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

N
o princípio era o verso e o 

verso era música. Muitas das 

grandes tradições poéticas 

da humanidade têm, 

nos seus primórdios, uma associação 

profunda à música, seja pela estrutura 

rítmica e melódica dos versos que eram 

oralizados, muito antes da escrita, 

seja pelo canto, modo de transmissão 

das palavras contidas nos poemas. Os 

vedas, a poesia da antiguidade grega, a 

poesia galaico-portuguesa, a tradição 

provençal, em todos esses repositórios a 

música e as palavras foram sempre uma 

unidade essencial. De entre os cantores 

que criaram a banda sonora de parte 

considerável do século XX português, 

incluindo a Revolução dos Cravos, José 

Mário Branco foi uma das vozes mais 

prolíficas. E não seria preciso encontrar 

pretextos para lembrar José Mário Branco 

num suplemento dedicado aos livros: é 

impossível dissociar a sua obra daquilo 

a que chamamos poesia, no sentido 

mais lato e histórico do termo, mas 

também de uma certa ideia de literatura, 

o verbo feito partilha, comunidade, 

reconhecimento. Com a sua morte, 

no dia 19 deste Novembro aziago, fica 

a cultura portuguesa com um vazio 

grande lá no meio, mesmo sabendo que 

os discos e os textos continuarão por 

aí,  “onde nos vamos encontrar”. Nesta 

edição, regressamos a um monumento 

da língua portuguesa, um gigante 

desmedido que colocou o Brasil no 

coração da modernidade literária. Grande 

Sertão: Veredas, a obra-prima de João 

Guimarães Rosa, tem uma nova edição, 

oportunidade para mergulhar de cabeça 

na linguagem em permanente reinvenção 

de um dos grandes autores de sempre.

E porque o cânone é coisa incerta no 

presente, sendo a futurologia sobre os 

livros que sobreviverão ao tempo uma 

disciplina muito arriscada no campo da 

literatura, acompanhamos a discussão 

intensa que se instalou na rede social 

chinesa Weibo a propósito da segunda 

edição do Prémio Literário Blancpain – 

Imaginist, atribuído recentemente em 

Pequim à autora Huang Yuning 黃昱寧.

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

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

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

O fim da 
The Bookworm
Foi notícia no início do mês, mas 

importa relembrar o encerramento da 

livraria The Bookworm, em Pequim. 

Fundado em 2002, na zona de Sanlitun 

Beilu, este espaço era um ponto de 

encontro entre leitores de língua 

inglesa e chinesa, com um fundo 

bibliográfico onde podiam encontrar-se 

livros sobre a China e muita literatura 

escrita por autores chineses, alguns 

deles proibidos de publicar na China 

Continental. Desde 2006 que a The 

Bookworm organizava um festival 

literário que foi levando a Pequim 

escritores, pensadores e jornalistas de 

várias origens para conversas sobre 

livros e sobre temas que deles nasciam. 

O dono do edifício, arrendado pela 

livraria, decidiu terminar o contrato 

e os livreiros não tiveram tempo para 

procurar uma nova localização. Talvez 

ainda o possam fazer, mas a Bookworm 

tal como a conhecemos não voltará a 

existir.

A língua 
portuguesa 
no prémio 
de Dublin 

Instituído pela autarquia de Dublin 

e gerido pelas bibliotecas púbicas da 

capital irlandesa, o Prémio Literário 

de Dublin vale cem mil euros para o 

autor do livro premiado (se for uma 

tradução, um quarto desse valor 

destina-se ao tradutor) e considera 

livros publicados em língua inglesa, 

independentemente de serem 

originais ou traduções. A próxima 

edição, cujo vencedor será anunciado 

em Junho de 2020, tem mais de 

cento e cinquenta livros a concurso 

na fase final, três deles de autores 

de língua portuguesa: Ondjaki, com 

Os Transparentes, Julián Fuks, com 

Resistência, e Chico Buarque, com 

O Irmão Alemão.

Emergência poética
A revista literária Cha: An Asian Literary 

Journal, sedeada em Hong Kong, está a aceitar 

contribuições para a sua próxima edição, 

exclusivamente para a secção de poesia. Os 

poemas deve ser em língua inglesa e o tema 

escolhido para esta edição é a “emergência” 

com edição a cargo de Tammy Lai-Ming Ho. 

Até ao fim deste mês, os poemas podem ser 

enviados para swpoetry@gmail.com.

Em Nova York, subi até à Estátua da Liberdade 

e para minha surpresa, 

ela, tāão simpática, começou a cumprimentar-me:

Olá, visitante proveniente do Oriente, 

seja bem vindo! 

Espero que esteja a gostar da sua viagem. 

Sabe, quando está bom tempo, consigo avistar o Oriente. 

Estou muito curiosa por conhecer o seu país. É da China, não é? Queria ter 

oportunidade para ir lá visitar.

Dito isso, passou-me a tocha que mantinha levantada. 

Tentei também levantá-la mas falhei por ser muitíssimo pesada.

Na despedida, ofereceu-me uma réplica dela em bronze como lembrança. 

E no seu fundo vi a indicação da origem: Made in China.

Statue 
of Liberty
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João Guimarães

Grande Sertão: 
Veredas

  Companhia das Letras

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

Um gigante 
no coração 
do Brasil P

assaram mais de ses-

senta anos sobre a 

primeira edição de 

Grande Sertão: Vere-

das, o livro com que 

João Guimarães Rosa mudou para 

sempre a face, os contornos e as pos-

sibilidades da literatura em língua por-

tuguesa. Agora, chega às livrarias uma 

nova edição com chancela da Com-

panhia das Letras, a primeira feita em 

Portugal, onde esta obra foi circulan-

do em edições brasileiras. Na Livraria 

da Travessa, em Lisboa, dois críticos 

e académicos de ambos os lados do 

Atlântico sentaram-se à mesa para uma 

conversa sobre a obra magna de Gui-

marães Rosa. De um lado, o brasileiro 

Silviano Santiago, académico e autor de 

Genealogia da Ferocidade, uma análise 

sobre Grande Sertão Veredas, do outro, 

a portuguesa Clara Rowland, professo-

ra de literatura brasileira na Universi-

dade Nova de Lisboa. A moderá-los, a 

jornalista Isabel Lucas, num encontro 

que encheu de gente todo o espaço 

disponível na livraria num fim de tarde 

chuvoso de Novembro. 

indígenas em particular. Silviano 

Santiago prossegue, regressando 

a Grande Sertão Veredas: «Esta é a 

autobiografia de uma pessoa a quem 

não temos acesso, e isso é importante... 

só temos acesso ao “registo” feito. 

Deve ser lido quase como um trabalho 

de campo. A meu ver, o livro se torna 

extremamente interessante caso a 

gente o jogue para a época em que foi 

escrito. E foi escrito na altura em que 

Brasília estava sendo construída. É o 

livro clássico das viagens aos trópicos 

de quem os quer conhecer, usando a 

fala dos próprios. E não é gratuito que 

Guimarães Rosa faça isso desse modo, 

mostrando a curiosidade, a vontade 

de mostrar o coração do Brasil. É um 

momento de grande fulguração, de 

grandes livros no Brasil, logo depois 

da Semana da Arte Moderna de 1954, 

e ele escolhe este lugar, o lugar a que 

não temos acesso, e delega a narrativa 

a alguém de dentro, do enclave onde 

não somos permitidos. E isto faz 

pensar nesse outros enclaves, a favela, 

a prisão e outros a que não acedemos.»

