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

E
ste foi o ano em que o Nobel da Literatura 
regressou, depois da impensável 
interrupção de 2018. E regressou com 
um prémio duplo e a inevitável polémica. 

Olga Tokarczuk foi distinguida pela Academia 
Sueca com o Nobel relativo ao ano passado e Peter 
Handke mereceu o prémio deste ano. Em poucos 
minutos, a internet encheu-se de comentários 
sobre a distinção dada ao autor austríaco, 
mostrando-se a indignação pela sua posição 
de apoio ao regime sérvio de Slobodan Miloševiććc. 
Sobre Olga Tokarczuk, apenas as habituais 
considerações sobre a justiça ou a injustiça 
estético-literária da escolha. Lidos os muitos 
artigos que foram sendo publicados na imprensa 
de todo o mundo depois do anúncio, percebe-se 
que a vontade de polemizar e discutir escolhas, 
cânones e fronteiras entre política e literatura não 
esmoreceu, mas talvez o peso do Nobel seja já uma 
sombra do passado. A rapidez com que as notícias 
de um dia, polémicas ou não, desaparecem 
no éter do ciberespaço, logo substituídas por 
novas notícias e novas polémicas, parece abalar 
tanto as irrelevâncias do dia como as veneráveis 
instituições. Para o ano, alguém se lembrará do 
debate?
Nesta edição, olhamos para o mercado chinês 
do livro infantil e juvenil, sector em franco 
crescimento, à semelhança do que acontece 
na maioria dos países. E fazemo-lo a partir da 
mais recente edição de Os Meus Livros Infantis 
Favoritos, uma escolha criada pela Biblioteca 
Infantil de Shenzhen que coloca os leitores como 
jurados finais. Será uma forma de evitar certos 
vícios que, na China como noutros lugares, 
interferem com os números das vendas e a 
capacidade promocional de livros e autores. 
Em língua portuguesa, Alexandra Lucas Coelho 
regressa ao Brasil, desta vez à Bahia, lugar mítico 
de tantas educações sentimentais feitas ao som de 
Dorival Caymmi, à luz de Jorge Amado e sobretudo 
ao ritmo de Caetano Veloso, uma espécie de 
patrono emocional do novo livro da autora, 
cuja apresentação acompanhámos em Coimbra.
O ano que agora termina foi também o do 
centenário do nascimento de Lawrence 
Ferlinghetti, nome maior da constelação beat, 
que fez do pulsar da América do pós-guerra 
uma batida vivaz e incómoda que começou 
na literatura e acabou por contaminar artes, 
discursos, pensamento. Com cem anos cumpridos 
em 2019, Ferlinghetti publicou um romance que 
é balanço, no ritmo e no olhar para trás, mas 
é também celebração do presente e desejo 
de futuro. Um bom modo de acabar um ano
 e começar outro.

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

Autores 
Portugueses 
em japonês

Uma antologia de contos de autores 
portugueses traduzidos para 
japonês foi publicada no Japão, em 
Novembro, com chancela da editora 
Gendai Kikakushitsu. O volume, cuja 
edição foi coordenada pelo escritor e 
professor Rui Zink, da Universidade 
Nova de Lisboa, e pelo professor 
Naotoshi Kurosawa, da Universidade 
dos Estudos Estrangeiros, e apoiada 
pelo Instituto Camões e pela 
Embaixada de Portugal em Tóquio, 
inclui contos de Mário de Carvalho, 
Luísa Costa Gomes, Gonçalo M. 
Tavares, Jorge de Sena e Dulce 
Maria Cardoso, entre outros. A 
apresentação decorreu no Festival 
de Literatura Europeia, que decorreu 
em Tóquio, no início do mês 
passado, e a antologia está, desde 
então, distribuída pelas livrarias do 
Japão.

Antologia asiática
A associação Asia Pacific Writers and 
Translators (APWT) e o site literário 
Drunken Boat estão a preparar uma 
antologia intitulada Meridian, que 
reunirá colaborações literárias de 
diferentes géneros. O livro que vier 
a nascer destas colaborações será 
apresentado em Bangalore, na Índia, 
no próximo encontro da APWT, 
e terá edição digital e em papel, 
com distribuição internacional 
assegurada. Os autores que quiserem 
participar devem ser associados da 
APWT e poderão entregar os seus 
textos até ao dia 31 de Março do 
próximo ano. O regulamento e outras 
informações estão disponíveis em 
drunkenboat.com.

Traduções em 
2019

O site Paper Republic, dedicado 
às traduções de literatura chinesa, 
publicou recentemente a lista 
de títulos de autores chineses 
traduzidos para inglês ao longo 
deste ano que agora termina. No 
campo do romance, o número de 
livros decresceu em relação a 2018, 
com apenas 31 títulos a chegarem ao 
mercado de língua inglesa (contra 
40 traduzidos no ano anterior). 
Os livros repartem-se entre ficção, 
poesia, livros para a infância e 
juventude e ensaio, nomeadamente 
sobre questões literárias. 

