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 Escrita na Brisa, 
a crónica 
de Yao Feng
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Julian Fuks, vencedor do Prémio 
Literário José Saramago: 

«Cada pequena história é uma 
reverberação possível dessa 

outra grande História.» pag 4 e 5
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B R E V E S E D I T O R I A L

Chapas Sínicas na 
Memória do Mundo

A colecção documental de “Chapas Sínicas”, 
composta pelos Registos Oficiais de Macau 
durante a Dinastia Ming, integra desde o final 

de Outubro o Registro da Memória do Mundo, uma 
lista de património documental da responsabilidade 
da UNESCO. A candidatura desta colecção foi uma 
iniciativa conjunta do Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo de Portugal e do Arquivo de Macau. Para 
além das “Chapas Sínicas”, mais duas compilações 
de documentos históricos de origem portuguesa 
deram entrada neste Registo da Memória do Mundo, 
“Registo do Livro de Vistos concedidos pelo Consul 
Português em Bordéus, Aristides Sousa Mendes 
(1939-1940)” e o “Códice Calixtinus da Catedral de 
Santiago de Compostela e outras cópias medievais 
do Liber Sancti Jacobi: As origens ibéricas da tradição 
Jacobeia na Europa”, esta última resultado de uma 
candidatura conjunta entre Espanha e Portugal.

A biblioteca futurista 
de Tianjin

A literatura tem essa capacidade infinita de voltar 
o olhar para todos os temas possíveis, por vezes 
criando mesmo temas que aparentemente 

nunca se terão visto em letra de forma, outras 
regressando uma e outra vez àquilo que já conhecemos, 
mas de um outro modo. Os cautelosos, no entanto, 
gostam de afirmar que não há assim tantos assuntos 
quando o gesto é o da escrita: andamos todos a tropeçar 
nas mesmas pedras desde que nos conseguimos pôr 
de pé, sair da caverna, caminhar por aí e fixar morada 
onde nos parecesse melhor. Amor, paixão e desejo, 
ganância, poder e vontade, viagem, ilusão e queda. Ou, 
talvez resumindo todos os temas num só, identidade, 
porque isso é aquilo que somos e já sabemos há 
muito – também porque os livros no-lo confirmaram, 
página atrás de página – que somos muitas coisas, em 
diferentes momentos, e às coisas que somos há que 
juntar as que queríamos ser, as que tememos ser, as que 
os outros querem que sejamos. Vem tudo nos livros, 
sim, mas não há dois iguais (livros ou seres humanos). 
Uma passagem de Doutor Pasavento, o livro de Enrique 
Vila-Matas que dialoga com Robert Walser enquanto nos 
vai armadilhando as certezas de leitores desprevenidos 
sobre a nossa suposta estabilidade mental, podia bem 
servir de epígrafe a esta edição do Parágrafo que, sem 
que disso nos fôssemos apercebendo, acabou por ter a 
identidade como tema central: «E eu sou parecido com 
quem? Seguramente que tenho algo de equilibrista que, 
numa alameda do fim do mundo, se passeia pela linha 
do horizonte. E creio que me movo como um explorador 
que avança no vazio.» Mais adiante, o narrador coloca 
a reflexão sobre a identidade no centro do processo de 
escrita, dizendo adorar «essa linha de sombra que, ao 
cruzá-la, vai parar ao território do desconhecido, um 
espaço onde de repente tudo nos é muito estranho, 
sobretudo quando vemos, como se estivéssemos no 
estado infantil da linguagem, que nos toca voltar a 
aprender tudo, embora com a diferença de que, em 
criança, nos parecia que podíamos estudar e entender 
tudo, enquanto que na idade da linha de sombra vemos 
que o bosque das nossas dúvidas nunca se tornará 
nítido e que, além disso, o que a partir de então iremos 
encontrar serão apenas sombras e treva e muitas 
perguntas.» É precisamente o que encontramos em A 
Resistência, de Julian Fuks, e nas suas deambulações 
pelo passado, mas também na reflexão de Yao Feng 
sobre a arte poética e na descrição que Jan Morris faz da 
sua mudança física de sexo, caminho natural para que 
o seu corpo correspondesse, enfim, aquilo que a autora 
realmente é. Exploradores que avançam no vazio, cada 
um à sua maneira, dando-nos a nós, leitores, as mesmas 
coordenadas frágeis e os mapas possíveis para nos irmos 
perdendo e encontrando também.
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A nova biblioteca pública de Tianjin, no 
nordeste da China, inaugurou no final de 
Outubro e já ganhou o estatuto de atracção 

turística. Com uma arquitectura classificada 
de futurista por vários meios de comunicação, 
o interior do edifício, com 33.700 m² de área, 
apresenta volumetrias inesperadas numa 
biblioteca, bem como uma estante que circunda 
as paredes do espaço da entrada cujas imagens 
têm circulado abundantemente pelas redes sociais 
nas últimas semanas. Na verdade, a maior parte 
das prateleiras desta estante não se destina a ter 
livros, tendo, em vez disso, a imagem de lombadas 
pintadas na parede que criam a ilusão de uma 
estante cheia. Apesar dessa ilusão de óptica, as 
restantes estantes da biblioteca, espalhadas por 
várias salas, têm realmente livros à disposição dos 
leitores, ainda que não sejam objecto dos disparos 
constantes dos visitantes com as suas máquinas 
fotográficas e telemóveis. 

Chinês-Inglês

A revista Paper Republic publicou a sua 
lista anual de traduções literárias de livros 
chineses para inglês. Este ano, a lista é a 

mais longa de sempre, com perto de cinquenta 
títulos repartidos pela ficção, poesia, ensaio e 
livros infantis e juvenis, sendo que um deles, 
Bronze and Sunflower (de Cao Wenxuan, tcom 
tradução de Helen Wang), mereceu o prémio 
Marsh Christian Award for Children’s Literature in 
Translation. Entre os autores traduzidos estão Bei 
Dao, Wu He, Yang Lian, Lu Xun ou Jia Pingwa. A 
lista completa pode ser consultada aqui: https://
paper-republic.org/helenwang/translations-from-
chinese-in-2017/#body

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

A universalidade, 

a identidade 

e a poesia

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

T E X T O  E  F O T O Y A O  F E N G

A universalidade é aquilo que a poesia aspira atingir, tal 

como outras modalidades literárias e artísticas ambicionam, 

uma vez que a expressão literária ou artística constitui uma 

necessidade de evidenciar as coisas da alma e do corpo junto 

ao universo. Nenhum poeta escreve só para si próprio. Todos 

os poetas querem dizer e ser escutados universalmente.

Como sujeito ou alma dos seus momentos vividos, cada 

poeta constrói a sua identidade no seu espaço e no seu 

tempo, mas nenhum deles escapa aos temas comuns que 

marcam a poesia desde o princípio dos tempos: o amor, a 

morte, a guerra, o medo, a dor, a ilusão, o sonho, a loucura, 

entre outros, componentes que nunca pouparam e não 

devem poupar a voz dos poetas. Neste sentido, pode dizer-

se que a escrita de qualquer poeta representa um fragmento 

da humanidade, sendo inserida na universalidade. Ou seja,  

todos os poemas são um poema. Todos os poetas, seja chinês, 

seja português, seja angolano, são da mesma tribo, tendo os 

mesmos temas como fonte da inspiração.