INVENTAR UMA NOVA LÍNGUA
 

A complexidade da linguagem e 

o modo como Guimarães Rosa a 

trabalha, erguendo uma oralidade que 

nada tem de espontâneo e criando 

diferentes registos e modulações em 

função dos episódios e dos ritmos 

narrativos, é um dos elementos 

marcantes deste Grande Sertão: 

Veredas. Essa característica é notória 

desde o início da narrativa e talvez a 

sua intensidade nas primeiras oitenta 

páginas do livro, a secção em que 

Riobaldo conta vários episódios da 

sua vida de modo desorganizado, 

cruzando-os com a obsessão pela 

existência do diabo, seja o motivo que 

explica o epíteto de “difícil” aplicado 

a este romance. Como disse Clara 

Rowland na Livraria da Travessa, e 

como vários conhecedores da obra 

dizem frequentemente, quando se 

ultrapassa a página oitenta, há um 

leitor irremediavelmente conquistado. 

E há, sobretudo, um trabalho a partir da 

linguagem que coloca esta obra num 

patamar muito particular da literatura 

em língua portuguesa. Clara Rowland 

falou mesmo de uma língua em 

constante mutação dentro do próprio 

livro: «Há um texto de João Guimarães 

Rosa, um prefacio à Antologia do 

Conto Húngaro organizada por 

Paulo Rónai, que é sobre a língua e a 

paisagem. Nesse texto, percebemos a 

ideia do autor sobre a língua enquanto 

coisa nómada, que se vai mudando. 

E Guimarães Rosa criou um mundo 

jagunço, presença constante no relato 

de Riobaldo – ou a conversão do 

protagonista a uma vida recatada e 

espiritual são elementos definidores 

de Grande Sertão Veredas. A novidade 

da sua abordagem estará nos múltiplos 

detalhes narrativos e estilísticos que 

saltam à vista a cada página, mas é 

na constante expansão da ideia de 

romance, de ficção e de narrativa 

que o livro de Guimarães Rosa se 

torna um marco tão fundamental 

e tão fundador. As adaptações 

cinematográficas ou televisivas 

de que foi objecto confirmam isso 

mesmo, alcançando a narrativa dos 

factos sem conseguirem dar conta da 

torrencial experimentação que o livro 

revela. «O livro bagunçou a literatura 

brasileira. O nosso grande patrono 

é Machado de Assis, um escritor 

clássico e canónico, e de repente 

chega esse objecto, que nem sei se 

no início se chamava de romance...», 

disse Silviano Santiago. O fascínio 

que o livro exerceu no académico 

brasileiro desde a sua primeira leitura, 

logo no ano da publicação da primeira 

edição, tornou-se um dos fios 

condutores da sua vida intelectual, 

acabando por dedicar um livro inteiro, 

Genealogia da Ferocidade, ao livro de 

Guimarães Rosa: «Para mim era como 

um Adamastor e ficou sempre essa 

imagem. Eu queria tocar esse livro, 

escrever sobre ele, mas só escrevi coisas 

pequenas. Então, agora que estou 

velho, decidi enfrentar, pelo ensaio, 

esse monstro. Ensaio, para mim, é 

uma experiência, uma proposta, 

muito diferente daquela ideia de algo 

definitivo. A minha proposta baseou-

se num distanciamento cronológico 

dessa primeira leitura, quer dizer, 

não compreendemos o significado de 

Grande Sertão Veredas na altura em 

que ele foi publicado. E até acho que 

Guimarães Rosa teve bons críticos, mas 

isso domesticou o monstro e o que eu 

queria era voltar a trazer ao de cima a 

selvajaria de Grande Sertão Veredas. O 

sertão de Guimarães Rosa é o contrário 

do sertão de Euclides da Cunha. Este é 

o do rio de São Francisco, fértil, cheio 

de água, de animais... tinha as onças, 

de que os jagunços tinham de comer 

o coração, para ficarem ferozes, como 

prova de iniciação. Esta é uma escrita 

verborrágica, que não tem como ser de 

outro. É uma estética do exagero que 

é a deste sertão, tão diferente do de 

Euclides da Cunha. Essa aproximação 

dos dois sertões foi uma das formas de 

a crítica domesticar o Grande Sertão: 

Veredas, confundindo os sertões.»

Sem marcas da literatura 

regionalista, num edifício literário 

ao qual não é exagerado aplicar o 

adjectivo genial, Guimarães Rosa criou 

aquela que talvez seja a mais intensa 

e torrencial alegoria do Brasil. E fê-lo 

com consciência, suportando sem 

preocupação a fraca recepção crítica 

e de público que o livro começou por 

ter, como explicou Silviano Santiago: 

«É um livro arrogante, com todo o 

através da língua e uma paisagem 

que só existe naquela língua. Parte da 

nossa ideia de exuberância em relação 

à escrita de Guimarães Rosa passa pela 

aversão que o autor tinha à repetição. 

Fazia, inclusive, listas de palavras, 

ideias e frases que já tinha usado, 

para não correr o risco de se repetir. 

O Grande Sertão Veredas é um livro 

que remete para si próprio, levando a 

leitura a refazer-se constantemente.» 

Quem se aventura neste livro, descobre 

uma máquina textual que começa por 

parecer desgovernada, até se perceber 

que esse desgoverno é apenas o 

modo de Riobaldo reconstruir a sua 

história para quem o escuta. Como 

todas as histórias que contamos 

sobre nós, a desordem, a divagação 

e o delírio são elementos inevitáveis, 

e Riobaldo terá marcas linguísticas 

que o colocam numa determinada 

região brasileira, mas a sua fala e o 

modo de tentar olhar para si próprio 

são de uma universalidade cristalina. 

A dada altura, diz ele: Contar é muito, 

muito dificultoso. Não pelos anos que 

se já passaram. Mas pela astúcia que 

têm certas coisas passadas – de fazer 

balancê, de se remexerem dos lugares. 

O que eu falei foi exato? Foi. Mas 

teria sido? Agora, acho que nem não.  

(pg.140) Clara Rowland sublinhou 

o carácter único que se oferece a 

cada revisitação do livro, dizendo 

que «o Grande Sertão Veredas é uma 

experiência de leitura a partir do que 

nos foi apresentado e Guimarães Rosa 

foi dos autores de língua portuguesa 

que mais pensou sobre a leitura e os 

seus dispositivos.»

UM GIGANTE INCLASSIFICÁVEL

O experimentalismo da linguagem, 

a abordagem de temas filosóficos 

num cenário de rudeza telúrica e 

violência humana, a descrição do 

amor reprimido de Riobaldo por 

Diadorim –  e a revelação sobre a 

verdadeira identidade deste outro 

Foi médico,

 diplomata 

e, cumprindo aquele

 que parecia ser 

o seu verdadeiro 

desígnio, escritor. 

João Guimarães Rosa 

publicou vários 

contos e novelas, 

mas  bastou-lhe 

um romance, 

Grande Sertão: Veredas,

para alterar sem 

apelo  a literatura 

universal.

O sertão de Guimarães Rosa é um 

labirinto, um emaranhado de lugares, 

caminhos e desvios em permanente 

construção, e isso mesmo se reflecte 

na estrutura do romance. É Riobaldo, 

antigo jagunço e conhecedor profundo 

das terras sertanejas, quem conta a sua 

própria história a um interlocutor cuja 

presença é apenas a de um ouvinte. 

E o que ouve fala das mudanças na 

vida de Riobaldo, que abandona a 

vida de jagunço para se dedicar a 

um quotidiano onde a religiosidade 

é presença forte, na companhia 

da sua mulher, Otacília, e com a 

orientação espiritual do seu compadre 

Quelemém. A narrativa de Riobaldo 

não se faz em linha cronológica recta, 

e acompanha-se de uma miríade de 

reflexões, elementos narrativos que 

nos permitem perceber questões 

sociais, políticas e filosóficas, e uma 

dúvida constante sobre a existência 

ou inexistência do diabo, figura tutelar 

deste monólogo e elemento de tensão 

permanente na trama, devido a um 

suposto pacto que o protagonista terá 

feito numa encruzilhada, muito tempo 

antes de contar a sua história.

