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

Winnie the Pooh 
censurado na China

O New York Times avançou a notícia há alguns dias: 
os utilizadores de internet que tentavam publicar 
imagens de Winnie The Pooh em qualquer plataforma 

ou rede social viram as suas intenções bloqueadas. De acordo 
com o jornal, desde 2013 que alguns internautas começaram 
a espalhar imagens de Xi Jingping e do personagem 
criado pelo escritor inglês A. A. Milne, estabelecendo uma 
comparação visual entre ambos. As primeiras imagens 
colocavam o presidente chinês e o então presidente dos 
Estados Unidos da América, Barack Obama, em paralelo 
com Winnie The Pooh e o tigre (companheiro do ursinho nas 
aventuras de A. A. Milne), o que terá desagradado ao governo 
chinês. Agora, com o regresso das imagens às redes sociais, a 
figura do ursinho e as suas referências textuais estarão a ser 
bloqueadas. Resta saber se o livro, conhecido mundialmente 
e com edição em várias línguas, nomeadamente o mandarim, 
também será retirado das livrarias chinesas.

D
e dias mais claros se fará o que 
resta do Verão, mas este mês ficará 
sempre marcado pela morte de Liu 

Xiaobo na prisão, apesar de alguns apelos 
internacionais para que fosse libertado, 
podendo receber os cuidados médicos 
especializados exigidos pela doença de que 
sofria. Lembrado por quase toda a imprensa 
internacional pela sua luta pelos direitos 
humanos, a liberdade de expressão e a 
democracia, o homem que foi várias vezes 
preso depois de 1989, e que teve uma cadeira 
vazia a mostrar a sua ausência ao mundo 
durante a cerimónia de entrega do Prémio 
Nobel da Paz, em 2010, foi também um 
escritor com obra diversa, da crítica literária 
à poesia. Nesta edição, recuperamos um 
livro da sua autoria, publicado em 2012, 
para lembrar essa vertente literária, sem 
esquecer o contexto mais vasto que lhe deu 
forma. 
Na capa, Isabel Valadão regressa ao romance 
com um livro cuja acção decorre em 
Macau, no rescaldo da II Guerra Mundial 
e da guerra Sino-Japonesa, trazendo para o 
centro da narrativa duas figuras femininas 
e um olhar particular sobre o modo como 
a sociedade de Macau foi olhando para o 
papel social da mulher entre as décadas de 
40 e 60 do século passado. Quem lamenta 
a pouca presença do território na literatura 
contemporânea tem agora mais um volume 
para acrescentar à bibliografia sobre Macau.
A extensão do conto que publicamos nesta 
edição obrigou a encurtar a lista de livros 
recentemente publicados que escolhemos 
mensalmente. Os livros que ficaram de fora 
encontrarão espaço na edição do próximo 
mês, até porque, com a aproximação das 
férias, é esperada a habitual redução sazonal 
de novidades nas livrarias –  e mesmo com 
tanta gente a jurar ler os clássicos na praia, 
sobrará tempo para olharmos para mais 
uma mão cheia de livros novos quando 
Agosto chegar.

2. 

FLIP 2017

N
o Brasil, decorre até ao próximo dia 30 a décima 
quinta edição da Festa Literária Internacional de 
Paraty. Da programação constam mais de quarenta 

autores, de ficção e não só, entre eles Djamila Pereira de 
Almeida, Frederico Lourenço e Luaty Beirão. Para além da 
programação central da Festa, onde se destaca a homenagem 
a Lima Barreto, autor geral nesta edição, e as conversas 
entre escritores e público, haverá programação especial 
a pensar nos leitores mais novos e algumas actividades 
paralelas, como a inauguração da Casa Amado e Saramago, 
um espaço partilhado pelas fundações Jorge Amado e José 
Saramago que, entre outras iniciativas, publicarão o livro 
Com o mar por meio. Uma amizade em cartas – Jorge Amado 
e José Saramago, reunindo correspondência inédita entre os 
dois autores.

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

O livro perdido de Maurice 
Sendak

F
alecido há cinco anos, Maurice Sendak terá um novo 
livro em 2018, para surpresa dos seus muitos leitores. 
Não se conheciam obras inéditas do autor, pelo que a 

publicação do seu trabalho foi dada como concluída pelos 
editores no momento em que se conheceu a notícia da sua 
morte. Agora, um manuscrito inédito foi descoberto entre 
o espólio do autor por Lynn Caponera, sua assistente, que 
rapidamente avisou os editores de Sendak. Presto and Zesto 
in Limboland, assim se chama o livro, é uma espécie de 
homenagem a Onde Vivem os Monstros, talvez a obra mais 
emblemática deste autor. Com ilustrações de Arthur Yorinks 
(ver imagem), colaborador habitual de Maurice Sendak, o 
livro será publicado em inglês em Maio do próximo ano, 
esperando-se que as traduções surjam pouco depois.
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Somos todos apenas árvores

baixas árvores

árvores que não sabem correr para além

árvores que confundem a luz do machado com a luz do sol

para a qual crescemos

Estamos imóveis, sem chegarmos até a um homem

mesmo que ele precisasse duma sombra solidária

antes da morte de amanhã.

Temo os ramos e as copas

menos altos do que o arame farpado da prisão dele

menos altos do que a muralha que construímos para nós próprios 

Nada fizemos senão circundar dentro dos troncos

marcando em vão o correr do tempo com os anéis um atrás do outro.

O medo já se tornou

o nosso único tipo de sangue e o nosso único signo

Pela calada da noite, não temos coragem de chamar em voz alta 

o nome dele 

apenas com as folhas trémulas, sussurramos sobre ele,

nas suaves brisas e chuvas.

Convidámos um carpinteiro para lhe fazer uma cadeira

mas acabamos por deixá-la vazia, sempre vazia

E agora, podemos construir-lhe um caixão,

mas a sua morte é o mar, o mar ondulando e agitando, 

que não cabe em nenhum caixão.

Somos todos

 apenas árvores

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  H É L D E R  B E J A ,  E M  L I S B O A

Depois de vários títulos sobre 
os muitos anos passados em 

Angola, a escritora Isabel 
Valadão decidiu situar o seu 

novo romance em Macau. O Rio 
das Pérolas nasceu da curiosidade 

e das experiências acumuladas 
por esta mulher que viveu no 
território durante a década de 
1980. A condição feminina é o 

grande tema que atravessa o 
livro.