No entanto, se olharmos para a questão da universalidade 

a partir da arte poética, temos consciência de que a 

universalidade representa uma meta muito elevada, um 

destino pouco atingível. Na realidade, de entre milhares e 

milhares de poetas, só poucos conseguem inscrever-se na 

universalidade através da sublimação da arte poética.

Assim sendo, a universalidade significa que um poeta tem 

de enfraquecer, transcender, questionar fronteiras e limites, 

objectivos e de si próprio, com vista a uma partida rumo 

para além do seu lugar habitável. Para tal, o poeta deve viver 

intensamente os momentos como homem e depois revivê-los 

como poeta, a fim de extrair dos lugares comuns alguma coisa 

sua própria que, não obstante, tem capacidade de estabelecer 

a cumplicidade com outro. Que a sua dor ou alegria seja 

também sentida e compartilhada por outro. O poeta, 

sempre partindo do seu particular, faz da poesia um acto 

transcendente que alcance a universalidade. Ou quer dizer 

que o poeta tem que edificar e desenvolver a sua identidade. 

A universalidade e a identidade são os dois lados de uma 

moeda. São complementares e não podem ser separados um 

do outro. Só a poesia que espelha a identidade do poeta como 

sujeito da sua vida e da sua poética poderá tornar o universal 

mais alargado.

Hoje em dia, diante da globalização, a universalidade da 

nossa vida quotidiana torna-se cada vez mais fácil de ser 

configurada. O mundo tende a tornar-se cada vez mais 

semelhante a um modelo, causando homogeneização cultural 

entre todos os países. É um tipo de universalidade que intenta 

eliminar as diferenças que nos caracterizam a vida e que nos 

faz perder a identidade. É uma universalidade a que devemos 

renunciar.

Apesar de a poesia estar a ser condenada a um mundo cada 

vez mais isolado, a poesia não se vai sumir como as estrelas 

não podem sumir-se. Em termos práticos, as estrelas não 

servem para nada. Se todas as estrelas forem apagadas do céu, 

o mundo humano será horrível. Então, a poesia é tal como as 

estrelas, embora não tenha utilidade realista, não pode faltar à 

vida humana.



suplemento literário •  SEXTA 24 DE NOVEMBRO, 2017 ponto final • SEXTA 24 DE NOVEMBRO, 2017

É quase inevitável começar por esta 

pergunta: o que há ou quanto há de 

autobiográfico neste livro?

Julián Fuks – Essa é a pergunta envergonhada 

que as pessoas tendem a fazer sobre o livro, 

porque há já algum tempo se estabeleceu na 

literatura que não interessaria o que é externo ao 

livro – isso tudo seria de interesse menor, já que 

a literatura deveria preservar sua autonomia – e 

recentemente eu vejo cada vez mais os leitores, 

críticos, etc., interessados em ouvir algo que 

está externo ao livro, algo que precede o livro 

ou subjaz a ele no âmbito daquilo que a gente 

chama de real. No caso d’A Resistência, todo 

este preâmbulo serve para dizer que sim, que há 

muito de real ali. Praticamente toda a história 

familiar, tudo o que se elabora sobre o passado, 

sobre a relação com o irmão, todas essas questões 

são estritamente autobiográficas, ou biográficas, 

em relação aos meus pais. O que tem de ficção é 

algo menor mas fundamental, que é uma espécie 

de mise-en-scène: enquanto escrevia o livro e 

essa voz do narrador, eu não estava em Buenos 

Aires, mas o meu narrador precisou estar em 

Buenos Aires para que aquilo fizesse sentido. 

Todas as buscas, essa relação com a cidade, ela 

é de outras situações, de outros momentos, mas 

me parecia importante concentrá-la ali, para 

que houvesse alguma tensão narrativa. Então, a 

ficção existe ali como mero deslocamento, como 

transformação da experiência para que ela ganhe 

mais contundência, mais precisão.

Ainda continuando fora do livro, foi essa carga 

autobiográfica que o fez escolher a adopção 

como tema? É uma escolha curiosa. Julgo nunca 

ter lido uma obra de ficção cujo tema central 

fosse a adopção.

Esse foi sem dúvida o ponto de partida. Eu sentia 

em alguma medida um dever de escrever sobre 

isso, já vinha adiando esse suposto dever há 

bastante tempo. Talvez pelo que está narrado ali: o 

próprio pedido do irmão para que se escreva esse 

livro, e esse pedido foi tal e qual na vida real, num 

momento de bastante intensidade das relações 

familiares, de reconhecimento dele próprio, da 

questão da adopção, ele me pediu que um dia 

escrevesse sobre isso. Não especificamente sobre 

ele, mas sobre a adopção, de alguma maneira. 

Aquilo me ficou como um pedido longínquo, 

como algo que eu não necessariamente deveria 

atender, mas aos poucos foi-se processando 

dentro de mim como uma necessidade, e 

parece que a literatura ganha quando surge a 

partir de uma necessidade própria. Não que 

essa necessidade seja biográfica ou a pedido de 

alguém, mas que seja de facto necessário o acto 

da escrita, tantas vezes marcado por uma certa 

arbitrariedade. Então me pus a escrever esse 

livro sobre meu irmão, para tratar da questão 

da adopção directamente, e aos poucos fui 

percebendo que para tratar dessa questão e 

para abordar meu irmão, eu não poderia deixar 

de abordar meus pais e as circunstâncias de 

meus pais, e explorar todo um passado que me 

pertencia e não me pertencia ao mesmo tempo, 

e assim de alguma maneira aquilo que comecei 

a escrever como um conto foi-se transformando 

nesse romance.

Numa sessão em que participou no Brasil, falou 

da crise da imaginação e daquilo a que chama de 

pós-ficção, termo que prefere à auto-ficção. Vê-
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“A literatura ganha 
quando surge 

a partir de uma 
necessidade própria”

se a trabalhar nesse território com este romance? 

É isso que lhe interessa neste momento?

Sim, sinto que pertenço a esse tipo de linhagem 

de autor contemporâneo. Não necessariamente 

centrado na auto-ficção, porque essa é só uma 

parte de um processo que me parece maior. A auto-

ficção pode ter por vezes um carácter narcisista 

com o qual eu não espero me reconhecer. Acho 

que há um fenómeno muito maior, que é o dos 

hibridismos, da literatura ficcional que vai-se 

mesclando, nesse caso com a autobiografia, mas 

também com a historiografia, com o ensaio, com 

a crítica. Há muitas maneiras em que a literatura 

e o romance como género têm-se aproximado 

de outros discursos, têm-se deixado contaminar 

proveitosamente por esses outros discursos. 