«A abordagem do tema ou da trama 

do livro é relativamente fácil, mas este 

é um livro que exige o seu próprio 

protocolo de leitura. Gosto de pensar 

que é um desses livros que inventa a 

literatura», disse Silviano Santiago na 

conversa de apresentação, uma aula 

de literatura condensada em formato 

de lançamento editorial. «Começa 

por um travessão, o que indica que é 

um longo monólogo, e termina com 

o sinal do infinito, dizendo que esta é 

apenas uma das versões que Riobaldo 

fez da sua própria vida. Mas eu não sei 

de que modo ele a narrou antes para o 

seu compadre   Quelemém, ou como 

a contaria a outra pessoa. Acho este 

livro mais perto do livro de Rigoberta 

Menchú, Me llamo Rigoberta Menchú 

y así me nació la conciencia, que ditou 

a sua vida a Elisabeth Burgos, do que 

de Os Sertões, de Euclides da Cunha, 

como por vezes se indica.» Rigoberta 

Menchú, a activista guatemalteca 

distinguida com o Prémio Nobel da Paz 

em 1992, contou a sua vida numa série 

de entrevistas gravadas por Elisabeth 

Burgos, a partir das quais se publicou 

o livro que a tornou conhecida 

internacionalmente. Ali se descrevia 

o seu trabalho numa plantação de 

café, a partir dos cinco anos de idade, 

a dureza das condições laborais que 

acabou por matar os seus irmãos e 

vários dos seus amigos, a educação 

católica e, mais tarde, a luta contra o 

regime militar da Guatemala e pelos 

direitos humanos em geral e dos povos 

direito de o ser. Uso esta palavra sem 

nenhum pejo. É como Ulisses [de James 

Joyce], ou Wasteland [de T. S. Eliot]. 

Ele fez o que queria fazer, com toda 

a arrogância, ou com toda a hubris, 

se preferirmos os gregos». E o que fez 

permanece, e não será arriscado dizer 

que permanecerá, como uma das 

grandes obras da literatura em língua 

portuguesa.

Mini-série televisiva de Walter Avancini, com Tony Ramos e Bruna Lombardi nos papéis principais (1985)

  Capa e contra-capa da 1ªedição (José Olympio Editora) Versão cinematográfica de Geraldo 
Santos Pereira (1965)
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P O R   S T A C E Y  Q I A O

E M  F O C O

CÂNONE, 
PRÉMIOS 
E PÚBLICO

E
xiste um padrão para 

aquilo que conside-

ramos boa literatura? 

Foi esse debate in-

temporal que inau-

gurou recentemente uma onda de dis-

cussões nas redes sociais chinesas, na 

sequência da atribuição do Prémio Li-

terário Blancpain – Imaginist, no mês 

passado, em Pequim. Apesar de esta 

ser apenas a segunda edição, o prémio 

co-fundado pela marca suíça de reló-

gios de pulso Blancpain e pela revista 

chinesa Imaginist esteve no centro de 

todas as atenções, talvez por causa do 

seu valor monetário – 300 mil RMB –, 

talvez pela influência que já granjeou 

como importante distinção literária 

para jovens escritores (até aos 45 anos) 

de ficção em língua chinesa. Na sua 

carta de princípios, lê-se: No mundo 

actual, a criação literária é um cami-

nho longo e solitário para os jovens 

autores. «Esperamos sinceramente 

descobrir novos valores que aperfei-

çoem o ofício e a ele se dediquem de 

modo constante.»

Os responsáveis pela escolha do 

autor premiado são figuras de desta-

que na cultura chinesa, não apenas 

no meio literário, e mudam em cada 

edição. A ideia é «garantir justiça e au-

toridade e assegurar um ponto de vista 

renovado sobre a cena literária», expli-

cou Liu Ruilin, fundador da Imaginist, 

na apresentação do prémio. Este ano, 

o júri foi composto por Dai Jinhua

戴錦華, crítica cultural feminista da 

Universidade de Pequim; Huang Zi-

ping 黃子平, crítico literário e profes-

sor honorário da Universidade Baptis-

ta de Hong Kong; Jia Zhangke 賈樟柯, 

realizadora de cinema e argumentista, 

um dos rostos mais conhecidos do 

movimento “Sexta Geração” do cine-

A atribuição do Prémio Literário 

Blancpain–Imaginist à autora 

Huang Yuning, em Pequim, 

lançou uma discussão na rede social 

Weibo sobre a clareza dos critérios 

de distinção literária e as influências 

externas que sobre eles actuam.

Ban Yu utilizou, e que literalmente 

significa “óleo, graxa”, referindo-se a 

uma série de qualidades desagradá-

veis como simplistas, abundantes e 

condescendentes. Disse o autor que 

esse youni ocupou a planície do nor-

te da China, onde se localiza Pequim. 

«Recuei para evitar ser contaminado, 

no passado, mas agora acho que não 

posso continuar a fazê-lo.  Tenho de 

lutar contra isso.» Ban Yu sugeria, des-

te modo, que a decisão do prémio se 

baseou em youni, ou seja, que era o 

acordo tácito de um pequeno círculo 

literário elitista, e não o resultado da 

qualidade das obras a concurso, como 

deveria ser. A sua opinião baseia-se 

no facto de o livro vencedor começar 

com páginas de palavras lisonjeiras 

de escritores, críticos e editores famo-

sos, uma prática incomum em publi-

cações literárias chinesas – embora 

comum noutras geografias – que faz 

levantar alguns sobrolhos. No entan-

to, Huang Yuning não respondeu à 

dúvida colocada publicamente por 

Ban You e o seu editor contornou a 

pergunta com um post muito pou-

co claro: “Não importa em quem se 

vota, estamos sempre a votar na Blan-

cpain”, referindo-se à marca de reló-

gios que co-patrocina o prémio.

Regressamos à pergunta inicial: 

existe um padrão para aquilo que con-

sideramos boa literatura? É a novidade 

do tema e do enredo, a popularida-

de do livro, o volume de vendas ou o 

apoio de autoridades e celebridades? 

A resposta nunca é suficientemente 

clara. Alguns membros do júri, con-

fiam no seu instinto, como Dai Jinhua, 

da Universidade de Pequim, explicou: 

«A minha experiência de leitura en-

sinou-me que quando encontramos 

um bom trabalho literário, reconhe-

cêmo-lo imediatamente; todos os 

padrões desaparecem, assim como 

todas as classificações.» Certamente 

que as preferências literárias envol-

vem um critério altamente pessoal, e 

que taxonomias ou hierarquias como 

as que podem funcionar nas ciências 

exactas não se aplicam à literatura. 

Também é verdade que os distingui-

dos com prémios literários não são 

necessariamente grandes escritores, 

e vice-versa. Apesar disso, os leitores 

parecem querer que haja alguma dig-

nidade na atribuição de prémios como 

este e, para isso, talvez seja significati-

vo que a discussão do júri, deste como 

de outros prémios, possa ser revelada 

publicamente, pelo menos nas suas li-

nhas gerais. É possível que nunca haja 

consensos nestas escolhas, mas uma 

maior transparência poderia benefi-

ciaria a literatura e o seu impacto so-

cial, oferecendo a escritores e leitores a 

oportunidade de entenderem de outro 

modo o seu poder e a sua beleza.

ma chinês; Lu Nei 路 內 factory, operá-

rio fabril e romancista; e Zhang Da-chun 

張 大 春 , reconhecido escritor e crítico 

literário de Taiwan.