Comecemos por falar de Macau. Esteve lá 
na década de 1980. Como e por que motivo 
foi parar ao território?
Isabel Valadão: Estávamos aqui em Portugal 
e as coisas começaram a correr um bocado 
mal no negócio do imobiliário, que era onde 
o meu marido se movimentava. Tínhamos 
em Macau um amigo, que tinha sido director 
da revista Notícia [de Angola]. Falámos com 
ele e do pé para a mão fomos até Macau. 
Chegámos e lá nos ambientámos. Foi difícil, 
a princípio, era completamente diferente. A 
nossa ideia era ‘pronto, África acabou mas 
há-de haver qualquer coisa que seja parecida 
com África, a extensão de África, porque isto 
aqui em Portugal é tudo completamente 
diferente, as pessoas são todas diferentes’. 
Fomos à procura de outro género de vida. 
Esse amigo, o João Fernandes, era director 
do Jornal de Macau, do Carlos Assunção, 
nessa altura, e foi fácil conhecermos o meio, 

especialmente a comunidade macaense, 
porque o Carlos Assunção era o tubarão da 
comunidade. Começámos a ter muita vida 
social. Durante o tempo em que lá estive, 
andei muito por Macau, atraía-me aquela 
cultura diferente. Por outro lado, faziam-
me confusão aquelas coisas que os chineses 
tinham, de cuspir para o chão e de nas filas 
dos correios passarem e irem logo direito 
ao balcão. Havia uma situação difícil de 
equacionar... mas gostei. Nós chegámos 
talvez em Julho de 1983 e em Setembro 
apanhámos logo o primeiro tufão, o Ellen, 
que foi uma coisa memorável. Estávamos 
no nono andar de um edifício de 18 andares, 
ao pé da Igreja de São Lourenço, e nesse dia 
só víamos o edifício fazer assim [leva as 
mãos a um lado e ao outro] e pensávamos 
‘Vamos cair! Vamos cair!’. Foi realmente 
uma experiência muito forte. Tudo isso, 
juntamente com as leituras que fui fazendo 
posteriormente, ajudou-me. Tenho uma 
amiga que também é escritora, a Manuela 
Gonzaga, e que tem toda a colecção da 
Revista de Cultura do Instituto Cultural de 
Macau, e emprestou-ma. Fui lendo, lendo, e 
também na internet, as coisas do Henrique 
Senna Fernandes... Fui lendo e formando 
ideias. Estive lá nos anos 1980 mas não era 
sobre essa altura que me interessava ler. Fui 
sempre para trás e interessava-me apanhar 
a fase da guerra, que é muito curiosa – a 
guerra ali à volta e Macau era o oásis, só que 
cheio de refugiados. 
Disse noutra ocasião que houve um artigo 
de antropologia da Revista de Cultura, 
sobre o papel da igreja e das ordens 
religiosas na vida das crianças órfãs, o papel 
subalternizado das mulheres e o papel das 
famílias luso-chinesas, que a interessou 
muito. Foi esse o ponto de partida para esta 
história de O Rio das Pérolas?
Devo confessar que encontrei um artigo 
de antropologia de um professor de uma 
universidade americana, exactamente 
sobre a miscigenação, as órfãs, as chamadas 
‘noivas portuguesas’, o destino da maior 
parte das crianças chinesas do sexo 
feminino, que não eram bem aceites e 
que por isso eram abandonadas ou coisas 
piores. Tudo aquilo me começou a despertar 
um grande interessa e disse: ‘Vou falar sobre 
isto, vou contar uma história sobre isto’. 
Referiu que, quando foi para Macau, 
procurava alguma coisa parecida com a 
sua experiência em África, porque Lisboa e 
Portugal eram muito diferentes. Encontrou 
o que procurava?
Encontrei uma coisa completamente 

4. 

“Foi o papel da mulher chinesa 
que me interessou”

Amor, guerra, vício, sexo, ópio, religião, 
etnias, costumes e famílias atravessam as 
páginas de O Rio das Pérolas (Bertrand), 
de Isabel Valadão. A autora – natural de 
Paço d’Arcos, mas que chama casa a 
Angola, onde viveu desde os seis anos até 
à independência daquele país – decidiu 
apontar a caneta a Oriente e escrever sobre 
a cidade onde viveu entre 1983 e 1986.
Narrativa sobre “o papel subalternizado 
da mulher” na sociedade chinesa, O Rio 
das Pérolas segue os destinos de Mei Lin e 
Luísa, duas raparigas que farão percursos 
muito diferentes numa cidade atravessada 
pelos resquícios da II Guerra Mundial. À 
distância de muitos anos e quilómetros, 
Isabel Valadão conta que foram as leituras 
acumuladas a ajudar na construção da 
Macau que encontramos no livro, cidade 
à qual nunca regressou mas que nunca 
esqueceu.
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diferente. Quero dizer, encontrei também 
uma vida diferente da metrópole, de 
Portugal. Encontrei uma cidade onde o 
género de vida das pessoas atraía. E depois 
aquelas três comunidades – chinesa, 
macaense e portuguesa – todas muito 
elitistas, muito indiferentes umas às outras, 
difíceis de penetrar umas nas outras...
Conheceu pessoas importantes na 
estrutura social de Macau, como Carlos 
Assunção. Que memórias tem dele?
Era um homem muito simpático e elegante, 
extremamente educado, mas tinha lá no 
íntimo aquela faceta oriental. A mulher dele 
era totalmente europeia, médica, mas era 
uma família macaense muito engraçada, 
muito típica. Recebiam muito bem e, como 
íamos através do João Fernandes, fomos 
também bem acolhidos. Guardo dele uma 
boa recordação.
Começando a entrar no livro, a Isabel 
decide recuar 40 anos face à experiência 
que teve em Macau. Esta opção deve-se à 
vontade de situar a história na época da II 
Guerra Mundial ou há outros motivos?
Não só por causa da guerra, porque vi 
também os anos 1930, comecei a ver como 
tinha sido Macau naquela altura, e comecei 
a interessar-me de facto pela história de 
Macau naquela época. Fui, é claro, muito 
mais atrás, mas depois foi sobre aquela 
época que decidi trabalhar e onde me senti 
mais à vontade com as leituras que fazia e 
o conhecimento que tinha de Macau. Por 
exemplo, eu não conheço a Macau de hoje, 
mas tenho a certeza de que, na Macau de 
quando lá estive, bastava andar pelas ruas 
para se tomar o ambiente de anos atrás, do 
período anterior.
E em relação ao submundo de Macau que 
descreve, como investigou para escrever 
sobre isso?
Li muito sobre o ópio e as guerras do ópio. Já 
tinha lido o Tai-Pan, gosto muito de James 
Clavell, d’A Casa Nobre também. Comecei 
a ler e interessei-me mesmo por saber 
como aquilo era, porque de facto quando lá 
estivemos havia um edifício na [Avenida de] 
Almeida Ribeiro que me disseram que era 
um fumatório, e é o fumatório que eu ponho 
no livro. Depois, há a Rua da Felicidade, 
que atrai qualquer um. Comecei a ler sobre 
as meninas, sobre as ‘pei-pa-chai’, e fui 
trabalhando as histórias.
Maria (Mei Lin) e Luísa, as duas personagens 
centrais de O Rio das Pérolas, têm pontos 
de partida semelhantes mas destinos 
bastante diferentes. Uma é rebelde, a outra 
submissa. Uma vive uma existência errante 
e ligada ao submundo de Macau, a outra 
recebe uma educação formal e religiosa, 
aguardando por um casamento que há-
de vir. Como lhe surgiram estas duas 
personagens?
A Mei Lin, a mais rebelde, surgiu logo. Foi a 
heroína que eu escolhi e tinha de ser assim. 
Tinha de passar pela Casa das Flores e ser 
uma flor dessa casa. A Luísa surgiu porque, 
quando comecei a ler sobre as ‘noivas 
portuguesas’, era de facto o perfil dela. Ela 
esteve no colégio, era muito boa a fazer 
bordados, era uma menina muito prendada, 