Nos vinte anos tornei-me a mim próprio numa 
região administrativa especial onde se aplica o 
princípio de “um homem duas vidas”;

Nos vinte anos fiz muitas viagens pelo mundo 
para ser mais enraizado na terra de partida;

Nos vinte anos mudei de vários endereços mas 
continuo preso no meu número do BIR;

Nos vinte anos percebi porque é que algumas 
árvores não dão frutos e outras dão, mas não 
posso gostar de todos os frutos dados;

Nos vinte anos continuo a conjugar intensamente 
o verbo amar, mas ainda dou erros;

Nos vinte anos sinto-me grato por Deus mesmo 
que nunca me chegue com um remédio santo;

Nos vinte anos fui convidado para ir a muitos 
banquetes da memória e do olvido;

Nos vinte anos fiquei com uma parte de mim mais 
de mim e com outra parte de mim menos de mim;

Nos vinte anos sinto sempre a justiça do tempo 
pelo rosto, porque todos os rostos, mesmo bem 
maquilhados, ficam mais envelhecidos;

Nos vinte anos não páro de desenhar o vazio com 
o pleno e o pleno com o vazio;

Nos vinte anos nunca choro, porque a água da 
fonte interior não é escrava da lágrima;

Nos vinte anos nutri cumplicidade com alguns 
poetas, mas também me afastei definitivamente 
de outros;

E no último dia dos vinte anos prevejo os 
próximos vinte anos, que irão ser inaugurados 
com o sol nascente de amanhã. 

19-12-2019

20 ANOS
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P O R  S T A C E Y  Q I A O

A China à conquista 
de jovens leitores

do mercado de livros infantis. Deveríamos 
deixar a qualidade de um livro falar por si, 
em vez de perseguir cegamente autores 
famosos e permitir vendas deste género 
nos espaços escolares.»

Esta iniciativa criada pela Bibliote-
ca Infantil de Shenzhen, e rapidamente 
adoptada por várias outras instituições 
ligadas ao livro e à leitura, pode ser uma 
etapa significativa no combate ao modelo 
de vendas predominante. Na escolha de Os 
Meus Livros Infantis Favoritos, as vozes dos 
leitores mais novos são ouvidas, mesmo 
que as opções disponíveis se limitem a 
uma escolha relativamente pequena 
de livros. A partir daqui, os jov-
ens leitores podem contactar 
com outro tipo de livros, cuja 
mediação não passa pelo in-
teresse comercial, mas por 
uma escolha elaborada 
por leitores especial-
izados. É um modo 
possível de valorizar 
conteúdos de alta 
qualidade, com 
outras potencial-
idades de leitura 
que não as trazi-
das pela fama, o 
que talvez abra 
algum espaço 
para motivar cri-
adores chineses 
de livros infantis 
com outras aborda-
gens literárias, gráficas e 
plásticas àquilo a que chama-
mos livro infantil.

estatísticas de vendas no Dangdang, um 
importante site de comércio electrónico 
chinês especializado em livros. Segundo 
o artigo, a proporção das vendas de livros 
infantis originais e traduzidos revela 
uma predominância clara das traduções, 
que também mostram clara vantagem 
competitiva em termos de preço unitário e 
classificações atribuídas pelos compradores 
on-line. 

A dimensão do mercado editorial 
chinês no que aos livros infantis e juvenis 
diz respeito é avassaladora, como se 
descreve no mesmo artigo: «A China publica 
600 milhões de exemplares de livros infantis 
todos os anos, o que faz deste mercado o 
maior do mundo. O valor anual da produção 
foi crescendo ao nível dos dois dígitos ao 
longo de dez anos consecutivos, tornando 
os livros infantis o sector mais dinâmico 
do mercado editorial, aquele que apresenta 
um crescimento mais rápido e o mais 
competitivo na indústria editorial chinesa.» 
Tornou-se evidente que os livros infantis 
são muito lucrativos, o que deveria atrair 
mais autores e ilustradores locais a produzir 
mais obras, capazes de interessarem o 
público leitor. No entanto, o mercado é 
dominado por livros estrangeiros há vários 
anos, com 6.000 a 8.000 títulos publicados 
todos os anos.