Óbvio que pós-ficção é um termo provocativo, 

porque a ficção não é abandonada nunca e 

porque essas são ainda narrativas ficcionais. 

Quando o romance se aproxima desses outros 

discursos não ficcionais, ele não deixa de ser 

ficcional por si mesmo. Essa ideia me interessa 

bastante, parece que é um dos pontos em que a 

narrativa está conseguindo inovar, tomar novos 

rumos, encontrar novas questões – algo que, 

por um instante, parecia impossível, porque 

o século XX já tinha supostamente destruído 

tudo o que era possível destruir no âmbito do 

romance e transformado tudo o que era possível 

transformar.

Entrando no livro, e começando pelo título, A 

Resistência aqui tem diferentes significados. Por 

um lado, como disse noutra entrevista, é aquilo 

que nos faz avançar, resistir a uma adversidade – 

neste caso também com a história da Argentina 

e da sua família em pano de fundo – e por outro 

lado aquilo que também nos pode isolar, o acto 

de resistir a fazer parte de alguma coisa, como 

no livro a história do filho que acaba por sentir-

se um estranho na casa de família. Como foi 

trabalhar este conceito de resistência e a sua 

ambivalência?

Justamente, isso me interessou desde o início. 

Quando me deparei com esse título – porque na 

prática o título não fui eu que escolhi, foi uma 

sugestão do editor, o título original era O Irmão 

Possível – mas quando o editor me sugeriu A 

Resistência isso tinha muito a ver com vários 

dos movimentos do próprio livro. A palavra 

‘resistência’ aparece em diversos momentos e 

em contextos distintos, representado essas duas 

coisas quase opostas: resistir no sentido negativo, 

de não querer se envolver, não querer se entregar 

a uma convivência familiar, da parte do irmão; 

ou resistir como acto político, como tomada de 

posição, como acção positiva. Isso me fez pensar 

se a literatura não seria isso, se não seria essa 

tentativa de converter a resistência negativa, 

aquilo que nos impede de enxergar e de falar sobre 

um assunto, numa resistência positiva, numa 

tomada da palavra para que ela represente algo de 

mais contundente. Me parece que como se tratava 

de abordar algo que se tinha convertido na família 

numa espécie de tabu, e algo sobre o qual a gente 

não devia conversar, o resistir ao tabu foi a maneira 

que eu pude utilizar para que a própria literatura 

se tornasse em alguma medida resistente.

Já começamos aqui a tocar a histórias que 

atravessam o livro, que tem também a História 

da Argentina por detrás. Enquanto autor, o que é 

que lhe interessa mais: as histórias ou a História?

Me parece que as coisas estão associadas. 

Enquanto escritor, fui percebendo ao longo 

do tempo que não era possível contar uma 

história que ficasse completamente dissociada 

da História com H maiúsculo. O que a gente vê, 

pelo contrário, é que cada pequena história é 

uma reverberação possível dessa outra grande 

História. Sinto que com isso me aproximo 

daquela ideia que para mim é fundamental: de 

que o pessoal é político. Recentemente, no Brasil, 

a gente pode reformular essa noção que vem do 

feminismo, de que o pessoal é político, e perceber 

que o político também é pessoal, também marca 

muito as nossas vidas. Então essas coisas estão 

completamente imbricadas e relacionadas. 

Na prática não se diferenciam as histórias e a 

História.

O Julián é filho de pais argentinos. Que relação 

tem com essa História da ditadura militar, 

com a Argentina e com o facto de ter nascido 

no Brasil? No livro 

aborda o facto de se 

tratarem de povos 

com diferentes 

características.

Em grande medida 

o livro é mais uma 

elaboração dessa 

relação, porque 

o meu romance 

anterior, Procura do 

Romance, já era uma 

forma de tentar lidar 

com esse passado 

que é a um só tempo 

meu e não é meu. É 

aquela pergunta que 

permanece em aberto 

no próprio livro: se 

um exílio é herdado, 

se nascendo durante 

o exílio dos meus 

pais, isso faz de mim 

em alguma medida 

um exilado. Uma 

pergunta talvez banal 

mas que não resulta em nenhuma resposta fácil. 

Para mim essas questões identitárias, talvez por 

essas circunstâncias, nunca tiveram respostas 

precisas. Nunca tive elementos concretos para 

afirmar com toda a determinação ‘sou brasileiro’ 

ou ‘sou argentino’. Quando se tem essa origem 

incerta as identidades se tornam mais fluidas e 

questionáveis, e revelam algum da condição de 

todos e qualquer um de nós. Esses elementos 

de identidade são quase elementos ficcionais 

que a gente postula para nós mesmos e tende 

a se enxergar de tal maneira e a se relacionar 

a tal país de uma forma que é meramente uma 

construção. Pessoalmente, acho que boa parte 

do tempo me sentia no Brasil um pouco distante 

dos meus conterrâneos, me sentia em alguma 

medida diferente, talvez por essa diferença de 

comportamento. O brasileiro é mais aberto, mais 

afectuoso, mais expansivo; talvez o argentino 

mais circunspecto, mais sério, mais conflictivo 

em vários aspectos. Sinto que em alguma medida 

me reconhecia nos argentinos em oposição aos 

brasileiros, mas ao tentar bastante me aproximar 

da Argentina fui percebendo que há em mim 

muitos daqueles traços que a gente reconheceria 
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no brasileiro, que essa figura afectuosa e aberta 

não desaparece em mim, ela está aqui presente e 

me marcou fortemente na vida. Então sinto que 

a um só tempo posso me aproximar dessas duas 

identidades distintas. Como escritor também 

tenho vontade de uma vinculação dupla, porque 

me parece que vocação da literatura brasileira 

tem sido desde sempre uma tentativa de 

compreensão da identidade nacional e da história 

nacional – Machado de Assis, Graciliano Ramos, 

Drummond, todos eles pensavam o seu próprio 

povo e acho que isso é algo bonito. E me interessa 

na literatura argentina a auto-reflexividade, a 

capacidade metalinguística, ensaística, sobre o 

próprio afazer literário. Me dá vontade de tentar 

conciliar essas coisas: de tentar encontrar a 

pertinência temática da literatura brasileira e o 

rigor estético da literatura argentina.

No livro nota-se de facto essa busca que o 

narrador faz da sua própria identidade. Ele é 

muito importante neste 

romance, para já porque 

nos fala na primeira 

pessoa, mas também 

porque a dada altura 

a sua própria história 

define-se como a mais 

importante do livro para 

se perceber a história do 

irmão e da família. Este 

também foi um processo 

que foi acontecendo?