que depois acaba por ter o destino normal 
dessas raparigas, que ou vão para uma casa 
de família servir ou são perfilhadas, e depois 
acabam por casar dentro da comunidade 
macaense. Ela também me surgiu quase 
logo no início, como filha de uma prostituta. 
Numa entrevista disse: “Meto-me na pele 
das minhas heroínas, para construir a 
trama e o ambiente”. Foi fácil meter-se 
na pele de duas mulheres tão diferentes e 
ambas chinesas?
Faço esse exercício muito bem. Vou 
imaginando como é que seria, o que é 
que faria agora? Sou rebelde? Vou fugir 
do convento? Vou para onde? O que me 
vai acontecer? Já com os meus romances 
históricos sobre Angola, fiz o mesmo. As 
minhas heroínas, no primeiro [Luanda - 
Escravas, Donas e Senhoras], eram uma 
degredada e uma dona; e no segundo, 
Angola – As Ricas Donas, eram duas donas 
reais, a famosa Dona Anna Joaquina dos 
Santos e Silva e Dona Anna [Francisca 
Ferreira] Ubertaly. Para eu criar, tenho 
realmente de fazer como se estivesse na 
pele delas.
Neste caso com a dificuldade adicional de 
serem duas mulheres chinesas, com uma 
cultura que não é a sua.
Sem dúvida, uma cultura que não é a 
minha. Mas para isso, como li muito, fui 
retirando daí as suas idiossincrasias. Não 
me abalancei muito a meter-me na pele 
de uma pessoa chinesa, tal e qual. Aquilo 
que acho que seria normal acontecer, foi a 
história que decidi criar.
Este é um romance que trata muito 
da condição da mulher, como aliás já 
acontecera em algum do seu trabalho 
sobre Angola. É um dos seus temas de 
eleição? Aparece na sua obra pelo facto de 
ser mulher ou muito pelas experiências 
que viveu em Angola e Macau?
Interessa-me mais o tema do feminino 
pelas experiências que tive, por haver 
em Angola aquelas mulheres que eram 
muito poderosas quando Luanda era um 
mundo essencialmente masculino. Não 
havia mulheres praticamente nenhumas, 
mas as que havia eram muito poderosas, 
eram grandes escravocratas, entre outras 
coisas. Em Macau, foi o papel da mulher 
chinesa que me interessou, os pés de lótus, 
a questão de serem afogadas à nascença, 
abandonadas à porta de orfanatos e igrejas, 
isso fez-me muita confusão. Muitas não 
sobreviviam, morriam ainda crianças, mas 
outras conseguiam sobreviver à custa sabe-
se lá de quê, de uma luta muito grande. O 
papel da mulher chinesa é sempre muito 
subalterno, muito apagado e humilde.
Com as diferentes personagens que 
apresenta neste romance, havia também 
a ideia de pintar um quadro da sociedade 
de Macau naquela época, de uma realidade 
desconhecida em Portugal?
Macau era muito longe, eram muitos milhares 
de quilómetros, Portugal praticamente não 
estava... Tinha lá a Administração, é certo. 
Depois, havia sempre aquela dicotomia 
entre a parte portuguesa e a parte chinesa; 
e os macaenses que não eram tidos nem 

ouvidos na administração da sua terra. 
Com as minhas personagens tentei recriar e 
classificar aquelas sociedades tão diferentes 
e ao mesmo tempo tão intrincadas, porque 
ao fim e ao cabo a comunidade macaense 
era resultado da miscigenação de goeses, 
portugueses, franceses... A comunidade 
portuguesa estava lá só para ganhar 
dinheiro, o máximo possível. A comunidade 
chinesa era – não sei se continua a ser – 
aquela parte mais humilde dos pescadores... 
Não, mudou muito. Continua a haver uma 
franja humilde da comunidade chinesa, 
porque é a maior, mas as grandes esferas 
de poder são também hoje as esferas da 
comunidade chinesa.
Ainda bem que mudou, então. Foi uma 
reviravolta.
Nunca regressou a Macau. Teve a 
tentação de voltar durante o processo de 
investigação para este livro?
Tive. Havia coisas de que me lembrava 
muito bem, mas houve outras em que 
recorri ao meu marido, que esteve lá 
mais tempo e teve mais contacto com a 
comunidade chinesa e macaense, não tanto 
com a portuguesa. Ele lembrava-se de mais 
histórias. 
Como é que uma mulher que trabalhou 
tanto tempo ligada à análise química de 
solos decide estudar História da Arte e, 
também, escrever romances?
Foi exactamente pela formação em História. 
Deixei de trabalhar em laboratório e solos 
quando saí de Angola. Quando regressámos 
de Macau, já tinha esta ideia de ir estudar e 
entrei para História da Arte na Faculdade de 
Letras, muito por influência do meu marido. 
Depois dos quatro anos de História da Arte, 
a investigação e tudo aquilo começou a 
apaixonar-me muito. Primeiro, comecei a 
investigar e a escrever sobre o património. 
Depois, a escrever narrativas. A primeira 
coisa que escrevi nem foram os romances 
históricos, mas as minhas memórias, que 
nem eram para ser publicadas. Foi o segundo 
livro a sair, escrevi-o mais por os meus pais 
terem falecido e ter começado a ver todas 
aquelas fotografias de quando era criança, 
todas aquelas histórias. A memória estava 
cá, muito nítida. Tinha seis anos quando 
embarquei aqui em Lisboa no [navio] 
Timor, com a minha mãe, em direcção a 
Angola, e foi uma infância de experiências 
muito fortes – o mato, as fazendas de sisal. 
Depois fomos para Luanda e apaixonei-
me por aquela cidade, a minha cidade do 
coração. Casei lá, as minhas filhas nasceram 
lá, e ficou muito agarrada a mim. Saímos 
de Angola nas vésperas da independência, 
fomos para a África do Sul. Estivemos um 
ano em Joanesburgo e depois é que viemos 
para Portugal.
Disse numa outra entrevista que não gosta 
da palavra “retornada”. Como olha para 
esse grande número de portugueses que 
regressaram das ex-colónias? Há alguma 
coisa que os una? 
Há e é muito forte. Primeiro, por todo 
o processo que decorreu e que foi 
completamente catastrófico. Todas as 
pessoas que aqui vieram parar, umas 

retornavam, outras nunca cá tinham posto 
os pés. Tudo o que aconteceu, a luta que 
essas pessoas tiveram de empreender para 
conseguir sobreviver, com muitas a ficar 
pelo caminho... A minha mãe teve um 
trauma tão grande que não sei se a doença 
de Alzheimer que ela desenvolveu não foi 
por ter saído de Angola e de Luanda, da 
casa dela, da vida dela. Conheço outras 
pessoas que também se foram abaixo. Mas 
existe isso que nos une, tanto que quando 
há uma série ou um livro [sobre o tema], 
as pessoas sentem, porque muitas coisas 
não se disseram, não se contaram, há ainda 
muita mágoa. Para mim, por exemplo, ter 
ido para Angola e vivido lá os anos que vivi, 
foi um privilégio. O maior privilégio que tive 
foi ter ido parar àquela terra e, graças a isso, 
sou a pessoa que sou. Podia ter ficado uma 
metropolitana, completamente diferente, 
mas fui lá parar e foi um privilégio ter 
conhecido e cheirado aquela terra.
Também, como no caso de Macau, nunca 
voltou a Angola?
Não. Quando viemos de Joanesburgo, não 
éramos para ficar em Portugal mas para ir 
para o Brasil, porque o Brasil era a nossa 
continuação, mas não se realizou esse 
projecto.
E, regressando ou não ao território, pensa 
voltar a escrever sobre Macau?
Tenho a ideia de escrever mais e já tenho 
pessoas que me pedem para fazer uma 
sequela, sobre o que teria acontecido a 
Mei Lin. Morreu? Não morreu? Acho que 
pode haver uma continuação, ainda tenho 
coisas engraçadas para contar. Mas para já 
vou voltar a escrever sobre África, desta vez 
sobre o reino do Congo.