VENDAS POLÉMICAS

Em Abril deste ano, o escritor Zheng 
Yuanjie 鄭淵潔, cujos livros para crianças 
venderam quase 400 milhões de cópias 
nas últimas décadas, assinou um longo 
artigo na rede social Weibo onde apontava 
uma explicação possível para o problema 
da falta de originalidade dos livros para 
a infância feitos na China, um problema 
que, segundo o autor, seria o responsável 
pela predominância absoluta das traduções 
neste sector do mercado editorial. Nesse 
artigo, Zheng Yuanjie criticava aquilo a 
que chamou  «marketing do campus», 
um procedimento habitual nas escolas 
primárias e secundárias da China. «Há uma 

O prémio Os Meus Livros 

Infantis Favoritos 2019, 

da Biblioteca Infantil 

de Shenzhen, colocou 

em evidência o peso das 

traduções no mercado 

editorial chinês de livros 

para os mais novos.

N
o passado dia 27 de Outubro, 
o Centro Cultural de Shenzhen 
anunciou os títulos dos livros 
que integram a selecção de 2019 

de “Os Meus Livros Infantis Favoritos” (我 
最 喜愛 的 童書), uma espécie de prémio 
colectivo que resulta de uma votação feita 
por crianças de toda a China. Já na sua sexta 
edição, “Os meus livros infantis favoritos” 
é um prémio colectivo instituído pela 
Biblioteca Infantil de Shenzhen (深圳 少年
兒童 圖書館) em 2014, que gradualmente se 
foi associando a outras instituições ligadas 
à leitura pública e à promoção do livro. Este 
ano, a selecção do prémio foi co-organizada 
por trinta e nove bibliotecas provinciais e 
municipais de diferentes regiões da China.

De acordo com Song Wei, bibliotecária 
da Biblioteca Infantil de Shenzhen, num 
texto publicado no site daquela instituição, 
os candidatos aos prémios de 2019 tinham de 
ser trabalhos impressos em livro, publicado 
em chinês entre Janeiro e Dezembro de 
2018, excluindo clássicos e reimpressões. 
No total, 5.455 livros foram recomendados 
por 129 instituições e 207 indivíduos. Do 
júri, composto por nove pessoas, faziam 
parte escritores, promotores da leitura, 
académicos, fotógrafos, especialistas em 
psicologia infantil, entre outros. A escolha 
do painel de jurados recaiu sobre três 

dezenas de livros, dez em cada categoria: 
Literatura, Livro Ilustrado, Livro didáctico. 
Posteriormente, 100.000 exemplares dos 
livros escolhidos foram comprados pelas 
bibliotecas participantes e distribuídos por 
312 escolas em 39 províncias e cidades da 
China, com várias actividades conjuntas 
entre escolas e bibliotecas realizadas para 
promover a leitura entre as crianças. Foram 
emitidos 1.309.111 votos de jovens leitores, 
determinando as distinções de ouro, prata e 
bronze em cada categoria.

O PESO DAS TRADUÇÕES

Olhando para os livros seleccionados 
para a votação do público, é notória a 
predominância de títulos traduzidos. Entre 
os trinta livros, vinte e dois são traduções de 
idiomas estrangeiros, predominantemente 
inglês, japonês, francês e italiano. E dos 
nove livros vencedores, sete são traduções. 
Na categoria Literatura, por exemplo, os 
três vencedores são traduções: o ouro foi 
entregue a A História do Planeta Azul, de 
Andri Snaer Magnason (Islândia), com 
tradução de Liu Qingyan; a prata foi para 
Confissões de um Amigo Imaginário, de 
Michelle Cuevas (EUA), traduzido por 
Huang Hongyan; e o bronze foi para O 
Túnel dos Bosques, de Eiko Kadano (Japão), 
traduzido por Wei Wen. Os únicos dois livros 
originalmente escritos e publicados na 
China estão na categoria dos Didácticos: a 
medalha de ouro foi para O Meu Encontro 
Maravilhoso com a Natureza: Procurando 
Monstros, de Song Dazhao e Huang 
Qiaowen, ilustrado por Li Yaya; e o bronze 
distinguiu 20.000 Anos de Casas de Banho, 
escrito e ilustrado por Guang Zhu e Xia 
Xiaocha.

Este enorme desequilíbrio entre livros 
traduzidos e obras criadas localmente é 
um reflexo fiel do mercado de livros para a 
infância e juventude na China. Um artigo 
de 2017 escrito por Peng Wei e Wang Jiayun, 
divulgado no Publishing Journal, observa 
o desequilíbrio de livros infantis originais 
e traduzidos no mercado, analisando as 