Com quase cem candidatos em 

competição, cinco chegaram à lista de 

finalistas. O prémio foi para a autora 

Huang Yuning 黃昱寧, já conhecida nos 

círculos literários pelas suas traduções 

para chinês de autores como Henry 

James e Ian McEwan. A sua obra de es-

treia, uma colectânea de contos, inti-

tula-se Oito e Meio 《八 部 半》 e foi pu-

blicada pela Zhejiang Literature & Art 

Publishing House em 2018. Pedindo 

emprestado o título da obra-prima de 

Federico Fellini, o livro inclui oito his-

tórias e um ensaio - que a autora conta 

como a “metade”, pois marca o início 

da sua ficção. As narrativas exploram 

vários temas, das novas formas de re-

lacionamento à influência da internet 

na nossa vida afectiva, passando pela 

vida nas cidades modernas, pelos so-

nhos arrasados da classe média urba-

na e pela própria ideia de ficção.

Na cerimónia de entrega do pré-

mio, o júri elogiou o trabalho da auto-

ra, referindo que «Huang Yuning mos-

trou uma realização literária muito 

rica. Com uma observação cuidadosa 

do mundo e uma profunda compreen-

são da humanidade, trabalha de forma 

vívida a forma estrutural do conto. 

Outras obras, de diferentes géneros, já 

haviam demonstrado a sua notável ca-

pacidade de relacionar a nova tradição 

moderna do Ocidente e a escrita no 

idioma chinês. »

Enquanto a cerimónia decorria 

sem sobressaltos, uma pequena con-

trovérsia ganhava fôlego no site chi-

nês Weibo. Na manhã desse dia, Jia 

Zhangke, membro do júri, publicou a 

capa de outro livro selecionado para o 

Prémio Literário Blancpain – Imagini-

sit, Natação de Inverno, de Ban Yu 班 
宇, escrevendo em tom de comentá-

rio: «A melhor ficção que li este ano.» 

Mais tarde, voltou a publicar o resulta-

do do prémio, classificando-o como 

«ridículo» e acrescentando: «Votei na 

Natação de Inverno». Igualmente uma 

colectânea de contos, Natação de In-

verno apresenta sete narrativas sobre a 

geração perdida na onda de falências 

entre as empresas estatais do nordeste 

da China, onde o seu autor cresceu.

Ban Yu, o autor desses contos, re-

publicou o comentário de Jia na sua 

própria conta do Weibo e também ex-

pressou o seu descontentamento com 

o resultado: “Os meus amigos editores 

disseram-me que o caminho é longo 

e que há muitas oportunidades. Mas 

não, esse não é o caso. Não estou a 

pedir oportunidades. Por outras pa-

lavras, oportunidades desse tipo são 

de pouca importância para qualquer 

pessoa. Youni 油膩, foi a palavra que 
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mover a cabeça, olha para um lado, e depois para 
o outro. E por fim, estreita os olhos, desconfiada.

Onde, barbaridades, ela havia se metido? E 
até mesmo... dormido!

Estava em uma escadaria. Sim, ela havia 
dormido em um dos degraus. E por conta disso, 
estava toda dolorida...

Sentiu uma pontada na cabeça, e levou a 
mão no local. Estava com um galo. 

Levou um susto quando uma luz forte piscou 
em sua direção. Um flash que a cegou por alguns 
segundos.

“Ei!” – protestou ela. Alguém estava tirando 
sua foto?

Sim. Alguém estava tirando sua foto. E não 
apenas uma pessoa... Havia um pequeno 
grupo de... turistas. Aglomerados. Do outro lado 
da escadaria. Tirando fotos dela.

Estavam conversando aos sussurros, meio 
desconfiados, olhando em sua direção.

Todos eram chineses, sussurrando em chi-
nês.

“Maravilha.” – resmungou – “Mesmo se eu 
quiser pedir ajuda... vai ser inútil! Ninguém vai me 
entender por aqui...”

Respirou fundo, e olhou em redor. 
À sua frente, a enorme escadaria descia até 

o nível da rua. Por um trecho, havia um pequeno 
espaço aberto e mais à frente... Uma rua mais es-
treita, com fachadas de lojas de ambos os lados, 
com chineses andando calmamente!

Ela esteve ali! Então... não era apenas um 
sonho?

Ok, aquela rua em questão não estava com-
pletamente tomada por chineses por cada metro 
quadrado. Naquele momento. 

Mas ela tinha certeza de que havia corrido 
por aquela mesma rua... À noite.

E estava acontecendo alguma coisa... Um 
festival...

O que tinha acontecido depois...?
Ainda com a mão massageando a cabeça, se 

levantou. 
Olhou para o lado, e tinha uma menina chi-

nesa apontando para ela. Estava falando alguma 
coisa.

“Ah, desculpa.” – disse, meio sem jeito. – “Eu 
não falo chinês...”

E contudo, aparentemente, estava na China. 
Como tinha ido parar ali?

Se assustou quando sentiu que alguém cutu-
cava o seu ombro. E ao se virar para olhar quem 
a tinha cutucado, levou um susto maior ainda. Ao 
se deparar com o monumento antigo acima da es-
cadaria.

Era uma fachada de um igreja antiga. Enor-

me. Com colunas, arcos e grandes nichos com 
estátuas.

“O quê?!” – ela se viu exclamando. Agora, 
definitivamente, estava mais confusa que nunca!

Se já não bastava ter ido parar na China, sem 
se lembrar como... Agora nem mesmo tinha certe-
za se estava na China!

Aquela era uma igreja católica europeia. Todo 
o estilo arquitetônico dela dizia isso claramente! 
Então... como aquele monumento poderia estar 
na China? Aquela igreja não se parecia em nada 
com um templo chinês!

“Ahn-aham!” – pigarreou uma mulher chine-
sa, no degrau de cima, com os braços cruzados. 
Provavelmente quem tinha cutucado o seu om-
bro...

“Melissa?” – perguntou ela. Sua pronúncia do 
português era engraçada... 

“Sim... Sim, sou eu! Você me conhece? Você 
fala português! Poderi...” – antes que pudesse 
terminar, a mulher levantou uma mão, pedindo 
silêncio.

Melissa ficou um pouco constrangida, mas se 
calou.

“Venha comigo. Vou leva-la até seus pais.”
“Sim... senhora.” – Melissa respondeu um 

pouco tímida, e passou a seguir a mulher chinesa, 
que calmamente descia os numerosos degraus da 
escadaria...

“Espere, por favor! Me diga: onde estamos? 
Quem é você?” – pediu Melissa, segurando o co-
tovelo da mulher chinesa. Que, pela expressão, 
não tinha gostado nenhum pouco.

 “Desculpe.” – disse Melissa, soltando-a.
 “Eu sou a Sra. Choi. Trabalho no De-

partamento de Pessoas Desaparecidas da Polícia 
Municipal de Macau. Geralmente, em época de 
festivais, trabalho em dobro. Então, por favor, me 
deixe leva-la até seus pais e seguir para o próximo 
caso.” – disse a Sra. Choi, voltando a andar.

“Então... eu estou... quer dizer, estava, desa-
parecida? O que aconteceu comigo?”

“Eu não sei. Meu trabalho é encontrar pes-
soas. Encontrei você. Trabalho feito.”

“Ok... E onde estamos mesmo?” – insistiu 
Melissa.

“Você não consegue ficar quieta?” – disse a 
Sra. Choi, parando por um momento. Ela apontou 
para o topo da escadaria.

 “Aquela é a fachada da Catedral de São 
Paulo. A única coisa que restou depois do incên-
dio... Ainda assim, é um dos pontos turísticos mais 
visitados de Macau. Você está em Macau. Na Chi-
na. Continente asiático. E agora vamos.”