Também foi. Talvez a 

percepção gradual de 

que não seria possível 

de facto penetrar na 

história do irmão, de 

que aquilo seria sempre 

uma especulação sobre 

esse irmão, a percepção 

de que talvez eu não 

devesse explorar a fundo 

e fazer desse um livro 

de busca como outros 

livros semelhantes a 

esses, uma tentativa de 

cavar no passado, de encontrar dados sobre essa 

identidade perdidos em algum lugar. Me pareceu 

que estava construindo a história de um outro, 

do meu irmão que só pode decidir sozinho se vai 

ou não explorar a sua própria origem, explorar 

aquilo que antecede a entrada dele na família. Na 

prática era uma busca infundada da minha parte, 

uma busca que eu não deveria fazer. Então o livro 

não faz esse gesto de ir atrás das informações 

do passado e só se permite transitar entre 

especulações. Assim, a busca se torna muito mais 

pessoal e muito mais ligada a esse narrador, mais 

ligada ao Sebástian do que ao irmão e àquilo que 

era o objecto inicial.

Nessa busca, o Julián utiliza vários recursos, uma 

espécie de jogo literário em que o narrador fala 

do próprio livro que está a escrever, livro que 

a dada altura acabará por mostrar à família. 

Porque é que decidiu utilizar este jogo literário?

Porque, por ter esse carácter biográfico, 

pareceria que a gente tem um referente 

concreto alcançável, e a experiência de escrita 

me mostrava exactamente o contrário: aquele 

referente era inalcançável, falar do meu irmão 

só excluía o meu irmão da narrativa, ou incluía 

e excluía ao mesmo tempo. Falar dos meus pais 

também tinha esse efeito, tinha todo aquele 

paradoxo da representação: ao dar um nome à 

coisa, você refere a coisa, mas ao mesmo tempo 

exclui a coisa em si. Meu irmão desaparecia 

do livro e meus pais desapareciam do livro à 

medida que eu ia construindo personagens 

que eram descritos dessa maneira. Sinto que, 

para dar conta dessa questão, a forma mais 

imediata e sincera era falar desses problemas 

da representação, dos problemas narrativos, era 

eu mesmo como escritor colocar meu narrador 

para duvidar de si, para sempre desconfiar da sua 

própria narrativa. Me parece que esse é um gesto 

importante do próprio livro, é característico dele. 

Não seria possível a existência desse livro sem 

esse elemento auto-reflexivo. 

Ainda no que toca ao trabalho de escrita e à 

estrutura, os capítulos são bastante curtos, 

dão quase uma sensação diarística em que o 

leitor vai acompanhando os registos daquele 

homem quem anda à procura do seu passado e 

de explicar a relação que tem com a sua família. 

Este registo mais curto aparece para dar mais 

força à narrativa?

É interessante essa aproximação com o diário, 

nunca tinha me ocorrido e acho que ninguém 

ainda tinha visto isso no livro – e me parece 

preciso, tem algo de diário de escrita e diário de 

pensamento. Os capítulos curtos em si tinham 

talvez a ver com uma necessidade de nesse livro 

ir muito directo ao ponto, o ponto de partida dele 

é o mais imediato possível. O gesto inicial de 

cada capítulo é sempre ‘tem algo que eu preciso 

dizer e que eu vou dizer directamente’. Depois 

vou nuançar, elaborar, ver a complexidade que 

cada coisa tem e a subtileza que cada um dos 

momentos exige, mas na prática era uma vontade 

de falar directamente das coisas. Então acabei 

prescindindo de algo que era forte na minha 

literatura antes desse livro, que era o carácter 

mais descritivo, uma aproximação lenta ao tema 

e ao que se quer narrar. 

Saindo novamente do livro, já tinha recebido o 

Prémio Jabuti por A Resistência, recebeu agora o 

Prémio Saramago. Que importância têm para si 

os prémios?

Para mim são a um só tempo um elogio 

importante, que me honra, e um voto de 

confiança, particularmente o Prémio Saramago, 

que é um prémio para jovens, uma aposta no 

futuro, uma declaração como ‘se espera bastante 

desse autor, vamos ver o que ele tem a produzir’. 

É uma espécie de contrato que você faz com um 

universo de escritores, de continuar escrevendo e 

tentar fazer o trabalho mais consistente possível. 

Nesse sentido, os prémios passam de ser uma 

honra para ser também uma responsabilidade. Ao 

mesmo tempo, o que mais me agradou é que os 

prémios abrem relações com uma infinidade de 

novos leitores. Nota-se um interesse crescente pelo 

livro e isso cria uma série de diálogos como esse 

que a gente está travando agora, e que podem ser 

muito estimulantes para a continuidade de uma 

produção, para o pensamento sobre literatura, 

para conseguir sempre dimensionar os efeitos 

daquilo que a gente construiu e pensar novos 

efeitos, novos recursos. Você mencionou nessa 

conversa a questão do livro enquanto diário, algo 

que nunca tinha sido dito sobre o livro, ou seja, 

isso aprofunda minha própria visão sobre o livro.

 

E N T R E V I S T A

Julián Fuks, mais recente vencedor do Prémio José Saramago com A Resistência, sentiu que precisava de 

escrever um romance sobre o seu irmão adoptivo e acabou a escrever sobre a sua família, sobre si mesmo e 

sobre aquilo a que chama pós-memória: a História e as histórias que não sendo suas também são, por serem 

dos lugares de onde veio e das pessoas que o precederam. Em entrevista, o autor brasileiro fala de um livro 

em que realidade e ficção caminham mesmo lado lado.
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E
screvo este texto ciente de toda 
minha ignorância. Escrevo sobre A 
Resistência, de Julián Fuks, sabendo 

pouco mais que o depositado em mim pela 
longa sequência de palavras que compõem 
o livro. Escrevo, então, iletrado quanto ao 
catalisador da obra, à experiência pessoal 
do autor e sua biografia, às entrevistas 
que terá dado, aos segredos revelados, 
ao famoso contexto que todos buscamos 
para situar certa criação artística. Mas 
escrevo ainda mais analfabeto perante o 
tema do livro: a adopção, essa chegada, ou 
descoberta, na família de alguém que vem 
de fora para dentro, quando todos os filhos 
não adoptados chegam de dentro para fora. 
Escrevo assim por apenas querer sentir 
sobre o meu raciocínio possível o peso das 
palavras do autor, por querer tentar esse 
acto cristalino e nunca logrado de escrever 
sem condicionantes.
A Resistência, narrado por um homem que 

P O R   H É L D E R  B E J A

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

perfeitamente nova (na minha ignorância) 
sobre família, filhos e pais, adopção, 
memória. “Todo filho excede o que se 
concebe como filho”, escreve a dada altura. 
E quando se pensa que A Resistência ficará 
por aí, um bom passeio ficcional e ensaístico 
pelo labirinto dos afectos caseiros, eis que 
o livro consegue surpreender e emocionar, 
consegue encontrar o seu clímax. 
Entre as analepses de luta política – as 
Avós da Praça de Maio, mulheres que 
desaparecem, granadas que passam de mão 
em mão – vamos conhecendo o carácter 
pacifista do narrador. “Que se limite a 
insubordinação ao acto reflexivo, tudo bem, 
à mesa da sala tomo um gole do chá que 
tanto revolvi. Jamais quereria ter uma arma 
nas mãos, e dizê-lo é também uma acção, 
também constitui uma história política.” 
Pacífico mas nunca pacificado, Sebastián 
confronta-se com sua própria negligência 
em relação à família, lembrando-nos 
também da nossa e fazendo-nos investigar 
o modo como nos relacionamos com nossos 
pais e irmãos. “Falar da família, pondero 
enquanto o carro atravessa a cidade cinza, 
escrever sobre a família e reflectir sobre ela 
não equivale a vivê-la, a partilhar sua rotina, 
a habitar seu presente.” E quantas vezes 
nos esquecemos disto e da família? Tantas 
vezes. Até que um dia alguém pára diante de 
nós e diz: “Vocês falam demais, vocês falam 
demais e não vêem.”