enorme bolha nas vendas de livros infantis 
na China, uma bolha que envolve actos 
ilegais», escreveu Zheng. «O artigo 25 da 
Lei de Educação Obrigatória da República 
Popular da China estipula que nenhuma 
escola pode obter benefícios com a venda 
de bens ou serviços ou de qualquer forma 
disfarçada. No entanto, alguns autores de 
livros infantis conspiram com editoras, 
livrarias e escolas, vendendo seus livros 
durante o horário das aulas, tudo sob o 
pretexto de “realizar palestras”. »
Parte considerável das das críticas de Zheng 
nesse artigo apontavam directamente para 
Cao Wenxuan 曹文軒, também escritor de 
literatura infantil e vencedor do Prémio 
Hans Christian Andersen em 2016 – Zheng 
sustentou que a atribuição deste galardão 
teria sido o resultado de mais de 4 milhões 
de yuans de dinheiro dos contribuintes 
gastos no financiamento das obras de Cao 
em vários línguas estrangeiras... Na lista de 
2018 dos Escritores Mais Ricos de Livros 
Infantis da China, Cao ficou em terceiro 
lugar, com uma renda anual de royalties 
de 27 milhões de yuans, mas Zheng 
argumentou que grande parte do dinheiro 
veio de “palestras” nas escolas, nas quais os 
alunos eram solicitados a fazer encomendas 
de livros até um certo valor, de modo a 
poderem usufruis de um  «contacto cara a 
cara com o famoso escritor».

«Esses meios de venda são inéditos 
noutros países», escreveu Zheng. “«Isso 
sufica o interesse das crianças pela leitura, 
impedindo o surgimento de jovens 
autores, corrompendo os professores com 
a possibilidade de mais rendimentos e 
impedindo o desenvolvimento saudável 
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C
omeçou com Vai Brasil, 
publicado em 2013 (pela 
Tinta da China), volume 
que reúne reportagens 

realizadas na época em que a au-
tora viveu no Brasil, escrevendo 
para o jornal Público. Seguiu-se 
Deus Dará, três anos depois, um 
romance monumental, também 
pela dimensão, mas sobretu-
do pelo modo voraz como faz 
avançar uma história que é a das 
personagens, mas igualmente a 
dos lugares, dos tempos e dos des-
tinos imprevisíveis de todas estas 
coisas, cruzando-se num vórtice 
apocalíptico apontado ao Brasil. 
Cinco Voltas na Bahia e um Beijo 
Para Caetano Veloso, acabado de 
publicar pela Caminho, em Por-
tugal, e pela Bazar do Tempo, no 
Brasil, é a terceira incursão bra-
sileira em formato de livro de Al-
exandra Lucas Coelho e, desta vez, 
o Brasil é a Bahia, primeiro ponto 
de encontro entre portugueses e 
índios, lugar de dominações e dev-
astações que haveriam de definir a 
história de um país ainda por vir, 
mas também lugar de resistência, 
luta e revolta. 

A Bahia 
tem um jeito: 
Alexandra 
Lucas Coelho 
regressa ao Brasil 

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

P U B

É o terceiro livro 
que Alexandra 

Lucas Coelho 
dedica ao Brasil 

e nele tudo é 
Bahia e vontade 
de lhe conhecer 

o jeito, o tom e 
a permanente 

resistência.

conquistas limpas e irmandades 
linguísticas transatlânticas. Ve-
ja-se a passagem sobre a con-
strução da Igreja do Bonfim, resul-
tado da promessa de um capitão 
português, Teodósio Rodrigues 
de Faria, depois de um mau bo-
cado passado no mar: Parei nisto 
porque me pareceu um daqueles 
paradoxos da história luso-brasile-
ira: então o fundador da igreja que 
se tornou símbolo do sincretismo 
afro-brasileiro foi um traficante 
de escravizados? (pg. 96) E, mais 
adiante: Aprendi também que era 
habitual oficiais régios, como ele, 
serem traficantes. Que Teodósio 
contaria com particular prestígio 
na coroa. E que o próprio vice-rei 
do Brasil, que morava na Bahia, 
porque era a capital da colónia, te-
ria tido pelo menos interesse, senão 
participação, numa sociedade com 
traficantes, entre os quais Teodó-
sio. Quando a igreja do Bonfim 
foi inaugurada, e as estátuas dos 
dois santos levadas em romaria, 
o vice-rei também estava lá. Um 
todo: coroa, igreja, tráfico. Para 
quem não tem ideia da escala, um 
dado apenas. Entre 1690 e 1760, 
portanto quando Teodósio estava 
activo e nasceu a igreja do Bonfim, 
chegaram 1824 navios negreiros à 
Bahia, de que haja registo. Dá 26 
porões a serem desembarcados por 
ano. Mais de dois por mês. A cada 
quinze dias, centenas de novos es-
cravizados. Fora os outros portos do 
Brasil. (pg.97) Assim, com númer-
os, talvez se perceba de um outro 
modo que as heranças reclama-
das não são apenas as da língua, 
das influências culturais mútuas, 
das técnicas, e mesmo essas não 
nasceram das boas intenções de 
um encontro. Na sessão da Bienal 
AnoZero, alguém perguntou que 
Brasil seria este se os portugueses 
não tivessem lá chegado, e não há 
dúvidas que seria um lugar muito 
diferente, não necessariamente 
melhor, nem pior, porque não 
se trata de hierarquizar lugares, 
domínios ou processos históricos. 
Nestas Cinco Voltas..., trata-se de 
ver e questionar, escutar e pensar, 
discutir o que parece intocável e 
abrir portas e janelas para outros 
olhares. Ou engolir o que há em 
volta, fazendo do gesto uma outra 
criação e sabendo que essa antro-
pofagia que terá começado com os 
índios e avançado pelas grandes 
correntes artísticas que abanaram 
o século XX, do Modernismo ao 
Tropicalismo, não deixou nada 
de fora e continua a ser um modo 