A Sra. Choi continuou descendo até o final da 
escadaria, com Melissa logo atrás.

Elas seguiram pela rua, e a Sra. Choi apon-
tou para o carro de Polícia.

“Pode entrar.”
Melissa entrou, colocou o cinto e permane-

ceu em silêncio.
A Sra. Choi dirigiu calmamente. E se sur-

preendeu por se ver inquieta com o silêncio de 
Melissa.

“Você realmente não se lembra de nada?” – 
se viu perguntando.

“Não exatamente... Só não lembro 
exatamente o que aconteceu ontem... E minha 
cabeçadói. O que não ajuda muito...”

 “Entendi.”
“Sabe... Eu sei que devia prestar mais aten-

ção nas coisas. De verdade. Por exemplo. Meus 
pais estavam planejando essa viagem há séculos! 
Para Macau. E eu nem sabia que essa cidade fi-
cava na China!” – exclamou Melissa, erguendo as 
mãos.

“Uhum...” – murmurou a Sra. Choi.
“É que... bom. Eu confesso que não queria 

vir. É férias, e eu queria ter ido à praia com meus 
amigos. E não... pra essa cidade estranha... com 
meus pais. E o pentelho.”

“Pentelho?”
“Meu irmão mais novo. Enfim. Então, como 

eu não queria vir, quando meu pais conversavam 
a respeito, eu nem prestava atenção, sabe? Aí do 
nada minha mãe me fez arrumar as malas. No ou-
tro dia estávamos no aeroporto, pegando o avião.”

“Hmm...”
“E acabou que eu comi um sanduíche no 

avião que me fez mal... Fiquei muito enjoada! Aí 
chegamos no aeroporto. Era enormemente imen-
so. E tinha pessoas de tudo quanto é tipo. Ok, ti-
nha bastante chineses... Mas como eu disse, não 
estava prestando muita atenção...”

“Sei.”
“Aí, a gente pegou uma balsa. Para Macau. 

Me lembro disso. Só que... eu fiquei enjoada de 
novo. Nunca tinha andado de barco, ou balsa, no 
mar. Fiquei muito ruim! Praticamente não conse-
guia parar de vomitar...”

A Sra. Choi estacionou o carro, e desligou o 
motor.

“Chegamos.” – disse ela. Mas Melissa nem 
sequer desafivelou o cinto. Parecia que tinha ne-
cessidade de continuar sua história...

“Nós chegamos no porto, ou sei lá como se 
chama o local em que a balsa, bom, estaciona. 
Papai ficou com as malas, e mamãe, eu e o pente-
lho fomos atrás de uma farmácia. Eu precisava de 
um remédio pra vômito!”

A Sra. Choi olhou para seu relógio de pulso. 
Analisou que pela narrativa, a garota deveria es-

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

C O N T O    

L Y D I A  P L A D O

I L U S T R A Ç Ã O

Perdida em Macau

Seus ouvidos zuniam. Alto. 
Tão alto que abafavam o pesadelo que es-

tava tendo...
Estava correndo. Rápido. Precisava sair dali. 

Estava fugindo. De quem? Não sabia. Apenas sa-
bia que não poderia ser alcançada.

Mas ela estava no meio de uma multidão. Ha-
via pessoas por todos os lados. Impedindo que ela 
conseguisse correr. 

Conseguia sentir sua respiração. Conseguia 
sentir sua pulsação. 

E o fato de estar quase sendo esmagada por 
todas aquelas pessoas amontoadas, só aumenta-
va seu nervosismo, que já era demasiado grande.

Tentou olhar ao redor. Estava numa espécie 
de centro comercial, com lojas de ambos os lados, 
circundando aquela rua estreita.

Não lembrava de onde estava vindo, ou para 
onde estava indo. Apenas sabia que precisava 
sair dali. Do meio daquela multidão de chineses 
despreocupados fazendo compras corriqueiras.

Chineses?
Sim, eram chineses. Ela tinha certeza disso. 

Mas isso apenas a deixou ainda mais confusa.
Continuou a correr. Em frente. Atravessou 

algumas ruas, virou e entrou em outras. E onde 
quer que fosse, havia chineses, olhando assusta-
dos para ela, como se não entendessem porquê 
corria tanto. 

Nem ela sabia. Apenas sabia que precisava 
continuar correndo.

E continuou.
Por entre as ruas desconhecidas. Vislumbrou 

placas algumas vezes, mas não se deu ao traba-
lho de olhá-las...

Mais lojas... mais chineses...
Mas... ela estava sonhando...?
Sim. Estava.
Sua cabeça ainda zunia, e estava completa-

mente tonta. Contudo, já sentia que estava pres-
tes a acordar... Só esperava que fosse logo... Não 
aguentava mais aquele pesadelo de perseguição! 
Tão nítido... Tão real.

Aos poucos foi acordando. Estava meio de 
bruços, com a cabeça em cima dos braços cru-
zados. Uma posição no mínimo desconfortável...

De olhos fechados, foi levantando a cabeça 
e se sentando. Pelas pálpebras ainda fechadas, 
“via” uma claridade ainda fraca. Provavelmente o 
início da manhã...

Ao se sentar, notou que estava em uma su-
perfície dura. Muito dura. Aquilo definitivamente 
não era sua cama de hotel...

Hotel?
Estava confusa...
Com um suspiro cansado, abre os olhos. Sem 

tar terminando... Podia escutá-la por mais alguns 
minutos...

“E... é verdade! Agora me lembro! Nós con-
seguimos encontrar a farmácia! E eu lembro que 
várias das placas de rua tinha os nomes em Por-
tuguês! Eu tirei um monte de fotos! Onde mesmo 
eu deixei meu celular...? Enfim. Na farmácia, foi o 
caos. Porque ninguém falava em Português. Aí, 
minha mãe tentou se comunicar em inglês. Pare-
cia que estavam entendendo ela. Mas o proble-
ma é que ela não conseguia entender o que eles 
estavam falando! E o meu irmão não parava de 
me atormentar! E no fim, a mãe comprou alguns 
remédios. Mas toda a bula estava em chinês! A 
sorte é que meu pai fala chinês... Hm. Agora faz 
sentido. Virmos pra China.”

“Certo. Nós precisamos...”
“Aí, voltamos para o hotel. Ficamos em um 

quarto duplo. Papai estava arrumando as malas 
quando chegamos. Meu irmão logo subiu em uma 
das camas e começou a pular feito um doido. Ma-
mãe entregou para o meu pai os frascos de remé-
dio e perguntou quanto eu deveria tomar. Meu pai 
disse: ‘Tem certeza de que quer dar isso pra ela? 
É meio forte... Aqui diz que pode causar sonolên-
cia, dor de cabeça, paranoia persecutória e... am-
nésia temporária!’” – exclamou Melissa, exultante 
– “É por isso que não consigo me lembrar!”

“Fico feliz que se lembre de como chegou a 
Macau. Mas precisamos ir. Agora.” – disse a Sra. 
Choi, voltando a seu estado impaciente.

“Certo. Mas... espera! Como foi que me en-
controu? Por que, que eu saiba, a polícia só vai 
atrás de desaparecidos depois de 48 horas. Não 
se passaram... 48 horas... né?” – perguntou Melis-
sa, preocupada.

“Ah. Não. Não passaram não. Aqui.” – a Sra. 
Choi abriu o aplicativo do Facebook no seu smar-
tphone, e selecionou uma publicação. Era uma 
foto de Melissa. Ok... Não era bem uma foto dela. 
Mas ela estava lá.

Era a foto de um casal de turistas sorrindo 
na escadaria, com a fachada da catedral de São 
Paulo atrás e, em alguns degraus acima, Melissa, 
aparentemente desmaiada, deitada de bruços.

