lojas que vendem de tudo, com letreiros bilíngues 

que orientam os leitores de português e chinês. 

Quando Camilo trafegava por ali, bem antes de 

ser rua e trafegarem por ele, o que buscava?  Não 

havia essa loja de eletrônicos, a papelaria, os 

brinquedos, mas já devia existir a relojoaria, o 

barbeiro, a comida, muita comida, talvez a sopa, 

sobretudo o peixe, tudo disposto em barracas 

que os comerciantes montavam no passeio. Em 

vez do táxi preto e das motinhas espalhadas pelo 

quarteirão, transitavam as bicicletas de aro fino e 

pneus desgastados. Como esta, que vejo Camilo 

parar com um sinal – um livro embaixo do braço, 

a bengala na outra – e depois montar na garupa e 

dizer: vamos para o liceu, meu jovem, estou muito 

atrasado. 

***

Não frequentava mais tabacarias, apenas casas 

de ópio. Da tabacaria de Lisboa haviam ficado 

boas lembranças: um poema de Fernando 

Pessoa e uma conversa com o próprio. Conversa 

breve, cheia de lapsos, mas de uma estranha 

cumplicidade. Camilo gostava de lembrar do rosto 

pálido e reflexivo de Pessoa, os dois soltando bem 

mais fumaça que palavras durante o encontro. 

Depois os toques do charuto no cinzeiro, quase 

em sincronia, e Pessoa dizendo, à queima-roupa, 

você é o grande poeta da sua geração. 

***

Quem o conhecia disse que estava doente e sofria 

da pior enfermidade: um amor não correspondido 

que era preciso esquecer bem longe, em meio a 

uma cultura estrangeira e bastante ópio. Mas há 

indícios de outros amores, outros delírios, formas 

Camilo

R U I  R A S Q U I N H O

C O N T O 

com uma mosca que havia caído no seu vinho. 

Meia hora depois, quando abriu a boca, não 

era possível entender o que dizia. Falava em 

outro idioma ou estava muito bêbado. O jovem 

demorou a compreender com quem Camilo 

falava: o copo tombado, proseava com o inseto, 

que nem devia estar vivo a essa altura. Uma vez 

mais, o jovem tentou chamar sua atenção, estalou 

os dedos diante de seus olhos, e nada. Por fim, 

matou o vinho, deixou umas moedas na mesa e se 

levantou.  Tentou um último contato: “Estou indo 

embora, cara. Obrigado pela companhia”. Mas 

quem estava na sua frente era a mosca morta. 

Camilo se debatia no fundo do copo.

***

Gostava de dar aulas de filosofia no Liceu de 

Macau. Ao mesmo tempo, aquilo lhe imputava 

alguma dor. Crianças-lobos/cravam os dentes na 

árvore do conhecimento/todo o veneno/ ao seu 

sustento. Em outras horas, ponderava: seu olhar 

pessimista não era assim tão contagioso.  Muitos 

daqueles jovens saberiam filtrar os ensinamentos 

e sentir o peso do mundo de formas mais leves, 

transformando-o, quem sabe, em logogramas 

chineses; símbolos de beleza e concisão que 

Camilo jamais deixaria de perseguir.  

Por dias e noites, dedicou-se à tradução de oito 

elegias chinesas da dinastia Ming, um livro 

comprado pela bagatela de duas patacas numa 

banca local. 

Não eram os melhores poetas da China, que 

Camilo conhecia bem, mas eram temas de seu 

interesse e vivência: solidão, tristeza, exílio. 

“Traduzi literalmente, tanto quanto a radical 

diferença entre as duas línguas o permite”.

***

Camilo Pessanha morreu em 1926; barbudo, 

magro, tossindo sangue na manga do paletó. 

As fontes não estão em acordo quanto à causa 

da morte: uso excessivo de ópio, agravamento 

da tuberculose ou uma soma letal de A e B. Está 

enterrado no cemitério São Miguel de Arcanjo: 

em uma sepultura discreta, com lápide em 

chinês.

P E D R O   E D U A R D O  S A B I N O

I L U S T R A Ç Ã O



suplemento literário •  SEX. 30 JUNHO, 2017 ponto final • SEX. 30 JUNHO, 2017.11

M O N T R A  D E  L I V R O S

Focada no período entre 

1953 e 1961, esta é uma 

história da casa que acolheu, 

em Portugal, os estudantes 

que chegavam das então 

colónias, e que teve um papel 

decisivo na construção de 

uma ideia de democracia e 

independência que haveria 

de dar os seus frutos mais 

tarde.

Assumindo a comida e a 

cozinha como gestos que 

envolvem escolhas políticas 

(ambientais, económicas e 

culturais), a autora brasileira 

Bela Gil apresenta um 

conjunto de receitas baseadas 

em produtos com o menor 

impacto possível no equilíbrio 

ambiental.

Prosseguindo a publicação das 
obras completas de Nelson 
Rodrigues, a Tinta da China edita 
agora o único romance do autor, 
uma narrativa que acompanha 
o dia anterior ao casamento 
da bela Glorinha e por onde 
passam temas como a luxúria, 
a moral, o adultério e outros 
tópicos que fizeram da escrita 
de Nelson Rodrigues uma estrela 
incontornável da prosa brasileira.  