F O T O S  G I L  C O S T A  E  P A C O  R O M E R O

Isabel Valadão
O Rio das Pérolas

Bertrand
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L E I T U R A S

A
ntes de ser preso na sequência das 
manifestações de Tiananmen, em 
1989, Liu Xiaobo era um crítico 

literário conhecido pelas suas leituras 
pouco ortodoxas, para além de poeta e 
ensaísta com um interesse particular pelas 
áreas da filosofia e da política. Depois desse 
primeiro encarceramento, que durou vinte 
meses, Liu Xiaobo regressou à prisão por 
várias vezes, tendo morrido no dia 13 de 
Julho deste mês, quando cumpria mais uma 
pena, desta vez de onze anos.
 Ao longo de duas décadas, grande 
parte delas privado de liberdade, Liu Xiaobo 
recordou os acontecimentos de Tiananmen 
todos os dias 4 de Junho, aniversário do 
massacre, escrevendo um poema. Esses 
poemas, bem como um conjunto de 
outros que dedicou à sua mulher, Liu Xia, 
foram traduzidos para inglês por Jeffrey 
Yang e publicados, numa edição bilingue, 
pela Graywolf Pres. O livro saiu em 2012, 
dois anos depois da atribuição do Prémio 
Nobel da Paz ao autor chinês, que não pôde 
recebê-lo porque estava preso – algo que o 
mundo pôde testemunhar com a imegam 
de uma cadeira vazia, em Estocolmo, 
durante a cerimónia de entrega do prémio.
 No prefácio destas June Fourth 
Elegies, o Dalai Lama dedica algumas 
palavras à luta do autor pelos direitos 
humanos e pela democracia, na 
contracapa, Don DeLillo e Paul Auster 
elogiam a poesia e o seu conteúdo. Auster 
escreve mesmo que “não se pode falar 
destes poemas unicamente em termos de 
poesia”, fazendo notar as referências óbvias 
ao contexto político e social chinês que 
ocupam estes versos. Sem margem para 
dúvidas, a poesia de Liu Xiaobo absorve 
o seu activismo, incorporando temas e 
lugares no desfiar dos versos, mas nunca 
se torna um mero panfleto. Se a censura, a 
liberdade de expressão, a democracia ou os 
direitos humanos são tópicos dominantes, 
a reflexão sobre a história da China e o 
seu futuro é tema central neste conjunto 
de poemas, onde o trabalho de linguagem 
não perde o rigor nem deixa de procurar 
a medida certa e o ritmo adequado, pese 
embora todos os escolhos enfrentados por 
uma tradução que, por escolha própria, não 
se afastou muito da literalidade (até porque 
o tradutor não teve como esclarecer dúvidas 
com o autor, que estava preso e sem acesso 
a comunicações exteriores, como é de regra 
numa boa tradução). 
 No poema “Experiencing Death”, 
lêem-se os seguintes versos: «On Central 
Television News/ my name’s changed 
to ‘arrested black-hand’/ though those 
nameless white bones of the dead/ still 
stand in the forgetting». E, mais adiante, 
em “From the Shattered Pieces of a Stone it 

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

Os versos 
de um homem livre
June Fourth Elegies recolhem os poemas que Liu Xiaobo dedicou anualmente à memória 

do massacre de Tiananmen, em 1989, parte deles escritos na prisão.

Begins”, Liu Xiaobo escreve «In the brain-
mass there’s one shoe/ that cannot find the 
road to memory». A memória enquanto 
dever será a linha que define todo o livro 
e os temas que vão sendo abordados, 
mas é igualmente o topos universal que 
serve de estrutura ao trabalho poético 
enquanto tal, convocando modos de 
referir o que não deve ser esquecido – 
Tiananmen, mas igualmente a falta de 
direitos e a necessidade de estes serem, 
um dia, conquistados – e dialogando, 
por vezes duramente, com referências de 
um passado muito anterior a 1989 (de Lu 
Xun a Qin Shi Huang, primeiro imperador 
da China). O pormenor de assinalar 
anualmente o dia 4 de Junho, inscrevendo 
os poemas nessa efeméride, faz deste 
livro um gesto que extravasa o espaço 

poético da letra impressa, inscrevendo-
se num outro espaço, mais amplo, a que 
os gregos antigos chamariam polis. É 
um espaço que encontra ecos noutros 
autores, igualmente obrigados ao silêncio 
e dedicados a quebrarem-no em lugares 
e épocas diferentes (veja-se parte da 
poesia de Anna Akhmatova, escrevendo 
contra o silêncio que lhe foi imposto pelo 
estado soviético depois da execução do 
seu marido), sempre consciente da sua 
universalidade mesmo que parta de um 
contexto que, no caso de Liu Xiaobo, é a 
China das últimas décadas. 
 Atrás das grades, Liu Xiaobo 
continuou a defender a liberdade de 
expressão e os direitos humanos, e isso 
talvez tenha feito dele um herói para tanta 
gente, mas mais do que isso, continuou 

a reflectir sobre o mundo e o país em que 
viveu com o mesmo rigor de pensamento 
que tinha antes de ser preso, recorrendo à 
linguagem poética como modo de trabalhar 
esse pensamento e sabendo conjugar uma 
gramática poética própria à luz de um 
cânone literário onde tantas vozes já se 
viram confinadas às quatro paredes de uma 
cela sem que o mundo tenha conseguido 
mudar os impulsos da natureza humana no 
que toca à liberdade no percurso de muitos 
séculos. June Fourth Elegies é, por isso, um 
livro-símbolo de uma luta que talvez não 
tenha acabado com a morte do autor, mas 
igualmente um livro que reclama uma longa 
tradição de poesia social e política capaz de 
extravasar a condição de panfleto para se 
colocar, merecidamente, no espaço mais 
vasto da literatura universal. 

Liu Xiaobo
June Fourth Elegies

Gray wolf Press
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Mesmo com as mãos do Chan encostadas 

nas suas, os olhos de Mei Li pareciam 

fogueiras de água, ateadas por soluços, 

tão profundos que dava a impressão que 

escondia em si cavernas. Com as suas 

lágrimas, a casa despedaçava-se como 

uma fatia de pão a esmigalhar-se: a mobília 

recolhida nas ruas, após as limpezas do 

Ano Novo Chinês, estalava com o silêncio, 

golpes no armário, por onde as baratas 

assomavam, a guinchadeira do frigorifico, 

uma oitava acima do bulício habitual, e a 

luz a furar pelos quadrados onde faltavam 

remendos.

“Ai, que vou aos Três Candeeiros e compro-

te lá um frigorifico em segunda mão, nem 

que o traga às costas, ruas acima,” dizia ele 

a Mei Li, quando lhe dava as refeições. “Hoje 

não te trouxe noodles. Gostas de tanto de 

Char Siu Bao, porque não comes?”

“Eu como.”

“Já sei, chego-te aqui à janela, primeiro. 