 Este é um livro de mui-
tas convulsões e alguns deslum-
bramentos, mas antes disso é um 
livro quase dívida. É que Caetano 
Veloso, referência transversal nes-
tas páginas, terá dito dos livros da 
autora sobre o Brasil que tinham 
falta de Bahia. E na apresentação 
de Cinco Voltas na Bahia e um 
Beijo Para Caetano Veloso, em 
Coimbra, na Bienal AnoZero, a 
autora explicou o título, explican-
do a génese: «Depois de o Caeta-
no Veloso ter falado sobre o Deus 
Dará, reforçando o que já tinha 
dito sobre o Vai Brasil!, eu fui para 
casa e pensei que tinha de fazer 
alguma coisa sobre a Bahia, mas 
uma coisa pequenina, quase uma 
retribuição para o Caetano. Só que 
depois acabou por crescer...» O 
resultado é um livro que podem-
os chamar “de viagem”, desde que 
assumamos a viagem como uma 
possibilidade versátil de deslo-
cação, no espaço, mas também no 
tempo, na mente, nos afectos. A 
viagem, aqui, são várias viagens, 
várias voltas, cinco, precisamente, 
sendo a primeira fugaz e enforma-
da pelo trabalho de reportagem, e 
a última uma promessa de regres-
so. «É a primeira vez que trabalho 
assim, num livro de não-ficção 
feito a partir da memória», disse 
Alexandra Lucas Coelho nesta ses-
são coimbrã. «Estas viagens, ao 
contrário das outras, não foram 
feitas para escrever, aliás, foram 
feitas para não escrever. Nem se-
quer levei cadernos, só tinha fo-
tografias e a minha memória é 
toda esburacada... É um livro de 
viagens, mas talvez seja mais um 
livro de memórias de viagem, e 
por isso este livro não tem diálo-
gos, ao contrário dos anteriores.»
 No início, a Bahia imag-
inada por anos de escutas e leitu-
ras, de Caetano a Dorival Caymmi, 
de Jorge Amado a João Gilberto. E 
chegou essa primeira volta, breve, 
sem tempo para muito mais além 
de cumprir a agenda jornalística, 
mas que deixou a certeza de um 
regresso anunciado, como se lê 
na página 23: À Bahia sem dúvi-
da eu ia voltar, essa eu não perde-
ria então não tinha a pressa que 
sempre tenho. Era um destino. Da 
segunda à quarta volta, o osso do 
livro revela-se em deambulações 
que são as da autora por diversos 
pontos da Bahia, sobretudo no li-
toral, mas também pela história, a 
que se conta em livros escolares e 
a que se vai fazendo ao desmon-
tar essa narrativa de descobertas, 
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possível de compreender algo so-
bre o Brasil. 
 Faltaria falar do acarajé, 
comida bahiana por excelência, 
portanto, talvez comida africana 
entretanto nascida de um outro 
modo e noutro continente. Alex-
andra Lucas Coelho provou a ig-
uaria que tantos cantaram e que 
todos parecem comer e venerar 
nas ruas da Bahia, uma iguaria 
que é história de resistência, de 
pobreza, de reinvenção. E é or-
gulho, também. A autora confessa 
não ter gostado muito e promete 
dar uma segunda oportunidade 
ao sabor. Para se redimir, talvez, 
elogia a gastronomia bahiana com 
requintes de dedicação capazes de 
abrir o apetite a quem lê, mesmo 
que nunca se tenha posto os pés 
na Bahia... Talvez o mais relevante 
não seja gostar ou não de acara-
jé, mas sim percebê-lo enquanto 
elemento central na história e na 
identidade complexa da Bahia e 
dos bahianos. Essa é a parte que 
não falha, como se constata na úl-
tima destas Cinco Voltas, na comi-
da como no resto. 