Nelson Rodrigues
O Casamento
Tinta da China

Depois da publicação da 

tetralogia A Minha Luta, que 

fez do norueguês Knausgard 

um dos escritores mais 

referidos em suplementos 

culturais e jornais de todo 

o mundo, a Relógio d’Água 

continua a disponibilizar a sua 

obra em português. Inverno é 

um romance atravessado pela 

circunspecção e pela ligação 

intensa entre as personagens e 

o ambiente que as rodeia.

A visão de dois estrangeiros 

sobre Lisboa, numa altura 

em que Lisboa continua no 

epicentro do turismo e dos 

negócios a ele associados. Os 

contos de Dejan Tiago Stankovic 

e as ilustrações de Branislav 

Mihajlovic, dois autores de 

origem Sérvia, mostram essa 

Lisboa que tanta gente parece vir 

de longe para encontrar.

Karl Ove Knausgard
No Inverno

Relógio d’Água

Dejan Tiago Stankovic 
e Branislav Mihajlovic

Contos de Lisboa
Prime Books

Uma das mais populares 

autoras de Singapura, Ovidia 

Yu abandona os enredos 

marcados pela culinária e 

inaugura uma nova série 

narrativa com contornos 

históricos, ambientada nos 

anos 30, entre a crise de 

sucessão inglesa e a presença 

militar japonesa no território.

Ao longo de um ano, a 

jornalista Isabel Lucas viajou 

pelos Estados Unidos da 

América, escrevendo sobre 

o país e a sociedade a partir 

da sua literatura. Parte desse 

trabalho foi sendo lida no 

Público, sob a forma de 

reportagens que se focavam 

num escritor ou numa obra 

e daí partiam para olhar o 

território. Agora, reúne-se 

num só volume o resultado 

da longa jornada, com vários 

extras por descobrir.

Publicado pela primeira 

vez em 1955, este é um dos 

mais singulares livros de 

Max Aub, apresentado sob a 

forma de caderno de notas 

onde um corvo chamado 

Jacobo regista as suas 

impressões sobre a espécie 

humana, o quotidiano 

e a irracionalidade que 

marca tantas existências 

supostamente racionais.

Ovidia Yu
The Frangipani 

Tree Mystery
Constable

Isabel Lucas
Viagem ao Sonho 

Americano
Companhia das Letras

Max Aub
Manuscrito Corvo

Antígona

Hélder Martins
Casa dos Estudantes 

do Império
Caminho

Bela Gil
Bela Cozinha

Casa das Letras

Um álbum ilustrado onde os 

traços e as palavras contam 

a história de Maria Trigueira 

nascida na serra, conhecedora 

das searas de trigo, mas há muito 

apaixonada pelo mar. A viagem 

entre os dois pontos, serra e mar, 

é a que a personagem mostrará 

nestas páginas marcadas por 

um preto e branco capaz de 

expandir cada imagem muito 

para lá dos seus limites. 

Ivone Gonçalves
Maria Trigueira

Kalandraka

Corria o ano de 1922 quando o jornalista Albert Londres se instalou 

no Great Eastern Hotel de Calcutá, preparado para descobrir a 

parte do império britânico onde coabitavam  duzentos e dezassete 

milhões de hindus, setenta e sete milhões de muçulmanos, onze 

milhões de budistas, quatro milhões de cristãos e três milhões de 

siques. Simpatizante das reivindicações nacionalistas dos indianos, 

Londres acompanhará o percurso de gente como Nehru, Gandhi e 

Rabindranath Tagore nesta estada prolongada na Índia.

Albert Londres
Na Índia

Livros de Bordo

>  >  >  C O N T O 
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Recentemente publicado, o 

livro de Song-Chuan Chen 

propõe novas teses sobre 

as origens da Guerra do 

Ópio que deixou marcas 

na China entre 1839–42. 

Recuando ao século XVI, 

o autor acompanha a 

história do comércio 

externo da China e coloca 

um grupo de comerciantes 

ingleses no epicentro dos 

acontecimentos que deram 

origem ao conflito.

Song-Chuan Chen
Merchants of War 

and Peace: 
British Knowledge 

of China in the 
Making of the 

Opium War
Hong Kong 

University Press

O novo romance de David 

Machado cruza memória e 

futuro numa narrativa que 

coloca lado a lado a vida de 

duas personagens: Júlia, a 

adolescente quase adulta 

que guarda um passado 

do qual prefere não falar, 

e Catarina, a criança que 

cresce entre as discussões 

dos pais.

David Machado
Debaixo da Pele

Dom Quixote

Um álbum ilustrado onde 

dois cães são personagens 

centrais conta a história do 

engano familiar que colocou 

um caniche e um buldogue 

como irmãos. E conta, 

também, as muitas formas 

de constituir uma família 

sem que a herança genética 

seja o mais importante.