Podes ver as pessoas, do outro lado, 

enquanto jantas.”

“Não quero.”

“Hoje queres. Já chega. Eu é que te empurro. 

Isto é perro. Hoje chego-te.”

“Vou travar as rodas com as mãos. Ainda 

tenho força nos braços.”

“Não sejas tola. Queres ficar sem mãos?”

“Para que as quero? Às vezes nem consigo 

empurrar esta perra.”

“Para comeres este Char Siu Bao.”

“E depois?”

“Depois ficas mais satisfeita e olhas o céu 

até eu voltar.”

“Tu é que és tolo. Vires aqui todos os dias.”

“Vou, antes, deixar-te morrer.”

“E porque não?”

“E porque não te matas?”

“Para quê? Se não vieres morro, 

naturalmente.”

“Depois vão dizer que te matei.”

“Tu não és meu irmão. Não tens que vir. 

Nem nunca tive primos, nem tios, só o 

sonho de pessoas que nunca assim pude 

chamar.”

“Fomos crianças juntos. E quando se brinca 

com alguém, assim, cria-se uma ligação.”

“Mais uma vez és tolo. Tu eras o único que 

querias brincar comigo, a filha do “branco” 

fugitivo. Vai ver a tua vida.”

Desde que viu Mary Jane, pela primeira 

vez, na nesga da janela, do outro lado da 

rua, dentro do apartamento verde que 

habitava, fissurado, Cheng Mei Li deixou de 

desejar a cegueira ao invés da paraplegia. 

Mas os deuses nunca lhe dariam a escolher, 

quando um gancho de bambu a atirou ao 

chão de uma torre, como quando o cabelo 

se solta e se espalha no estrado que são as 

nossas costas. Os seus canivetes, como dizia 

o Chan, do Canal dos Patos, deixaram de se 

mover. “Parecem canetas, de tão finas. Tu 

come,” mandava-lhe ele. E a mãe sempre lhe 

disse, com palavras que vêm dos pulmões e 

passam a correr pela garganta, na ânsia de 

nos socar com a força da ar,

“as mulheres, sobretudo como tu, Mei Li, 

pequenas, não deviam trabalhar nas obras.”

Quando o chefe da empreitada, com 

remorsos, foi lá a casa oferecer uma cadeira, 

perra, para que a pudessem empurrar do 

quarto para a sala, a mãe desapareceu. 

“Não posso ver isso. Vou ficar mais presa do 

que tu,” murmurou, contra a parede, com 

garrafas aglomeradas aos pés. Ela era a única 

que Mei Li tinha, já que o pai, “um homem 

branco”, há muito partiu. “Foi num barco,” 

contou-lhe a mãe, quando ela começou a 

ter idade para fazer perguntas, “e nunca 

mais o vi,” sem adiantar quantas vezes o viu, 

afinal. A mãe era assim, indirecta, mas sem 

medo de desferir um golpe no peito de uma 

criança, a pensar que as palavras que nos 

cortam rasgam feridas apenas invisíveis; 

tudo o que Mei Li sabia dele: “um homem 

branco”, tão branco que, quando o seu avô 

deu de caras com a barriga da filha, ele já 

se tinha esfumado, como aquelas nuvens 

arrastadas pelo vento até outro continente, 

onde nunca chovem,

“eu nem nunca te bati, para que estar a 

chorar?” perguntou-lhe a mãe antes de 

bater a porta. 

O Chan, do Canal dos Patos, que se mudou 

para a Rua da Rosa, antes da escola primária, 

mas nunca se livrou do apelido da família, 

foi a correr assim que a vizinha delas, no 

andar de cima, lhe disse que a mãe de Mei Li 

saiu com uma mala maior do que a cintura. 

Ele veio, viu-a, apertou-lhe as mãos, e “faço-

te companhia,” assegurou. Desde aquele 

dia que o Chan, viúvo antes dos 30, há mais 

de 10, e dono duma tasca de “Tong Min”, 

daquelas (noodles) que são fervidas, dentro 

de pequenas piscinas metálicas, à frente 

do cliente, ía todos os dias a casa de Mei 

Li, com comida, aconchegos e pedidos à 

vizinha para que a lavasse.

Não há 
nada 
no corpo

C O N T O 

F Á T I M A  A L M E I D A

“O que te importa? A minha vida, levou-ma 

a minha mulher. Essa sim, morta.”

“Tudo. Não te quero aqui, todos os dias com 

pena de mim.”

“Então levo-te para um lar? Não creio.”

“Vou morrer aqui. Nesta casa.”

“Ficas aqui à janela então. À noite, a vizinha 

vem mudar-te para a cama. Amanhã de 

manhã venho mudar-te para a cadeira.”

“Para quê? Deixa-me estar. Tanto faz.”

“Não, agora ficas à janela. Vamos arranjar 

dinheiro para uma cadeira melhor. Depois 

levo-te às costas até lá em baixo e podes 

puxar tu. Oh canivetes.”

“Não quero.”

O Chan, do Canal dos Patos, voltou para 

o café. Mei Li olhou para os quadrados de 

gente que tinha à sua frente, pela primeira 

vez em meses. No edifício, do outro lado da 

rua, os pequenos vidros ateavam-se de luz, 

enquanto a noite pintava as fachadas de 

negro. Mesmo em Agosto anoitecia cedo, 

e parecia-me que lá, por detrás do forte, 

ainda escurecia primeiro. No andar de 

cima a vizinha cozinhava com o uniforme 
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R U I  R A S Q U I N H O

I L U S T R A Ç Ã O

do casino após o trabalho, engalanada, 

ou então queria impressionar o marido, a 

preparar o jantar com rapidez. Ele chegava 

meia hora mais tarde, sem farda, apenas 

umas calças de sarja azul e uma camisa 

enfiada num colete. E tudo na mesa. Da 

panela saíam tigelas de arroz; que são a 

cama das refeições. Era para lá que ciscavam 

tudo; os ovos, porco ou galinha salteados 

em óleo de fervura alta. Mei Li observava, 

mas depois deixou-os a jantar sem se 

impressionar com o carinho que já não 

tocavam; habituada ao escuro. Só quando 

o arroz diminuía se olhavam por breves 

segundos, e tudo acabava, na cozinha, 

com o mesmo uniforme, o homem já sem 

o colete, a ajudar com os pratos. Olhos de 

Mei Li desceram para o andar de baixo, 

onde se passeava Mary Jane, nome fictício 

que ela deu a si mesma. Mary Jane tinha as 

pernas mais altas que Mei Li alguma vez viu 

numa mulher; nem a distância o disfarça. O 

seu rosto era como se fosse um raio afiado, 

que a atingiu, de imediato. Ela dançava, 
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suavemente, e tocava piano. Mei Li queria 

escutar as notas que saíam dos dedos de 

Mary Jane, mas as motas acelerando na 

faixa do meio não permitiam que o som 

atravessasse a rua. Mei Li não conseguia 

parar de olhar e aquele quadrado passou a 

ser a sua vida, como se ela vivesse dentro de 

uma moldura. 

“Hoje quero dormir sentada. Deixe-me 

estar aqui, só hoje”, pediu à vizinha uma das 

noites que a foi deitar. 

“Depois o Chan, do Canal dos Patos, fica 

chateado comigo, ainda vai pensar que nem 

cá quis vir deitar-te.”