Um irmão parado 
no presente

Julián Fuks

A Resistência
Companhia das Letras

história privada e de perseguição política de 
uma família a fugir da Argentina para rumar 
ao Brasil no final dos anos 1970. 
Livro sobre a memória, de um tempo 
político e social, mas acima de tudo de um 
homem, sua família e seu mapa afectivo, A 
Resistência mergulha nos pensamentos de 
Sebastián através do livro que ele decide 
escrever para o irmão adoptivo, irmão mais 
velho e com o passar dos anos irmão mais 
fechado, dentro do quarto e dentro de si, até 
ser praticamente um estranho na casa de 
família.
O narrador busca compreender o porquê 
daquela estranheza, que às tantas já não 
sabe se parte do irmão, se de si mesmo, se 
de toda a família, esse aglomerado de cinco 
pessoas, de quatro pessoas mais uma, de 
pais e filhos e filho adoptivo. Desejando 
respostas, viaja para a Argentina, vagueia 
pelos lugares de um passado que foi o 
daquele casal e daquele filho adoptivo e 
primogénito, mas que não foi o seu. Faz 
por rememorar os episódios de infância, as 
feridas, questiona se “toda a cicatriz grita ou 
é apenas memória de um grito calado no 
tempo”.
Numa linguagem simples mas extremamente 
cuidada, num registo terno em que os 
trejeitos metaliterários – o leitor dentro do 
livro do autor que escreve sobre o livro que 
o leitor tem nas mãos – nunca são forçados 
ou deselegantes, Fuks traz uma reflexão 

Q
uando nasceu, em 1926, chamaram-
no James Morris. Estudou em 
Oxford, foi oficial do Exército 

Britânico, jornalista, escritor e um viajante 
dedicado. Casou com Elizabeth Tuckiness, 
sua companheira de sempre, com quem 
teve cinco filhos. Deviam tê-lo chamado 
Jan Morris, nome mais apropriado para 
alguém que sempre soube ser uma mulher, 
mesmo que as imposições da anatomia 
fizessem parecer o contrário. «Tinha três 
anos, talvez quatro, quando me dei conta 
de que nascera no corpo errado, de que 
deveria ter nascido rapariga. Lembro-
me bem desse momento, pois trata-se da 
memória mais precoce da minha vida.» 
Assim começa Enigma, publicado pela 
primeira vez em 1974, o livro onde Jan 
Morris narra a sua viagem mais intensa, 
aquela que teve como ponto de partida 
esse momento guardado na memória mais 

Jan Morris

Enigma – História de uma 
mudança de sexo

Tinta da China

O corpo certo
remota e que prosseguiu durante décadas, 
numa demanda constante pela identidade 
e a sua expressão, até ao momento, em 
Casablanca, em que uma cirurgia concluiu 
finalmente o processo de mudança física 
de sexo, colocando o corpo da autora em 
sintonia com o seu ser.
 Jan Morris descreve este longo 
caminho com detalhe e naturalidade, da 
assunção inicial, ainda na infância, até à 
decisão, um pouco mais tardia, de iniciar 
s procedimentos que lhe permitiram 
corrigir fisicamente aquilo que sempre 
foi claro do ponto de vista da identidade. 
À descrição, a autora acrescenta várias 
reflexões, nomeadamente sobre as diferentes 
percepções do mundo perante a mesma 
pessoa conforme a assumem como um 
homem ou como uma mulher, e aqui está 
alguma da mais relevante matéria deste livro. 
Pouco antes da operação em Casablanca, 

escreve Morris: «Aprestava-me para adaptar 
o meu corpo, passando de uma conformação 
masculina para outra feminina, e iria mudar 
radicalmente o meu papel na sociedade 

(...)» (pg.142). E mais adiante, já depois da 
cirurgia: «Dizem-nos que o hiato social 
entre os sexos está a diminuir, mas pela 
minha parte posso apenas afirmar que, 
tendo experimentado, na segunda metade 
do século XX, a vida em ambos os papéis, 
me parece não haver um só aspecto da 
existência, um só momento do dia, um só 
contacto, um só conjunto de normas, uma 
só reacção que não seja diferente para os 
homens e para as mulheres.» (pg.195) É aqui 
que o testemunho de Jan Morris, já de si 
precioso por compor uma narrativa íntima, 
honesta e clara sobre um tema nem sempre 
tratado desse modo, se vê acrescentado de 
uma reflexão essencial sobre o que é isso 
de sermos homens ou mulheres e sobre 
o quanto pesa, nessa definição, o gesto, a 
aparência e a sociedade, muito mais do que a 
biologia.
 Uma nota final para a belíssima 
tradução de Paulo Faria, obrigada a 
enfrentar a marcação gramatical de 
género em português, muito mais notória 
e impossível de evitar do que em inglês, e 
conseguindo fazê-lo de um modo gradual 
e elegante que acompanha o processo de 
mudança descrito pela autora.

tem um irmão adoptivo, trata “sobre as 
dores e vivências da infância, mas também 
sobre perseguição e resistência, sobre 
terror, tortura e desaparecimentos”. Isto 
diz-nos Sebastián, a voz que confidencia a 
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idade, mas os documentos falavam da metade 

disso: 23 anos de idade.

O seu celular tocou naquele instante 

em que começava a pegar numa tela, com a 

mão esquerda e mergulhava o pincel na água 

com a mão direita. Com uma voz ainda com 

cinzas de sono e cansaço respondeu:

- Sim. Quem é?

- ...Pedro...Cheong informo-lhe que 

temos um teste prático, de chinês, hoje à 1 da 

tarde.

- Essa é hora para me ligar e falar-me de 

coisa inútil como essa? Estarei, mas chegarei 

atrasado. Tenho um quadro por terminar...

Cheong desligou o celular. Olhou ao 

redor como se procurasse algo que nunca teve. 

Viu ratos roendo jornais antigos que serviam 

de tapete. Assusto-os batendo numa da 

paredes do seu quarto. Espreitou pela janela 

e viu a movimentação na rua e sentiu-me 

masturbado, mentalmente, com toda aquela 

paisagem social que lhe chegava. 