E M  F O C O

BOM ANO 
NOVO

LAGOA DO ABAETÉ
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Charles percebeu que aquela era a Festa 
da Lua. Crianças corriam com pequenas 
lanternas nas mãos. Pessoas sorriam 
gratuitamente umas para as outras. Era 
uma linda cena, da qual ele não fazia parte. 
Charles se deu conta que, depois de tantos 
anos de trabalho e luta, ele amargava a pior 
derrota: A solidão. Aquilo tudo era apenas 
mais uma janela em sua vida de observador. 
Ele era um estrangeiro que construiu as 
próprias fronteiras, com a matéria prima do 
mundo que lhe cerca. E nessa altura de sua 
vida, era melhor contemplar a vida de perto, 
sem fazer parte dela...? Ou continuar a vê-la 
de longe, com a ilusão de que poderia fazer 
parte? O desânimo lhe tirou a fome. “Talvez 
seja melhor continuar com a comida pronta 
do hotel”. 
Enquanto procurava um táxi, Charles 
olhou para o horizonte e viu a grande 
placa luminosa do hotel. Ao lado da tal 
placa, diversos outros letreiros iluminados 
ostentavam logos de grandes empresas. 
No horizonte, a Lua seguia escondida entre 
nuvens, brilhando menos do que as tais 
placas. Charles percebeu que aquela cena 
representava exatamente o horizonte de sua 
vida: Logos coloridos de empresas eram o 
seu Sol, sua órbita, seu crepúsculo. Empresas 
que lhe acordavam todas as manhãs e 
controlavam seus horários, organizavam 
seu tempo, determinavam a hora que ele 
deveria dormir. “Que ironia, que destino 
miserável e perverso”. Enquanto estava 
parado contemplando a cena, uma jovem 
lhe ofereceu uma lanterna. Charles tentou 
recusar, mas quando percebeu já estava 
com a lanterna nas mãos. Mais adiante, 
um senhor lhe ofereceu um pequeno bolo 
lunar. Charles não queria, mas vendo que 
o homem distribuía as iguarias com tanta 
alegria, acabou pegando. Continuou sua 
caminhada até o hotel. A poucos quarteirões 
do hotel, cansado de carregar tantos itens, 
abandonou a lanterna na calçada. 
 Quando chegou ao quarto, Charles 
estava exausto. Decidiu comer o pequeno 
bolo para enganar o estômago até o café da 
manhã. Deitou-se logo em seguida. Acor-
dou agitado no meio da noite. Caminhou 
até a janela. As lanternas coloridas ainda 
estavam lá, iluminando a noite. Enquanto 
olhava para as lanternas, viu algo sinistro: 
Um ser muito parecido com o tal alieníge-
na de Roswell caminhava entre as lanter-
nas. Charles levou um susto. Pensou que 
estivesse sonhando. Mas o ser continuava 
lá, então concluiu que algo muito estranho 
estava realmente acontecendo. Assustado, 
fechou parte das cortinas para não ser vis-
to, mas continuou olhando através de uma 
pequena fenda. Charles se lembrou da in-
fância. Lembrou-se do astronauta que era, 
e do estrangeiro que se tornara: Diferentes 
na essência, mas iguais no estranhamento 
diante do mundo. O incômodo de viver por 
aqui nunca passou. O menino sonhador e 
o homem reificado nunca tiveram lugar 

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

C O N T O    

C A R O L I N A  F R U T U O Z O

I L U S T R A Ç Ã O

O Astronauta 
de Cera

C
harles pegou a passagem e rumou 
para a sala de espera. Mais uma 
viagem internacional a trabalho. 
Mais uma reunião com investidores 

estrangeiros, bajulando ricaços odiosos. O 
cansaço extremo lhe tornava ofegante. A 
privação de sono lhe causava uma sensação 
horrível de irrealidade. Pensou em pegar 
um café, mas acabou desistindo ao ver o 
tamanho da fila. Na sala de espera, não havia 
cadeiras vazias.  E ele mal conseguia manter-
se em pé. Decidiu procurar refúgio no vidro 

da grande janela. 
 Despertou do torpor logo que viu 
o lindo céu noturno. O céu era a única coisa 
que ainda conseguia lhe causar alegria. 
As luzes dos aviões subindo e descendo 
fizeram Charles se lembrar das emoções 
de sua infância. A transmissão, ao vivo, da 
chegada do Homem à Lua em 1969; As vezes 
em que ele se trancou no armário com um 
gravador, fingindo estar na missão Apolo 11. 
Ah, era mágico! Como era bom o mundo, 
em seus olhos de criança! Em plena a 
sangrenta ditadura militar brasileira, com o 
pai sendo perseguido pelo governo, em uma 
família com dificuldades financeiras... Ele 
sonhava! Sonhava em ser astronauta. Russo 
ou Americano. Sonhava com um universo 
estrelado, sem fronteiras ideológicas, 
nacionais, raciais ou financeiras. Sonhava 
em explorar o indefinido, em ser levado 
por seres desconhecidos, para lugares 
mais humanos. E tudo parecia possível, 
mesmo para um garoto pobre de terceiro 
mundo.  Como conseguia? É claro, parte 
daquela fantasia vinha dos pais. Sua 
mãe sempre lhe dizia que seu pai era 
um astronauta secreto russo, que estava 
sendo caçado por americanos disfarçados 
militares brasileiros. Talvez tenha sido o 
eufemismo mais bonito que ela encontrou 
para esconder do filho a cruel realidade que 