“Eu explico-lhe. Deixe-me estar aqui, a 

olhar. Estive tanto tempo sem admirar a 

rua.”

“Porque quiseste.”

“Porque custa, estar assim.”

“Porque não te casas com ele?”

“Com quem?” pergunta enquanto do 

outro lado Mary Jane fechava o piano e 

desaparecia para se maquilhar.

“O Chan, do Canal dos Patos. Conheces 

mais alguém?”

“Para que se há de casar com alguém 

assim?”

“E por que não? Olha que ele é capaz de 

gostar de ti. Vem cá desde que ficaste assim. 

Quase um ano, ou mais, já.”

“Deixe estar. Arranje-lhe uma mulher a 

sério.”

“O que é uma mulher a sério? Com pernas?”

“Sim, com pernas que gostem de homens, 

assim.”

“Tu estás tola rapariga. Pelo menos vê se 

dormes, nem que que aí sentada. Mete esta 

almofada atrás, na espinha, antes que a 

partas também.”

“Amanhã também não precisa de vir. O 

Chan vem cá à noite.”

II

Mei Li ficava acordada à espera que Mary 

Jane puxasse novamente o cortinado. Mary 

Jane saía de casa religiosamente às 22h 

enfiada numas agulhas de 10 centímetros e 

ali ninguém a chamaria pelo nome próprio: 

Leong Kai Wei. Ela caminhava como se 

estivesse um andar acima de nós.

Depois regressava às 6h, empurrava o 

cortinado milimetricamente, deixando 

somente uma fresta, por onde entrava a 

claridade, ao ponto de nunca iluminar 

completamente a sala.  Pela nesga, Mei Li 

conseguia ver, do outro lado da rua, o tronco 

nu, recto; e as pernas, fortes, como um cinto 

de areia maciça. Mary Jane caía num sono 

profundo, esgotada nos soluços da noite.

Mei Li respirava de alívio por o corpo nu 

de Mary Jane ficar coberto pelo cortinado 

enquanto o Chan chegava com as refeições 

e quase que marchava para trás ao vê-la 

sentada.

“Tu já mexes as pernas?”

“Não me faças rir. Dormi aqui, sentada.”

“Porquê? A vizinha?”

“Eu queria dormir à janela.”

“E estás bem? Tens dores? E fome? Se calhar 

não estás habituada a tanta claridade.”

“Não.”

“Hoje trouxe-te wanton min; também 

gostas muito. Está quente ainda.”

“Gosto da janela. Obrigada por me 

empurrares para a aqui.”

“A luz faz-te bem. Mas tem cuidado.”

“Sim.”

“Come.”

“Podes-me trazer uma lanterna também?”

“Para quê? Podes acender a luz neste fio 

comprido.”

“Mas queria ter uma lanterna para pensar 

que tenho alcance.”

“Tens cada uma.”

“Que mal tem?”

“Está bem. Vou ver na loja dos parafusos 

então.”

“Leva o dinheiro da minha pensão de 

invalidez.”

Quando o Chan lhe trouxe a lanterna, Mei Li 

esperava que Mary Jane acordasse e abrisse 

a cortina, como uma criança deseja um 

gelado. Ainda não eram 16h.

“Está aqui a lanterna.”

“Foste rápido.”

“Tinha medo que ficasses triste.”

“Porquê?”

“Por causa da solidão. Não precisas de um 

namorado? Fazia-te companhia.” 

“Nunca gostaram dos meus canivetes. O 

“branco” devia ser magro também.”

“Eu gosto.”

“Mas tu casaste com uma mulher linda.”

“Mas ela morreu antes de me dar filhos.”

“Ainda me lembro do vestido de casamento 

dela, um luxo.”

“Fui eu que o paguei.”

“E depois? Não estava linda na mesma?” 

“Está bem Mei Li. Mas agora não me casava 

por beleza. Por isso, não me importo com os 

teus canivetes. Sempre gostei de ti, mesmo 

assim, perra.”

“Gosto dela.”

“De quem?” perguntou ele. 

“Dela. De quem é que havia de ser?”

“Da tua mãe? Ninguém sabe dela. Diz que 

fugiu. Passou as Portas do Cerco, e sumiu-

se. Como acontece com muitos que as 

passam”.

“Não estou a chamar por ela, nem pelo 

barco que também a levou.” 

 “Só gostas dela, então o quê?”

“Não sou uma mulher como as outras.”

“Não queres ir ao médico? Tu não estás 

bem. É a tristeza?”

“Já te disse. Não me tires daqui, nem um 

segundo. Os médicos vêem-me já demais. 

Não os tragas cá. Não há cura. Ponto. Se 

queres casar, casa, com uma mulher com 

pernas que os homens gostem.”

“Volto amanhã, então.”

“Mas deixa a porta aberta que a vizinha 

disse que perdeu a chave.”

“Perdeu?”

“Mais ou menos. Deixou-as num sítio e não 

se lembra.”

“Como sabes? Se ela não tem chave, então, 

para vir aqui?”

“Gritou-me da porta para te dizer. Foi isso.”

“Vou deixar-lhe as minhas.”

“Depois como me vês amanhã? Ela pode 

não estar em casa, amanhã de manhã.”

“Pronto; deixo-a encostada.”

Assim que a janela de Mary Jane se iluminou 

e ela arrastou novamente o cortinado, Mei 

Li direcionou-lhe a lanterna, como se lhe 

construi-se uma calda de luz. Ela olhou 

para ela, quase ofuscada, e pensou que 

alguém lhe estivesse a pedir ajuda. Soluçou. 

E assim que Mei Li viu na cara dela o medo, 

montou nos dedos um 3 seguido de A – 

3A. Mary Jane saiu de casa com a bolsa 

e a vassoura atracada ao braço, desceu e 

subiu as escadas, como uma gazela. Nunca 

teve medo de nada. Espreitou e apenas 

estava escuro, até que Mei Li lhe apontou a 

lanterna novamente.

“Não tenhas medo.”

“Que susto” suspirou. “Está tudo bem aqui, 

senhora?”

“Sim.”

“Tu não andas. Precisas de alguma coisa?” 

perguntou Jane.

“Queria ver-te. Mas não tenhas medo. Não 

sou louca, só paralítica.”

“Mas que me queres?”

“Só ver-te. És mais bonita sem o vidro.”

“Como sabes?”

“Observei-te.”

“Sentes-te

 sozinha?”

“Antes nem me importava.”

“Porque estás

 assim?”

“Paralítica? Foi no trabalho?”

“Simplesmente

 cair, e?”

“Trabalhava nas obras,” contou Mei Li, sem 

adiantar que era no rascunho dum casino. 

“Até gostava de estudar e era boa a Chinês, 

mas a minha mãe disse que não valia a pena. 

Fui para as obras para lhe mostrar que eu 

podia tudo; ganhava-se bem sem estudos.”

“Tu,

nas obras?” e Mary Jane riu como que feliz 

por a ouvir.

“Sim.”

“E tinhas

força? (Pausa)

As mulheres são sempre

fortes.”

“Talvez eu sempre quisesse ser homem para 

amar alguém como tu.”

“Alguém, como assim?”

“Mulher.”

“E quem te disse que

as mulheres

não se amam 

a si?”

“A si, umas às outras?” abrandou Mei Li. “É 

por isso, então.” Concluiu.

“O quê?”