Vestiu-se. Meteu seus pés nus num par 

de sapatos com as solas quase inexistentes: 

todas gastas. Arrastou seus passos pela cidade 

adentro. O sol alisava-lhe  os fios de cabelos 

na cabeça e lhe faziam brilhar no meu da 

praça. Meditou: «se posso pintar os vulcões 

que me correm na alma como não posso ser 

vulcão neste pedaço de terra?». Enquanto 

caminhava mastigando com a ditadura da 

alma vários pensamentos e desejos, Cheong, 

recordou-se que tinha que ir visitar o seu pai 

que se encontrava preso no estabelecimento 

prisional de Macau, zona prisional masculina. 

O pai de Cheong, Pruno Yin, fora preso 

quando Cheong ainda era criança. Conta-

se que numa dia, Yin como era chamado, 

decidiu envenenar a sua esposa. Descobrira 

através de rumores que ela tinha se envolvido, 

sexualmente, com um funcionário duma 

escola primária. Quando soube disso meteu-

se em pesamentos e disse a ele próprio: 

«nenhuma mulher no mundo deve entregar o 

sangue do seu marido a um outro homem. Os 

meus antepassados sentirão vergonha de mim. 

Deixarão de me proteger e guiar porque eles 

podem estar mortos mas, uma dignidade deles 

ainda não morreu: eles nunca acompanham 

homens covardes. Homens que, nas noites, 

entregam-se a mulheres que de dia entregam-

se a outros homens». Querendo pescar a 

dignidade que a traição lhe afogava, nas 

lágrimas, Yin numa dessas noites envenenou, 

com veneno de macacos, a comida da sua 

esposa. E como forma de mostrar aos seus 

ancestrais que o fez com a cabeça límpida de 

responsabilidade, na manhã seguinte foi-se 

apresentar as autoridades....

Cheong chegou na recepção do 

estabelecimento. Saudou a moça, que o 

costumava receber. Fê-lo em chinês. Da 

algibeira das suas calças, jeans, com manchas 

de tintas diversas, tirou a documentação que 

lhe daria acesso à sala de visitas onde estava 

o pai. A recepcionista olhou sem parar a 

sua identificação. Era como se algo tivesse 

acontecido. Cheong sentiu uma corrente fria 

na alma. Pensou por um instante que seria 

dado a notícia de que o pai foi transferido para 

uma outra cadeia fora da cidade.

- Senhor Cheong tem de se dirigir à 

sala do Director antes de ir à visita.

Obedeceu. Estranhou todo aquele 

protocolo prisional. Em nenhum dia tinha 

passado por aquilo ali; aliás, de tanto que era 

A
cordou. Sacudiu o esqueleto carregado 

de ossos como quem sacode pela 

janela, da varanda, o pano de mesa. 

Enxugou os olhos com as mãos que ainda 

tinham marcas visíveis da noite. Bocejou. A 

dentadura amarelada assustou o escuro e o 

silêncio que vivem em seu quarto. Sentou-se 

na cama como se quisesse dactilografar os 

sonos que tivera durante a noite. O peso, do 

seu corpo magro, fez ranger repetidas vezes a 

cama velha. Esticou a mão para despedaçar o 

silêncio com o noticiário que era transmitido 

no rádio ruidoso. Estava nu. Sempre entrava no 

sono nu. Como costumava dizer: «dormir nu é 

uma forma, vital, de vestir nossos sonhos». Pela 

mínima janela, sem grade, do seu quarto teias 

de sol assaltavam a sua intimidade. Aquele 

quarto era um verdadeiro sótão de solidão e 

tédio: na sua cabeceira abalancada por dois 

blocos era possível ver volumosos livros de 

filosofia e arte. O Mensageiro das Estrelas de 

Galileu, Novo Organon de Bacon e o Tractatus 

Logico-Philosophicus de Wittgenstein eram os 

mais visíveis naquele cume de conhecimento 

e solidão. 

Por trás da porta sem fechadura, 

ajeitada por uma corrente enferrujada, tinha 

uma ventoinha avariada que servia de cofre, 

casa de baratas e insectos menores. Tinha uma 

enorme fotografia de Leonardo da Vinci num 

das paredes do quarto. Gostava de pintar. E 

vi, também, um saco, uma espécie de bornal 

artístico, cheio de tintas e pinceis num dos 

cantos. Sempre viveu sozinho em Macau. Era 

estudante da Escola Portuguesa de Macau. 

Cheong, como era chamado, era um excelente 

falante de Chinês e Português. O cansaço do 

corpo aparentava-lhe cerca de 43 anos de 

As pinceladas 
de sangue de Cheong

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

C O N T O 

S É R G I O  S I M Ã O  R A I M U N D O

I L U S T R A Ç Ã O

conhecido por vezes tinha acesso aquele local, 

infernal, sem necessidade de mostrar o seu 

documento de identificação. Puxou os pés que 

já tremiam dum medo inexprimível naquele 

instante. A porta do director estava fechada. 

Uma faxineira, com olhos bem portugueses, 

que limpava um dos corredores, alvitrou-lhe 

que batesse na porta. Bateu como quem pede 

entrar sem querer entrar. Como quem já se 

sente saindo antes de entrar. Uma voz, com 

sotaque chinês, num português desajeitado 

disse:

- Pode intrar. Faz favori.

Ao entrar viu o director daquele 

estabelecimento sentado numa cadeira de 

napa preta. Era um cidadão de origem chinesa. 

Tinha os olhos escondidos num par de óculos 

de vista, a cabeça tinha pouco cabelo, uma 

calvície bem brilhante ocupava o meio da 

cabeça. Num suspiro disse:

- Cheong, a pessoa que vinhas visitar já 

não existe. Suicidou-se pela madrugada. Usou 

um cabo de electricidade que por distração, 

um técnico deixou perto da cela.

A notícia caiu nos ouvidos de Cheong 

como se de um cuspo de uma arma se tratasse. 

O ar que expirava cheirava restos de pólvora. A 

bala atingiu sua alma. Ele estava já num local 

que nem a geografia podia localizar. Encontrava-

se onde nasce o sul, onde o centro passa as suas 

tardes e onde o norte passa suas noites. A morte 

doeu no seu coração. A morte é assim. Dói mais 

na pele dos que ficam e a assistem a ela. Quem 

parte apenas se sente saindo de si e nada mais. 

Na pele dos que ficam, a morte cresce e desatina 

como a palmada de uma laminada. A morte 

cresceu nos pulsos fechados de Cheong. Duas 

lágrimas deslisaram a leveza do seu rosto.
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Não tinha com quem partilhar tanta 

dor. Aliás, ele nunca foi de dores e tão pouco 

de partilhá-las. Fechou-se a si mesmo. Seu 

corpo era o único sítio que podia estar naquele 

momento. Pintou uma vez mais um quadro de 

luto, no seu rosto, com a aguarela das lágrimas. 

Caminhou até à Santa Casa da Misericórdia. 