acontecia lá fora. Sem querer, viveram neste 
eufemismo por muitos anos: Eram seres 
estrangeiros, em território inimigo. Era 
um universo maravilhoso, ser especial em 
mundo hostil. Eles tinham de ser discretos, 
viver modestamente, sonhar dentro de 
casa, sobreviver com o que tinham. E 
sempre deveriam estar prontos para partir. 
Mas a tal partida nunca foi no plural. Um 
dia, no auge de seus onze anos, os militares 
invadiram seu mundo. Abduziram o pai, 
sem adeus nem explicação. E o pai jamais 
retornou. Foi para o céu, virou estrela? Virou 
experimento daqueles seres? Foi torturado? 
Jamais soube. O pai desapareceu. Deixou 
pertences, tristeza, dúvida, revolta. Nos 
primeiros meses de ausência, o luto virou 
luta: Queria ir busca-lo, lutaria com qual 
ser sobre-humano que fosse para salvar 
o pai. Mas os anos eram de chumbo, falar 
era prata, escutar era ouro. O bolo crescia, 
mas não era dividido. Sem o pai, veio a 
fome. Teve que substituir todo seu universo 
pueril pelo trabalho duro. E assim tem sido 
desde aqueles dias. Muito trabalho, sempre 
as migalhas. Muitas viagens, sempre os 
mesmos lugares. Nunca mais viu o pai: 
Hoje sabe bem que ele foi levado por seres 
desumanos. Hoje, as evidências daquela 
barbárie são tratadas como ficção científica 
pelos responsáveis. Mas ele ainda se sente 
um astronauta. Um alienígena em meio a 
tantos humanos e tão pouca humanidade. 
Quando percebeu, uma fila já se formava na 
porta do embarque. Charles se juntou à fila. 
Mais uma viagem, nenhum destino. 
 Charles entrou na aeronave. 
Dividida em classes, como tudo neste 
mundo. Desta vez, empresa lhe concedeu 
um vôo na primeira classe. Talvez para que 
ele, brasileiro, pardo, com nome americano, 
se sentisse um ser de “primeira classe”? 
Talvez, para dar a ilusão de que trabalhou 

aqui entre os desumanos ti-
ranos, entre as desigualdades 
gritantes e as vidas orbitando 
ao redor de empresas. A Terra 
certamente não era o seu lu-

gar. Ao contrário dos demais 
humanos, Charles não tinha 
medo do novo. Pensou na pos-
sibilidade de fazer contato com 
o extraterrestre. Talvez fosse le-

vado? Talvez existisse outra di-
mensão onde nada disso exis-
tisse? O simples pensamento 
de contatar o extraterrestre fez 
o ser interromper a caminhada. 

Ele se virou e olhou para Char-
les. Neste momento, houve um 
estouro, e a eletricidade local 
cessou. Charles se assustou e 
se escondeu atrás da cortina. 