Melissa arrancou o celular da mão da Sra. 
Choi.

“Não acredito! Que horror! Eu pareço uma... 
bêbada... mendiga...”

“Infelizmente sim. Essa foto foi tirada às 7h 
da manhã. E pra sua sorte, veio parar no meu fa-
cebook. Se não, só amanhã sairia à sua procura. 
E agora vamos. Seus pais estão muito preocu-
pados.” – a Sra. Choi pegou o celular de volta, e 
abriu a porta do carro.

Depois de olhar a foto, Melissa realmente se 
preocupou com sua aparência. Passou a mão no 
cabelo, e deu umas batidinhas em sua roupa, para 
tirar o excesso de poeira. 

“Como estou?” – perguntou para a Sra. Choi.
A Sra. Choi piscou surpresa.
“Ahn... Você está... bem.” – foi tudo o que 

conseguiu dizer. Para ela, Melissa parecia uma 
garota normal. Tirando as olheiras, o cabelo ca-
cheado despenteado, e os tênis manchados de o 
que parecia ser sorvete, ela parecia bem.
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Ian McEwan

A Barata
Gradiva

No centro do novo 
romance de Ian McEwan, 
uma homenagem à 
Metamorfose de Franz 
Kafka, mas igualmente 
uma paródia desencantada 
sobre a Grã-Bretanha 
actual e a democracia.

Paulo José Miranda

A Morte Não É Prioritária
Contraponto Editores

Manoel de Oliveira 
dedicou-se a tempo inteiro 
ao cinema numa idade em 
que a maioria das pessoas 
está já reformada –  aos 
70 anos – o que não o 
impediu de filmar durante 
mais trinta e cinco anos. 
Paulo José Miranda traça-
lhe a biografia no novo 
volume desta colecção 
dedicada às vidas e obras 
de grandes figuras da 
cultura portuguesa.

Francisco José Viegas

A Luz de Pequim
Porto Editora

Do Porto a Pequim, a nova 
aventura do detective 
Jaime Ramos começa 
com um cadáver, como 
é de regra nos romances 
policiais, e acaba com 
uma digressão pelo 
passado, pela memória 
e pelo emaranhado de 
fios que une tudo isso ao 
nosso presente comum.

Joaquim Vieira

História Libidinosa de 
Portugal
Oficina do Livros

Segredos de alcova, 
escândalos revelados, 
certezas documentais e 
boatos nunca confirmados, 
ou como é que o sexo, o 
adultério e as paixões mais 
ou menos secretas dos 
líderes políticos e sociais 
influenciaram a história 
portuguesa ao longo dos 
séculos.

O novo livro de Alexandra Lucas Coelho vem 
corrigir um dado que Caetano Veloso apontou 
aos livros anteriores da autora dedicados ao Brasil, 
onde, segundo o cantor, faltava Bahia. Agora, 
são 263 páginas sobre a região, num registo que 
cruza anotações sobre viagens e estadas mais ou 
menos prolongadas, digressões históricas onde se 
procuram os conflitos, os desequilíbrios e os mal-
entendidos, reflexões pessoais e sempre políticas 
sobre o Brasil actual, as pessoas com quem a 
autora se cruzou nestas incursões bahianas, o 
mundo visto do lugar onde o mundo parece tantas 
vezes, nestas páginas, ter nascido.

Alexandra Lucas Coelho

Cinco Voltas na Bahia 
e Um Beijo Para 
Caetano Veloso
Caminho

Antonia Pozzi

Morte de Uma Estação
Averno

Edição revista e aumentada 
do volume de poesia de 
Antonia Pozzi. Um poema, 
«Ameaças de temporal»: Ao 
crepúsculo/ a arrogância 
rouca dos pássaros/ a 
recortar o aquoso céu/ para 
orvalhar de chuva/ a minha 
cólera ressequida.

Lawrence Ferlinghetti

Rapazinho
Quetzal Editores

Aos cem anos, um dos 
escritores cimeiros da 
chamada Beat Generation 
publica um romance 
onde a autobiografia, a 
divagação e as reflexões 
sobre o futuro são a 
matéria-prima de uma 
prosa que mantém intacta 
a torrente que sempre 
marcou a escrita de 
Ferlinghetti.

Chico Buarque

Essa Gente
Companhia das Letras

O novo romance de Chico 
Buarque anda pelos territórios 
convulsos do Brasil actual, 
acompanhando um escritor 
em crise criativa e financeira 
enquanto o Rio de Janeiro 
parece colapsar.

Tao Yuanming

Poesia e Prosa
Assírio & Alvim

O mais recente volume 
da colecção Gato Maltês 
é uma pequena antologia 
da obra literária de 
Tao Yuanming, um dos 
grandes clássicos da 
literatura chinesa, com 
introdução e versões 
portuguesas de Manuel 
Afonso Costa.

Gonçalo Viana

Troca Tintas
Orfeu Negro

Aquilo que pode ser e o 
que não pode, o possível 
e o impossível, o que deve 
e o que não deve, tudo 
ideias desmontadas em 
sucessivos episódios pela 
narrativa ilustrada de 
Gonçalo Viana.

“Obrigada.” – disse Melissa.
As duas entraram na delegacia de polícia, 

e Melissa estava um pouco atônita, observando 
o local. A atmosfera era meio caótica. Muitos te-
lefonemas, e pessoas discutindo em chinês, em 
várias tonalidades e timbres de voz.

 A Sra. Choi seguiu por um corredor, e 
no final, estavam os pais e o irmão de Melissa, 
esperando.

“Melissa!” – exclamou sua mãe, ao vê-la, e 
correu para abraça-la.

“Oi, mãe...” – disse meio tímida, já esperando 
por uma bronca.

“Bom, é isso. Trabalho cumprido. Aproveitem 
suas férias em Macau.” – disse a Sra. Choi, meio 
sem jeito, em despedida.

“Espere!” – insistiu Melissa – “Gente, essa é 
a Sra. Choi, minha amiga. Ela que me encontrou.”

“Eu... não sou sua amiga, criança. Estava 
apenas cumprindo o meu trabalho.”

“Sei. Quando você tira folga? Podemos tomar 
um café!”

A Sra. Choi sorriu com a vivacidade de Me-
lissa.

“Você precisa passar um tempo com sua fa-
mília agora. Nos vemos depois.” – e com isso, saiu 
do corredor.

“O que houve com você?” – perguntou sua 
mãe.

“Então... eu não me lembro muito bem...” – 
começou ela.

 Depois de explicar o máximo que pôde, 
foi com sua família para o hotel. Seus pais real-
mente estavam preocupados, mas ela estava se 
sentindo melhor. E pediu, suplicou, que fossem 
passear pela cidade durante à tarde.

Seus pais insistiram muitas vezes que ela de-
veria descansar. Mas, ela não abriu mão: queria 
muito voltar à escadaria da catedral de São Paulo, 
e descobrir a história daquele lugar.

“Melissa! Você nem sequer consegue lem-
brar o que aconteceu ontem à noite!” – dizia sua 
mãe.

“Eu sei! Mas quem sabe se eu voltar lá eu 
não lembre?” – insistiu ela.

“Melissa! Esse fim de semana foi extrema-
mente turbulento. Você passou mal a viagem intei-
ra. E depois, simplesmente desapareceu. E ago-
ra, que devia estar descansando, se recuperando, 
você quer ir passear?!” – exclamou sua mãe.

“É verdade, filha. Você precisa descansar. 
Até porque, amanhã pegaremos de volta a balsa 
para Hong Kong. E... bom. Provavelmente você 
pode passar mal de novo. Mas seja como for: nun-
ca mais daremos esse remédio pra você! Então, 
deve descansar o máximo que puder.” – recomen-
dou seu pai.