Kelly Dipucchio 
e Christian Robinson

Gaston
Orfeu Negro

Depois de Roma – Exercícios 

de Reconhecimento, António 

Mega Ferreira regressa a 

Itália, desta vez propondo 

uma viagem cultural e 

afectiva que acaba por ser 

o resultado das muitas 

viagens que foi fazendo a 

este país ao longo dos anos.

António Mega Ferreira
Itália. Práticas 

de Viagem
Sextante

Romance ambientado 

no Portugal dos anos 80, 

eufórico com a adesão à 

Comunidade Económica 

Europeia e pouco atento 

aos negócios de armas 

que, nos Estados Unidos, 

haveriam de alimentar a 

guerra Irão-Iraque. Entre 

bombas longínquas e uma 

esperança inexplicável, 

duas personagens vivem 

a sua vida com o futuro 

dependente dos pequenos 

e grandes movimentos da 

História.

Filomena Marona Beja
Avenida do Príncipe 

Perfeito
Parsifal

Navegar é preciso

http://www.suplementopernambuco.com.br

O subtítulo pode trazer ecos de imprensa de linha 

única, mas Pernambuco tem pouco de discurso oficial. 

Publicado pela Cepe Editora, com expediente do Estado 

de Pernambuco, o suplemento cultural Pernambuco 

dedica aos livros e à literatura uma atenção particular, 

sem deixar de passar pelo cinema, pelo teatro, 

pelas artes plásticas. No site pode descarregar-se o 

documento PDF que reproduz na íntegra a versão 

impressa do suplemento, mas as actualizações 

regulares vão alimentando a publicação com outros 

conteúdos, umas vezes recuperados de edições mais 

antigas, outras vezes inéditos. 

A última edição impressa dedica a capa a Carlos 

Drummond de Andrade, poeta maior da constelação 

brasileira, cronista de mão cheia e uma das referências 

sem a qual seria difícil ler e compreender o Brasil do 

século XX. Num artigo assinado por Tarso de Melo, 

percorre-se a obra do autor lendo os seus ecos no 

tempo em que viveu, mas também, gesto aplicável 

unicamente a um grande escritor, nos tempos que o 

antecederam e nos que lhe sucederam: «Drummond 

é o epicentro da onda forte que a poesia brasileira de 

seu tempo fez em nossa literatura. Não é questão de 

dizer que Drummond é o maior ou o mais importante 

ou algo que o valha, até porque Drummond escreve 

entre gigantes, tendo ao seu redor Mário, Oswald, 

Cabral, Murilo, para ficar apenas em alguns poetas que 

estavam mais por perto. É apenas que reconhecer que 

na vasta produção de Drummond, que se estende dos 

anos 1920 aos anos 1980, se conjuga o que há de mais 

impactante na poesia que vem do Modernismo, com 

o tanto que essa poesia diz a respeito da poesia e do 

país que antecedem em séculos o próprio modernismo, 

enfrenta os dramas da primeira metade do século XX 

num mundo em guerra e, daí em diante, retrata o que 

sobrou e o que se tenta fazer do mundo.» Para além 

da atenção focada em Drummond, há outros livros, 

crónicas e um conjunto de inéditos de Emily Dickinson 

traduzidos para português. 

No site, alguns dos artigos da edição impressa já 

estão em destaque, mas vale a pena percorrer o 

espaço e encontrar uma antevisão da Festa Literária 

Internacional de Paraty, a acontecer no próximo mês 

de Julho, textos sobre Euclides da Cunha, Graciliano 

Ramos ou Machado de Assis, uma reflexão sobre a 

tradução a partir do trabalho de verter os poemas de 

Wislawa Szymborska para português ou um artigo de 

Julián Fuks publicado no ano em que Gabriel García 

Márquez passou a ser octogenário. Tudo leituras que 

valem o gesto de suspender a navegação desordenada e 

ancorar uns momentos neste Pernambuco.

Em 1967, Hong Kong viveu 

momentos de tensão numa 

série de manifestações, 

ocupações e incidentes 

protagonizados por 

civis que ameaçaram a 

estabilidade do então 

território britânico. Syd 

Goldsmith, diplomata 

trabalhando no consulado 

Norte-Americano, era 

o único funcionário do 

consulado que falava 

cantonês, tendo-lhe sido 

atribuída a missão de 

acompanhar a situação e 

relatá-la, tal como faz neste 

livro.

Syd Goldsmith
Hong Kong on the 

Brink: An American 
diplomat relives 

1967’s darkest days
Blacksmith Books

M O N T R A  D E  L I V R O S

Manuel da Silva Mendes chega a Macau 

em 1901 e começa o seu intenso percurso 

dando aulas no Liceu. Depois disso, será 

advogado, juiz, vereador, homem de letras, 

coleccionador de arte e antiguidades e, 

acima de tudo, uma figura incontornável 

da Macau do século XX. João Botas traça-lhe 

agora a biografia num livro que colige toda 

a informação disponível, procurando 

iluminar as vertentes menos conhecidas 

da vida do biografado.

João F. O. Botas
Biografia de Manuel da Silva 

Mendes 1867-1931
Instituto Cultural