“Que desde que te vi não mais desejo a 

cegueira a esta paralisia. És tão bonita.”

“E tu podes 

ser

mais bonita,

sabes?”

“Como?”

Mary Jane tirou um batom vermelho da 

sua bolsa; as cores do seu estojo sempre a 

ajudaram a ser mulher para os outros. 

“Nunca me pintei. A minha mãe dizia que 

eu era feia. Que nunca ia casar. Não sei 

como a amei tanto também.”

“Cala-te 

um bocadinho, se não ficas toda 

esborratada. 

Tens os lábios 

finos.”

“É como as pernas.”

Pausa.

“Não importa,

Vê-te aqui, agora.

Só mais 

Um pouco de pó 
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de arroz.”

Pausa.

“Sou eu, a MEI LI, dos canivetes?”

“És. Tu.”

Pausa.

“Dizem que as minhas pernas também não 

são de mulher.”

“Maiores?” perguntou Mei Li.

“Nasci com carne de homem.”

“Mas a tua voz tem melodia. As pernas não 

importam. As minhas o trabalho matou-

mas.”

“Então, 

beijo-te.”

“Quero sentir o batom a desfazer-se, tal 

como nos filmes.”

“Só as tuas pernas são como os homens? E o 

resto?” sussurrou Mei Li.

“Sim. Só. É 

Como nunca

tivesse sido

homem.

Só as pernas, deles.”

“Doeu?”

“Não. Estava 

a dormir,

e cortaram-me.”

 “Tu és muito corajosa.”

Pausa.

“Podes tocar. Sou

como tu, agora.

Mas não me posso demorar. Já são 22h?”

“Doí-te?”

“Não, podes tocar. 

Mais fundo.”

“E beijas-me outra vez?”

“Amanhã.”

As mãos de Mei Li tremendo de suor 

gelatinoso. 

“Naquela gaveta do fundo” aponta  “estão 

umas chaves, que a minha mãe deixou e 

eu escondi, leva-as. As outras estão com o 

Chan e com a vizinha.”

“Cuidam

 de ti?”

“Vêm aqui.”

“Ele deve gostar de ti.”

“Já disse para casar. Mas prefiro que me 

parta as mãos nesta cadeira.”

“É melhor limparmos 

os lábios.”

“Deita-me só para ele pensar que a vizinha 

cá veio. Tu, vem quando te apontar a 

lanterna.”

“Chama-me Mary

Jane.”

Mary Jane saiu, seguindo as pedras, para 

se deitar no ventre empoeirados das 

ruas desertas, as roupas caídas, e eles 

só a entrarem e saírem do casulo que a 

sua própria humidade construiu, como 

uma película de seda, para se proteger de 

lagartas ou larvas. Mas naquela noite, Mary 

Jane estava diferente, ainda tinha o resto 

das mãos quentes de Mei Li, e tudo parecia 

mais leve. Eles acabavam, vestiam-se e 

ela ria-se, porque não havia nada que lhe 

arrefecesse aos mãos de Mei Li, dentro de si, 

um invólucro. Mas enquanto Mary Jane se 

recostava na cama, para contar o dinheiro e 

esperar pelo próximo, o Chan entrava pela 

casa de Mei Li, espumando veneno. 

“Porque me mentiste?” perguntou enquanto 

lhe apontava a lanterna na face dela.

“Queria estar sozinha. Tu e a vizinha, 

sempre aqui, pareço um bibelot.”

“Era isso mesmo que merecias, que te 

deixasse morrer. Sem comer, afecto.”

“Fiz o que pude para estar aqui, contigo, 

mas não posso.”

“Quem te pintou os lábios? Pior, quem te 

borrou os lábios?”

“Ninguém. Encontrei aqui um batom da 

minha mãe na gaveta, muito velho, até 

arde.”

“Não me mintas. Para que pediste à vizinha 

para não vir e a mim para deixar a porta 

aberta?”

“Ela contou-te? Precisava de ar?”

“Abria-te a janela. Mas nunca querias.”

“Foi isso.”

“Por que me mentes?”

“Já não minto.”

“Foi aquele monstro que viram sair do 

prédio? Ele veio daqui?”

“Que dizes?”

“Ele que dorme com homens, agora que é 

mulher? Ele gosta de homens. De homens. 

Por isso é que quis ser; parecer mulher.”

“Ninguém que oferece assim o corpo aos 

homens pode gostar deles.”

“Não deles. Mas de outros.”

“Quais outros?”

“Outros que não esses.”

“E se não forem esses? 

“O que queres dizer? Diz. Pagaste-lhe para 

vir aqui. Também aceita mulheres?”

“Tu não sabes? As mulheres também se 

amam a si mesmas.”

“O que é isso a si mesmas?”

“Entre elas.”

“Quem são elas?”

“Mary Jane.”

“Mary Jane é um homem, então ele pode até 

gostar de tudo. Tu não.”

“Mary Jane é uma mulher, eu vi.”

“E ver chega? Viste tu as costuras que 

os médicos, se é que são médicos, lhes 

fizeram?”

“Toquei. Perfurei com as mãos que não me 

quiseste partir nesta cadeira. É igual a mim, 

mulher.”

“Tu enlouqueceste. Na rua todos têm medo 

dele, um monstro.”

“Tem o mesmo cheiro, mulher.”

“Vou internar-te.”

“Que vás; nada muda o cheiro.”

“Nunca mais o vês.”

“Ela há de encontrar-me.”

“Pelo cheiro? Deixa-me rir. Nem que te 

tranque.”

“Tranca-me. Não podes trancar o cheiro.”

III

O Chan, do Canal dos Patos, saiu com os 

lábios a sangrar de tanto os morder, com 

os nervos a forrarem-lhe a venta e esperou 

Mary Jane, junto ao prédio. Assim que as 

suas agulhas cortaram a esquina, ele deu-

lhe um murro.

“lutar de igual para igual?”

E no segundo pontapé, quando o rosto de 

Mary Jane perdeu as formas, deixa-a caída .

Dois dias depois, Chan tinha apenas um 

ferida nos lábios que mordeu, quando 

“Tens aqui o teu Min e o jornal.”

Pausa.

“Foste tu, não foste?”

“Eu, outro igual a mim. Que mais faz? Foi 

um de nós. Ou um que não gostou e acabou 

com ele.”

“Não diz aqui que ela morreu.”

“Mas pode vir a morrer.”

“Podes matá-la. Nunca te vou amar.”

“Vou ter-te.”

“De que te serve?”

“Habituei-me a ter-te.”

Quando Mary Jane regressou, a cara num 

farrapo, daqueles que já não se usa para a 

limpar a louça, a casa de Mei Li estava vazia, e 

continuava a esmigalhar-se: o batom vermelho 

seco no lençol, um min deixado como se a mesa 

fosse posta para o infinito.  A cadeira perra, à 

janela. O jornal rasgado no chão, a fotografia do 

seu corpo de homem no soalho. Mary Jane não 

se poderia volta a mudar de rua na esperança 

que lhe chamassem simplesmente Mary Jane. 

E Mei Li nunca mais regressaria. O Chan Tong 

Min fechado.

Mary Jane desceu as escadas levando 

as chaves e o primeiro beijo de sempre. 