“O que?! Amanhã já vamos embora?! Mas... 
nem fizemos nada aqui!” – protestou Melissa.

“E desde quando você quer fazer alguma coi-
sa aqui? Só ficou passando mal e reclamando o 
tempo todo!” – disse seu irmão, cruzando os bra-
ços, desconfiado.

“Cala a boca, Mateus. Você não entende 
nada.” – responde ela, antes de virar-se para seus 
pais – “Eu sei que vocês estão preocupados. Mas 
eu estou bem! De verdade!”

“Melissa! Faz ideia... das coisas horríveis... 
que poderiam ter acontecido com você!” – bradou 
sua mãe.

“Eu sei, mãe. Mas não aconteceram. Assim 
como sempre, Deus cuidou de mim, e eu estou 
bem! Não quero ir embora antes de visitar direito 
a cidade, antes de conhecer Macau! Por favor!” – 
suplicou, fazendo beicinho.

 Seus pais se entreolharam, e Mateus 
revirou os olhos, já sabendo o que aquilo signifi-
cava...

“Eba! Vou me arrumar! Fico pronta em 20 mi-
nutos!” – disse Melissa, também sabendo o que o 
olhar dos pais significava.

“Mas eu quero que prometa que não vai sair 
de perto de nós, nem por um segundo!” – disse 
sua mãe, bem séria.

“Prometo!” – exclamou ela, antes de bater a 
porta do banheiro.

Enquanto Melissa se arrumava, tomando um 
banho e vestindo uma roupa confortável (jeans, 
camiseta do One Republic, e seus All Star preto), 
seus pais faziam um itinerário de modo que pu-
dessem visitar o máximo de pontos turísticos da 
cidade.

“Estou pronta!” – disse Melissa, tirando uma 
foto dos pais analisando o mapa da cidade, e com 
seu irmão fazendo uma careta.

Melissa, por algum motivo, desde que vira a 
fachada de São Paulo, ficara fascinada com Ma-
cau. Precisava conhecer a história daquela cida-
de. E, logicamente, tirar muitas fotos.

“Fotos!” – exclamou Melissa, se lembrando 
que enquanto iam para a farmácia, ela tinha tirado 
algumas fotos...

“Pai! Olha aqui!” – disse ela, mostrando para 
o pai a foto das placas de rua, que apontavam 
para Ruínas de S. Paulo e Igreja de S. Domingos, 
com os nomes dos lugares escritos em chinês, 
português e inglês. – “Por que essas placas tam-
bém estão escritas em Português?”

“Você realmente não prestou atenção em 
nada do que eu falei nos últimos meses, não é 
mesmo?” – disse seu pai, com um suspiro.

Melissa olhou tímida para o chão, se sentindo 
culpada por não ter se importado com a viagem 
como deveria...

“É exatamente por isso que eu achei legal vi-
sitarmos Macau. E pedi alguns dias de folga para 
meu chefe, antes de ter que comparecer na em-
presa em Hong Kong para os relatórios da filial no 
Brasil. Macau é uma cidade única, Melissa. E eu 
falei a história da cidade várias vezes, nos poucos 
dias que conseguia ir jantar em casa. Mas você 
nem ligou...”

“Desculpe, pai. Eu sinto muito... Por favor. Me 
conte agora.”

Seu pai sorriu de sua sinceridade, e alisou o 
seu cabelo.

“Estamos perdendo tempo. Eu te conto pelo 
caminho.” – disse ele, dando uma piscadinha. – 
“Querida? Filho? Todos prontos?”

“Eu nasci pronto.” – respondeu Mateus.
“Vamos nessa!” – respondeu a esposa.
A família saiu do hotel, e Melissa foi correndo 

para o ponto de táxi.
“Ahn... Nós não vamos de táxi. Você disse 

que queria conhecer o máximo da cidade. Então, 
vamos com um transporte mais tradicional. Chi-
nês. Vamos de riquixá.” – anunciou seu pai.

“Riquixá? O que é isso?”
“Venham!” – seu pai foi na frente, conduzindo 

a família curiosa.
Eles andaram alguns metros ao longo da rua, 

até que seu pai apontou para o ponto de riquixá.
“Que legal!” – disse Melissa, tirando fotos dos 

automóveis que pareciam a junção de uma bicicle-
ta e uma charrete.

Seu pai conversou em chinês com o respon-
sável pelos riquixás, e pediu dois, pois em cada 
um cabia apenas duas pessoas.

Sua mãe foi com o seu irmão, e ela se sentou 
ao lado do pai, já tirando uma selfie dos dois.

“Onde estamos indo?”
“Você vai ver. Agora, voltando à sua pergun-

ta... Macau é uma cidade milenar chinesa. Mas, 
no século XVI, comerciantes e jesuítas portugue-
ses começaram a colonizá-la, de modo que ela 
saiu do domínio de Hong Kong, e passou a ser 
domínio de Portugal, por 450 anos, até que em 
1999, foi devolvida à China.”

“Então... você quer dizer... que essa cidade 
foi colonizada por portugueses?!”

“Exatamente.” “E por isso muitas das coisas 
ainda são escritas em português?”

“Sim. Mas o idioma português não é a úni-
ca coisa que restou. Há a boa culinária também... 
Olha! Chegamos!” – assim que seu pai disse isso, 
o riquixá parou na frente de um restaurante.

“Boa Mesa, Portuguese Food.” – Melissa leu 
o letreiro, já tirando uma foto.

Seu pai falou com os motoristas dos riquixás, 
pedindo que esperassem.

A família entrou no restaurante português, 
povoado por clientes chineses.

E Melissa se sentiu surpreendentemente feliz 
por estar almoçando arroz com feijão na China. 

E para a sobremesa, tiveram que ficar na fila 
para compraram Pasteizinhos de Belém, em uma 
lojinha do outro lado da rua.

“Não é demais?” – disse seu pai, feliz, após 
acabar com o seu pastel.

“Com certeza!” – exclamou Melissa.
De volta aos riquixás, a menina estava ansio-

sa pela próxima parada.
“Agora, vamos dar uma volta na cidade. Não 

dará tempo de visitarmos tudo, então achei que 
seria legal pelo menos passar na frente de alguns 
lugares. E por fim, iremos às Ruínas da antiga 
Igreja da Madre de Deus, também chamada de 
Ruínas de São Paulo.”

Melissa não quis perder nenhum detalhe. Ti-

rou fotos de tudo que podia. Dos locais que seu 
pai indicava. Passaram pelo Museu Marítimo, pela 
enorme Torre de Macau, pelo Hotel Lisboa, pelo 
complexo temático Fisherman’s Wharf, pelo Forte 
e Farol Guia, e a cada lugar, Melissa morria de 
vontade de descer do riquixá e ir conhecer e pas-
sear pelo local.

Mas, infelizmente, cada um deles ficava a 
uma distância considerável do outro. E as horas 
foram passando...

Por fim, passaram pelo Largo do Senado, a 
Fortaleza do Monte e as Ruínas de São Paulo, 
que constituíam a parte mais histórica e europeia 
da cidade. 

“Chegamos. Parada final.” – anunciou seu 
pai, quando o riquixá parou próximo às escada-
rias que lhe serviram de cama na noite passada. 
E antes de mais nada, Melissa saiu correndo para 
subir as escadas.

“Melissa!” – gritou sua mãe, indo atrás dela.
Melissa subia a escadaria com grande velo-

cidade. Até que escorregou em um dos degraus e 
quase caía de cabeça no chão, se sua mãe não a 
segurasse.