Chegou à hora certa. A hora do almoço. Um 

velhão semi-surdo serviu-lhe uma sopa bem 

quente. Limpou o prato enquanto pensava no 

teste prático. Quis chorar, novamente a morte 

do pai, mas não tinha mais lágrimas para 

tal. Olhou os lados. Gemeu os ossos quando 

terminou a última gota da sopa; era como se 

lhe aquecesse a alma e a dor que sentia. Tirou 

um papel e escreveu:

“O Mundo é um diário mal escrito por 

todos. Um quadro mal pintado pelas cores do 

vento. Uma nota musical bem colocada na 

pauta da agonia e tédio. E se meu pai estivesse 

vivo? Que diferença haveria? Qual filosofia 

pode me ensinar a ter dor novamente? A sentir 

saudades, a costurar sorrisos para todos que 

não me conhecem e me querem conhecer? 

Em qual Mundo pode existir o mundo que 

tenho dentro de mim? Qual verdade pode ser 

tão pura como a falta de verdade de tudo?”

Vi-o saindo. Apressado. Com o tempo 

batendo-lhe a pressa dos passos. Parecia um 

louco. E de tanta alegria que sentia na solidão, 

as vezes caminhava de olhos fechados para se 

sentir só e a caminhar dentro desse mesmo 

escuro visual. O dia começou a chover forte. 

E uma vontade de ir a Ilha de Taipa subiu-

lhe a alma. Lá pintava a maioria dos seus 

quadros e compunha às vezes canções que 

lhe faziam companhia no seu quarto escuro. 

Seu sótão de sonhos e viagens. Enquanto ia 

à ilha mergulhava em tudo que lhe vibrava 

na alma. Pensava na ruína humana que se 

sentia, contemplava na memória as relíquias 

culturais e a exposição realista de pintura que 

vira no Museu de Arte de Macau.

Antes de sentir o cheiro da ilha e o 

sabor do seu chão, três agentes dos Serviços 

de Polícia Unitários, SPU, interceptam-

no. Cheong nada percebeu. Perguntam-no 

se passou pela cadeia naquele mesmo dia. 

Respondeu que sim.

- Não há dúvidas é ele, companheiro. 

Disse um dos agentes enquanto unia as mãos 

do pintor em duas argolas, algemas brilhantes 

como pratas. Tentou resistir. Evocou pequenas 

leis, soltas, que tinha apreendido na escola da 

vida. De nada lhe valeu.

Foi recolhido à zona prisional 

masculino. Justamente na mesma cela onde o 

seu pai tinha se enforcado enquanto cumpria 

a pena. Enquanto tinha a cabeça entre os 

bracos um documento escrito foi introduzido 

pela folga duma das grandes do seu aposento. 

Abriu-o enquanto pensava em tudo que lhe 

acontecia.

- O Senhor é acusado de dois crimes. 

Primeiro recai sobre si a suspeita de que terá 

ameaçado de morte ao seu pai e, tendo ido 

dia seguinte para confirmar se estava ainda 

em vida; e em segundo é acusado de ter 

assassinado seu professor de chinês, durante 

a aula prática.

Cheong abanou a cabeça com a pouca 

energia que ainda lhe restava. Tirou a camisa 

que trazia e começou a pintar o rosto do pai 

com seu próprio sangue. Já não se importava 

com nada. Quando terminou localizou a veia 

principal do braço. Cortou-a e começou a 

gotejar linhas de sangue. E de imediato pintou 

a parede. Deu vida um lindo quadro naquela 

parede. Concederam-lhe tintas e telas para 

que não acabe seu próprio sangue. Pintou. 

Pintou. Pintou uma série de quadro que tinha 

um único tema: «pinceladas de sangue».

Passado algum tempo foi restituído 

à liberdade. Nenhum dos crimes de que era 

acusado tinha sido praticado por ele. No dia da 

saída da prisão, tinha um entulho de quadro 

que foi pintando na cela. Choeng suicidou-se, 

já louco, após a sua primeira grande exposição 

no Museu de Arte de Macau. Envenenou a sua 

comida. Até hoje seus quadros enfeitam o 

quinto piso daquele museu.
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M O N T R A  D E  L I V R O S

Na Hong Kong dos anos 
1950, um polícia de origem 
inglesa é colocado em Tai 
O por conta de um caso 
amoroso socialmente 
inaceitável, e aí terá de 
lidar com a investigação 
de um homicídio que 
envolverá espiões e 
algumas instituições locais, 
nomeadamente a própria 
polícia.

São mais de 170 poemas de 
épocas e contextos muito 
diferentes, traçando um 
percurso despudorado pela 
poesia erótica brasileira, desde 
os século XVII até aos nossos 
dias. Carlos Drummond de 
Andrade, Hilda Hilst, Danton 
Trevisan, Olavo Bilac ou Gilka 
Machado são alguns dos 
autores incluídos neste volume.

Chega finalmente ao mercado 
português um dos grandes livros 
de Alan Moore, argumentista 
venerado por todos os bons 
motivos, com a colaboração 
inestimável de Eddie Campbell, 
onde se conta a história dos 
homicídios cometidos por Jack 
o Estripador e o modo como 
a polícia e os investigadores 
lidaram com eles posteriormente.

Alan Moore 
e Eddie Campbell

Do Inferno
Devir

Um álbum onde texto 
e imagens confirmam a 
importância da floresta, a 
resistência daquilo que quer 
vingar, o percurso de uma 
singela semente até ser planta 
ou árvore e ganhar dimensão e 
estrutura no lugar onde antes 
não parecia haver esperança 
de nada.

Com a assinatura de dois 
grandes divulgadores 
científicos, este livro reflecte 
sobre a importância da 
ciência para o avanço do 
conhecimento humano, mas 
também para a democracia 
e a igualdade de direitos, 
apontando algumas das 
ameaças que se colocam ao 
seu progresso.

Isabel Minhós Martins e 
Yara Kono

Cem Sementes Que 
Voaram

Planeta Tangerina

Carlos Fiolhais e David 
Marçal

A Ciência e os Seus 
Inimigos

Gradiva

John Saeki
The Tiger Hunters 

of Tai O
Blacksmith Books

Eliane Robert Moraes (org.)
Antologia da Poesia 

Erótica Brasileira
Tinta da China

Depois de dois romances que 
venceram, em 2013 e 2016, o 
Grande Prémio de Romance 
e Novela da Associação 
Portuguesa de Escritores, Ana 
Margarida de Carvalho apresenta 
agora o seu primeiro livro de 
contos, confirmando a firmeza 
da sua escrita também nos 
formatos narrativos mais breves.

Ana Margarida de 
Carvalho

Pequenos Delírios 
Domésticos

Relógio d’Água

Novo livro de Afonso Cruz, quase a chegar às 
livrarias. «Apesar da beleza da paisagem, dos 
campos de arroz, do verde omnipresente, dos 
templos hindus, dos macacos zangados, uma 
das melhores coisas que trouxe de Bali foi uma 
oferta do João, que me embrulhou e ofereceu 
uma palavra, talvez duas: Jalan significa rua em 
indonésio, disse-me. Também significa andar. 
Jalan jalan, a repetição da palavra, que muitas 
vezes forma o plural, significa, neste caso, 
passear. Passear é andar duas vezes.»