Todos os que dava aos homens, nos 

quartos de hotel, eram falsos, dizia ela 

antes de se deitar com eles, atraídos pela 

beleza misturada de sexos. E os que deu 

às mulheres quando era homem estavam 

escondidos numa identidade  

que não era sua. Podia ter sido um pianista 

brilhante, ou um bailarino, não fosse o 

coração pedir-lhe que vestisse as suas 

pernas longas de mulher. Desde então, 

ninguém mais o quis nas suas companhias 

de bailado, nem numa caixa. Abriu o piano 

com os lábios vermelhos, que também 

partilhou com Mei Li. A música era ainda 

mais bonita do que quando tinha sexo 

de homem, ou apenas um apêndice de 

carne. Tinha-se mudado há pouco para 

aquela rua com o sonho que não mais o 

chamassem Leong Kai Wei, nome que o 

chamavam no seu bairro, mesmo com 

os cabelos compridos, levantados como 

a maresia levanta a bruma, e descaindo 

tecidos finos acima do ventre. Quando 

chegou à Rosa houve quem comentasse 

que as suas pernas eram falsas e quem, 

por isso, pensasse o contrário do que ela 

fez: nasceu mulher, mas devia ter saído 

homem; aquelas pernas, com uma massa, 

quadrangulares. Havia quem soubesse a 

verdade; operou-se, no estrangeiro, com 

o dinheiro dos recitais como pianista, 

embora a verdade seja que já nasceu 

mulher; não há nada no corpo, a não ser 

a voz que lhe trepa e dá origem, o resto é a 

carne, matéria sem sexo.

Mary Jane olhou pela janela. Do outro lado, 

a escuridão, que deixou, nas suas costas. De 

frente, pesava mais, o caixilho vazio.

“É tudo uma placa de vidro.”

E fechou o cortinado

“esta casa. E os monólogos outra 

vez.”

caiu no sofá, 

“Arrasto as pautas, até”

o ruído 

“me acordar outra vez.”

PS. Mary Jane fala sempre em verso como se 

estivesse a escrever um poema na respiração 

cativa que acompanha as suas palavras. E eu 

adormeço com ela porque as almas também 

se cansam.
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A partir do imenso espólio de 

narrativas que se imprimiam em 

cadernos presos com um cordel e se 

vendiam em feiras, romarias e muitas 

ruas de aldeias e vilas, Viale Moutinho 

selecciona as melhores histórias de 

amor, aventura e crime.

António Viale 

Moutinho
Literatura de Cordel. 

Uma antologia
Temas e Debates

Depois da notícia de que a Guimarães 

não voltaria a publicar os livros de 

Agustina Bessa-Luís, a autora regressa 

às livrarias com chancela da Relógio 

d’Água, que volta a disponibilizar 

títulos essenciais da literatura 

portuguesa e há muito difíceis de 

encontrar. O regresso faz-se com A 

Sibila, mas outros livros já estão a 

caminho.

Agustina Bessa-Luís
A Sibila

Relógio d’Água

Conjunto de histórias curtas do 

escritor chileno publicadas em 

2001 e nunca antes traduzidas em 

Portugal. Nestes contos, exemplos 

breves mas consistentes do estilo, das 

temáticas e das reflexões habituais do 

autor, surgem algumas das grandes 

personagens que habitam livros 

posteriores.

Roberto Bolaño
Putas Assassinas

Quetzal

A pensar nos leitores que não 

dominam o idioma português, a Dom 

Quixote lançou uma versão mais 

curta do livro onde Guida Cândido 

percorre o receituário da cozinha 

portuguesa através de cinco livros 

emblemáticos da sua gastronomia.

Guida Cândido
Five Centuries of 

Portuguese Cuisine. 20 
Recipes With History

Dom Quixote

Guionista da Rede Globo e 

cronista da Folha de São Paulo, Tati 

Bernardi expõe nestas crónicas os 

problemas de ansiedade, pânico, 

depressão e outras maleitas 

da psique, partilhando as suas 

histórias pessoais com um humor 

quase sempre desarmante e 

permitindo que o leitor identifique 

(ou se identifique em) episódios 

semelhantes. 

Tati Bernardi
E Depois a Louca Sou Eu

Tinta da China

Navegar é preciso

http://www.blogdacompanhia.com.br/

O site de uma das mais prestigiadas editoras do 

Brasil, a Companhia das Letras, não serve apenas 

de plataforma para a divulgação e venda dos 

livros publicados pelas suas muitas chancelas. No 

espaço virtual da editora, guarda-se igualmente 

um blog onde autores e trabalhadores da 

casa escrevem regularmente, por vezes 

acompanhados por outros autores, externos à 

casa editora. O Blog da Companhia organiza-se 

em torno de temáticas centrais, como o design, 

a actividade editorial, os novos livros e tudo o 

que possa relacionar-se com os autores e temas 

do catálogo da editora. Na secção dedicada 

ao design, um dos últimos textos é de Claudia 

Espínola de Carvalho, designer responsável pela 

linha gráfica das recentes edições da Bíblia, na 

tradução de Frederico Lourenço, que explica o 

seu processo de trabalho e a decisão de utilizar a 

antiga técnica de papel marmoreado na capa: «A 

capa deveria fazer jus ao conteúdo – sacrilégios 

à parte –, mas tudo isso sem tantos acabamentos 

especiais, afinal o preço precisava ser acessível. 

Queríamos que o livro continuasse sendo o 

best-seller mundial que já é desde seus tempos 

remotos. Foi diante deste desafio que a Elisa 

Braga, nossa diretora de produção, a Rita Mattar, 

editora do livro, o Alceu Nunes, diretor de arte, e 

eu, depois de muito quebrar a cabeça, tivemos a 

ideia de fazer a capa com papel marmorizado.» 

Uma outra secção, “Pergunte ao Editor”, 

responde a questões colocadas pelos leitores 

sobre o trabalho da Companhia das Letras e 

muitos dos textos aí publicados constituem uma 

aproximação pouco comum ao trabalho de uma 

editora, revelando critérios para a escolha de 

determinados autores ou para a constituição de 

colecções, explicando decisões sobre capas ou 

formatos, tornando claras certas decisões que, 

à primeira vista, poderiam não fazer sentido 

(por exemplo, um leitor queixa-se de a colecção 

dedicada ao jornalismo literário ter deixado de 

fora o livro de George Orwell, Na Miséria em 

Paris e em Londres, facto que não se deveu ao 

esquecimento por parte dos editores, mas antes à 

decisão de dedicar uma colecção própria a toda a 

obra de George Orwell).

O Blog da Companhia não tem actualizações 

diárias, mas vale a pena acompanhá-lo para 

conhecer o funcionamento de uma grande 

editora que, com uma boa posição no mercado 

brasileiro, não deixa de trabalhar o seu catálogo 

com rigor e qualidade.

De um dos mais conceituados 

autores japoneses de banda 

desenhada, a Devir publica agora 

uma obra-prima cujas pranchas 

revelam uma composição onde 

a harmonia e a contemplação da 

cidade e dos seus espaços assumem 

lugar de destaque. 

Jiro Taniguchi
O Homem Que 

Passeia
Devir

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

Antologia de contos, ensaios, poesia 

e imagens que assinala os vinte anos 

passados sobre o regresso de Hong Kong à 

administração chinesa. Entre os autores que 

colaboram neste volume estão  Joshua Wong,  

Xu Xi, Jason Y. Ng,  Ilaria Maria Sala e  Chip 

Tsao
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