“Melissa!”
“Foi isso!” – ela exclamou surpresa, olhando 

para a poça de sorvete derretido em que havia 
escorregado. Pela segunda vez. – “Mãe! Eu me 
lembrei! Nós estávamos no festival, e as ruas es-
tavam lotadas de gente! Eu estava morrendo de 
sono, por causa do remédio... E aí, eu levei um 
susto! Uma... cabeça... de dragão surgiu na minha 
frente do nada!”

“Era a dança do dragão.” – explicou seu pai.
“E aí... eu saí correndo. E parecia que aquela 

coisa estava vindo atrás de mim... Eu me perdi. 
Fiquei apavorada. E continuei correndo. Até aqui. 
Subi as escadas correndo, e escorreguei nesse 
mesmo sorvete e caí de cara nos degraus. Fiquei 
com um galo enorme na cabeça. Chorei estatela-
da no chão até que dormi...” – concluiu ela, sorrin-
do, achando graça de tudo o que tinha acontecido.

Melissa levantou os olhos para a fachada da 
igreja. E depois olhou para o riquixá, e para as 
lojinhas, e para os chineses tranquilos circulando.

Eram dois mundos em um mesmo lugar. Dois 
tempos em um mesmo lugar.

De um lado, uma cidade chinesa moderna, 
com hotéis, cassinos, e as mais altas tecnologias. 
Do outro, um lugar histórico, transplantado de um 
outro continente.

Melissa estava de fato fascinada com esta 
cidade. Tirou uma foto do monumento no alto da 
escadaria, circundado pela luz do por do sol.

“Pai... Podemos voltar a Macau nas próximas 
férias...?”

“Com certeza.”

“Melissa.”

> > > C O N T O    
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A British Library, em Londres, acolhe até 

Fevereiro do próximo ano uma exposição 

bibliográfica dedicada ao Budismo. São 

centenas de manuscritos, fólios individuais 

e obras de arte que percorrem mais de 

dois mil anos de história e uma presença 

em muitos territórios geográficos. Há 

excertos de textos sagrados inscritos de 

modo delicado em folhas de árvores, 

rolos de papel de seda com os sutras 

mais importantes, belíssimas iluminuras 

a muitas cores representando cenas 

históricas e mitológicas, mas também 

objectos devocionais, alfaias litúrgicas 

vindas de diferentes templos e obras de 

arte contemporânea criadas em locais 

como Hong Kong, Singapura ou Taiwan 

que, de algum modo, se relacionam 

com o Budismo. Como é de regra nas 

exposições da British Library, a maior 

parte dos objectos expostos pertence à 

imensa colecção da biblioteca e às suas 

reservas, mas há muitas peças que vieram 

de outras bibliotecas, bem como de 

museus, templos, instituições e colecções 

particulares um pouco por todo o mundo.

No site da British Library, no blog 

dedicado aos estudos asiáticos e africanos, 

algumas entradas apresentam textos de 

especialistas e académicos sobre esta 

exposição. A mais recente é dedicada ao 

interesse demonstrado no Ocidente pelas 

religiões orientais nos primeiros séculos 

da era cristã, algo que se materializou em 

diferentes textos, entre eles aquele que 

ficou conhecido na Europa medieval pela 

história de Barlaão e Josafat, sendo Josafat 

um outro nome para Bodhisattva, o epíteto 

atribuído ao príncipe Siddhartha. O texto 

explica a expansão da narrativa de Buda na 

Europa: «Fragmentos das primeiras versões 

da lenda parecem ter sido preservados 

nos textos Maniqueus de Turfan, em uigur 

e persa, e acredita-se que estes possam 

ter transmitido a narrativa de Buda para 

o Ocidente. A partir daí, a história foi 

traduzida para o árabe e para o judeu-

persa e o siríaco. Uma versão grega antiga 

é atribuída a São João de Damasco (c. 675-

749 dC) na maioria das fontes medievais, 

embora pesquisas recentes rejeitem 

essa atribuição, por ser mais provável 

que os Eutímios monásticos georgianos 

tenham realizado a tradução do georgiano 

para o grego no século X d.C. Tornou-se 

particularmente popular em todo o mundo 

cristão depois de traduzida para muitos 

idiomas na Idade Média, incluindo latim, 

francês, provençal, italiano, espanhol, 

inglês, irlandês, alemão, sérvio, holandês, 

norueguês e sueco.»
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Assinalando os 20 anos da RAEM, a Casa de Portugal 
em Macau publicou um livro e um CD que reúnem 
poemas, ilustrações, fotografias e músicas de autores 
e artistas locais. Apresentado num espectáculo que 
decorreu no Teatro D. Pedro V, no passado dia 23, 
o livro/CD inclui trabalhos de  Ana Cristina Alves, 
Carlos Morais José, Fernando Sales Lopes, Jorge 
Arrimar, Miguel Senna Fernandes, Yao Feng, João 
Magalhães, Gonçalo Lobo Pinheiro, Rui Rasquinho 
ou Ana Jacinto Nunes, entre muitos outros.
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RAEM 20 Anos
Casa de Portugal em Macau

Ana Luísa Amaral

Ágora
Assírio & Alvim

O novo volume de poesia de 
Ana Luísa Amaral parte de 
episódios bíblicos, criando 
um conjunto de poemas 
onde os contrastes entre a 
beleza e o horror, e entre a 
comoção e a violência, são 
notórios. Um excerto: E uma 
conversa quase concluída,/ 
a resposta ondulante:/ 
nunca te deixarei// Para 
onde fores, irei também/ 
contigo,/ onde habitares, 
farei/ o meu sustento.

Ana Pessoa e Yara Kono

Assim ou Assado
Planeta Tangerina

Um livro sobre escolhas, 
algo que começa a fazer 
parte da nossa vida desde 
cedo. A escolha pode ser 
entre praia ou campo, ou 
entre teatro e cinema, mas 
pode implicar decisões mais 
difíceis, à medida que o 
tempo passa e a infância se 
vai revelando um lugar de 
opções.

Sanmao 

Stories of the Sahara 
Bloomsbury

Originalmente publicado em 
1976, o livro desta viajante 
nascida em Taiwan, que 
percorreu vários lugares do 
mundo, muitas vezes sozinha, 
tem agora uma tradução 
para inglês. Aqui se reúnem 
os textos escritos durante a 
temporada que Sanmao passou 
em El Aaiún, uma pequena 
vila nas margens do Sahara 
Ocidental, no início dos anos 
70 do século passado.

Pedro Burgos

O Coleccionador 
de Tijolos
Chili Com Carne

A nova entrega da colecção 
Rubi traz um trabalho de 
Pedro Burgos sobre Lisboa 
e os seus quotidianos nos 
anos da troika e da crise 
financeira. A narrativa em 
banda desenhada cruza 
várias personagens e as 
respectivas histórias e tem 
na cidade uma metáfora 
visual muito forte.
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Granta #4
Tinta da China

A mais recente edição 
da Granta Portugal-Brasil tem 
o cinema como tema 
de capa. Lá dentro, contos
e outros textos de João Miguel 
Fernandes Jorge, Marcal 
Aquino, Roberto Bolaño, Aoko 
Matsuda, Clara Rowland 
e Veronica Stigger, entre outros. 
Os ensaios fotográficos deste 
número ficaram a cargo 
de Inês d’Orey e Letícia Ramos.

Jean Chardin

Sobre o Bom Uso do Chá 
e das Especiarias na Ásia
Livros de Bordo

Viajante e comerciante, Jean 
Chardin parte para a Índia em 
1677 e aí registará, para além 
de notas sobre o quotidiano, 
uma série de informações 
sobre as propriedades, os 
métodos de uso e os preços 
das principais ervas e 
especiarias asiáticas, que ali 
chegavam através de rotas 
comerciais.