Afonso Cruz
Jalan Jalan

Companhia das Letras

Escrito por uma das 
protagonistas das acções 
armadas contra o Estado 
Novo, este livro conta pela 
primeira vez, na primeira 
pessoa, as vivências de 
Isabel do Carmo durante a 
clandestinidade, chegando 
ao pós-25 de Abril e 
estabelecendo alguns 
paralelismos com movimentos 
afins na Europa e no mundo.

Isabel do Carmo
Luta Armada
Dom Quixote

As invasões soviéticas e nazis 
da Polónia são o momento 
histórico que serve de cenário 
ao novo romance de João 
Pinto Coelho, vencedor 
da mais recente edição do 
Prémio Leya. Um livreiro 
e um escritor, amigos de 
infância, partilham os dias e 
a memória desses momentos 
e serão personagens centrais 
na acção e no gesto de a 
registar através da escrita.

João Pinto Coelho
Os Loucos 

da Rua Mazur
Leya

Depois de muitos anos 
desaparecido das livrarias, 
regressa um dos livros icónicos 
do século XX francês, bestseller 
nos anos 50 e 60, com tradução 
de Isabel St. Aubyn e as 
ilustrações originais da primeira 
edição portuguesa, assinadas 
por Mily Possoze.

Françoise Sagan
Bom Dia, Tristeza

A Casa dos Ceifeiros

www.macaucloser.com
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+ 
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Dez anos passados sobre a 
morte de Mário Cesariny, a 
Assírio & Alvim reúne toda a 
sua poesia num volume editado 
e apresentado por Perfecto E. 
Cuadrado, especialista no obra 
deste autor. «Que afinal o que 
importa é pôr ao alto a gola do 
peludo/ à saída da pastelaria, e 
lá fora - ah, lá fora! - rir de tudo// 
No riso admirável de quem sabe 
e gosta/ ter lavados e muitos 
dentes brancos à mostra».

Mário Cesariny
Poesia

Assírio & Alvim

A reedição da obra completa 
de Mário de Carvalho, a par da 
edição de novos livros, tem sido 
assegurada pela Porto Editora, 
que agora disponibiliza este 
volume onde se juntam dois 
romances, A Arte de Morrer Longe 
e Quando o Diabo Reza, ambos 
anteriormente publicados.

Mário de Carvalho
Cronovelemas

Porto Editora

Novo romance de Olivier Rolin, 
uma interrogação sobre a 
literatura, a ficção e o modo 
como estas se cruzam com a 
vida, por vezes de um modo 
aparentemente inverosímil. Uma 
história de contornos policiais e 
amorosos, onde o que parece 
raramente corresponde àquilo 
que é (ou alguém desejaria que 
fosse).

Olivier Rolin
Veracruz
Sextante

Navegar é preciso

http://revista451.com.br/

Publicada pela associação brasileira com o 

mesmo nome, a Quatro Cinco Um é uma 

revista mensal – em papel – dedicada aos livros, 

com forte destaque para a crítica. No site, a 

apresentação é clara: «Editada por Fernanda 

Diamant e Paulo Werneck, a revista cobre cerca 

de 20 áreas da produção editorial, com resenhas 

dos lançamentos no país e serviço jornalístico 

voltado para o leitor de livros. A Quatro Cinco 

Um estreou em maio de 2017, com 40 páginas e 

tiragem de 32 mil exemplares, dos quais 27 mil 

são encartados nos exemplares de assinantes da 

revista Piauí até o mês de outubro de 2017. Com 

ênfase em não ficção, em especial as áreas de 

política, economia, ciências e cultura, mas sem 

deixar de dedicar atenção à ficção brasileira e 

estrangeira, a Quatro Cinco Um é um panorama 

mensal das novidades editoriais. Em linguagem 

clara, sem jargões nem hermetismo, as resenhas 

são assinadas por nomes de destaque da crítica 

e da cultura, especialistas ou não - mas sempre 

grandes leitores.» Graficamente influenciada por 

publicações como a New York Review of Books ou 

a London Review of Books, a Quatro Cinco Um 

disponibiliza alguns dos textos que imprime no 

seu site, que procura manter as linhas gráficas da 

revista em papel. Entre os textos mais recentes, 

podem ler-se recensões sobre livros de Elena 

Ferrante ou Chimamanda Ngozi Adichie e artigos 

sobre a recente vaga de censura a exposições 

e espectáculos no Brasil, a literatura para os 

mais novos ou a crítica literária brasileira. E, 

entre vários outros, um texto de Benjamin 

Moser sobre Maria Gabriela Llansol, onde se lê: 

«Podemos facilmente imaginar o desespero que 

uma escritora sentiria ao encontrar-se exilada e 

impublicável na meia-idade. A história literária 

fornece exemplos abundantes de gente que, em 

situação semelhante, desistiu da arte e da vida. 

Só uma mulher de força incomum poderia ter 

transformado em virtudes essas carências, e nos 

espantamos a todo momento com a coragem que 

Llansol precisou ter para escrever assim. Para 

escrever assim, ela teve que desistir da literatura 

como carreira; teve que aceitar que uma vida de 

trabalho pode estar destinada ao lixo — e apesar 

disso seguir em frente.»

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

Um livro essencial para pensar sobre a 
sociedade contemporânea de Hong Kong 
e as suas mudanças e conflitos em curso, 
compilando perfis de jovens activistas pela 
democracia, multimilionários que criaram 
negócios inesperados, artistas emergentes 
no panorama internacional, sempre com a 
discussão sobre a identidade do território e a 
sua relação com Pequim em pano de fundo.

Ben Bland
Generation HK

Penguin

Prosseguindo a edição das obras 
completas de Eduardo Galeano, 
a Antígona publica agora este 
volume que reúne textos sobre 
mulheres, das mães da Praça de 
Maio às lutadoras da Comuna 
de Paris, de Joana d’Arc a Frida 
Kahlo, passando por várias 
outras figuras mais ou menos 
conhecidas e pelos seus papéis 
fundamentais nas comunidades 
onde viveram.

Eduardo Galeano
Mulheres
Antígona

Originalmente publicado em 
2014, este romance de Ali Smith 
cruza dois tempos e lugares, 
a Cambridge do presente e a 
Ferrara do século quinze, numa 
narrativa que é também uma 
reflexão inovadora sobre os 
papéis de género, a identidade e 
a literatura.

Ali Smith
Como Ser Uma e 

Outra
Elsinore

Um livro sobre comida macaense 
que abre a leitura para as muitas 
áreas da sociedade, da cultura e 
das relações humanas que podem 
notar-se e compreender-se a partir 
da gastronomia, daquilo que se 
come e do modo como se come. 
Um contributo inestimável para 
a identidade macaense com a 
mesa e os seus hábitos, rituais e 
momentos como ponto de partida.

Fernando Sales Lopes
Os Sabores das Nossas 
Memórias - A Comida e 
a Etnicidade Macaense

Instituto Cultural