muito para conseguir estar na primeira 
classe? Não sabia. Estrangeiro que era, 
sabia que as ilusões eram os motores do 
mundo desumano. E “estar na primeira 
classe” era mais uma delas. Nas cadeiras ao 
redor, políticos, pseudo-celebridades, gente 
branca e de bem. Eles não olhavam para 
Charles, ele era um estranho naquele ninho. 
Por sorte, a cadeira de Charles era janela. 
Que bom: Poderia olhar a imensidão lá fora, 
para não ter que comtemplar a pequenez de 
lá de dentro.
 A aeronave decolou. Mas seu 
destino era sempre definido: O trabalho. 
Neste mundo, quem não trabalha não é 
humano. Desta vez, iria para Macau, local 
com cultura totalmente diferente do eixo 
americanizado e eurocêntrico que estava 
acostumado. Nutria alguma esperança de 
que aquele lugar fosse diferente, diferente 
como ele era. Queria se sentir em casa, só 
não sabia onde era sua casa. 
Charles tinha muitas horas de vôo 
pela frente. Mas no final de cada vôo, o 
contato com a atmosfera do mundo lhe 
envenenava. Já estava tão envenenado 
que, mesmo sentindo-se estrangeiro, fora 
programado como os demais. Cumpria 
ordens, seguia o rebanho, mesmo sem 
saber por que, ou para quê.  Já pouco 
sonhava acordado, e o cansaço lhe tirava 
os sonhos do sono. Sentia-se um Ícaro pós-
moderno, com asas pré-moldadas, que 
voam somente até certa altura, sem nunca 
atingir seu Sol.  Estava morto?  Talvez não 
exatamente sem vida, mas morto como 
pai fora: Abduzido, privado de viver da 
sua maneira. Charles ouviu barulhos de 
palmas ao seu redor. Notou que pessoas 
se aglomeravam ao redor de um senhor 
para tirar selfies. Percebeu que o tal senhor 
era o político fascistóide que as pessoas 
de bem chamam de mito. Mito! Em um 
mundo previsível, qualquer museu vira 
mito. Quando a vida é feita para parecer 
um show, qualquer coisa vira espetáculo, 
qualquer um parece protagonista. Charles 
suspirou, incomodado. Que grande ironia, 
ter perdido o pai para os milicos e hoje 
sentar ao lado dos golpistas que pedem 
nova ditadura. Que mitologia perversa, 
um Ícaro se afundando no espelho d´água 
de tantos Narcisos. Charles foi invadido 
por um sentimento horrível. “O que estou 
fazendo com a minha vida? Para onde estou 
indo? Com o que estou contribuindo?”. As 
perguntas tinham fundamento. Ele tinha 
quase sessenta anos, estava trabalhando 
mais do que um servo da Idade Média. 
Agora, sem garantia de aposentadoria, 
sem garantia de direitos, sem garantia de 
futuro. Sem família. Cansou de procurar 
o pai. Nos últimos dois anos, viu o seu 
planeta ser devastado pelos mesmos 
invasores desumanos: Durante a nova onda 
conservadora brasileira, calou-se. Durante 
o golpe de Estado de 2016, calou-se. Fez 
apenas o que o golpista não eleito mandou: 

Não pensou em crise, trabalhou. E muito. 
Tem trabalhando desde os doze anos, mas 
o país nunca saiu das mãos de ouro, os anos 
nunca deixaram de ser de chumbo. E agora, 
o prêmio que a meritocracia lhe concedeu 
foi uma cadeira luxuosa ao lado de seus 
carrascos. Charles olhou-se no vidro da 
janela do avião. Parecia falso. Parecia de 
cera: Moldava-se, derretia, amassava, 
mas sempre de cera. Um astronauta de 
cera? “Será que nunca fui estrangeiro, 
apenas fui moldado astronauta? E se sou 
um verdadeiro estrangeiro, porque me 
tornei um deles? Qual foi o momento 
em que deixei a gravidade desse planeta 
me prender?”. A revelação lhe causou 
desconforto.  Anos e anos de viagens a 
trabalho, nunca percebeu que sua altitude 
de vôo era pré-definida. Nunca percebeu 
que era mais um passageiro. Sentiu-se um 
fracasso. Queria abortar a missão. Será 
que era tarde? Talvez em Macau. Um lugar 
diferente de tudo. Quem sabe, desta vez, 
encontrasse um destino verdadeiro no 
fim da viagem. Olhou pela janela, tantas 
estrelas! Alguma delas tinha que brilhar 
para ele. Alguma delas tinha que ser seu 
Sol. Não queria mais esse Sol que derrete 
asas. Ele queria a paz do multiverso, viver 
as múltiplas possibilidades que lhe foram 
privadas. Almejava o universo paralelo em 
que o pai nunca fora arrancado de casa 
pelos militares, em que ele nunca tivesse 
de deixar de viver para comer, onde ele 
pudesse aprender sobre viver ao invés de 
aprender a sobreviver. 
Mais de vinte e quatro horas se passaram. 
Enfim, Macau. Charles estava exausto. Já 
era noite no relógio local, mas não poderia 
descansar: Tinha que preparar a reunião do 
dia seguinte. Estava faminto, mas comeria 
algo enlatado no frigobar do hotel.  No 
caminho até o hotel, Charles contemplava 
Macau da janela do táxi. A cidade estava 
ainda mais bonita, com lanternas 
iluminando a noite. No céu, uma Lua 
tímida aparecia entre algumas nuvens. Mas 
ele, o astronauta, estava em outra órbita, 
andando em círculos há anos, “iluminado 
ao Sol do Novo Mundo”. Décadas atrás, o 
pequeno Charles vibraria com a aparição 
da Lua. Imitaria os passos e falas dos 
americanos durante a alunagem, fingiria 
ver a tal bandeira americana colocada em 
solo lunar. Hoje em dia, com tantas luzes, 
tantas telas, tantas bandeiras americanas 
espalhadas por tantos solos aqui na Terra, 
o Charles adulto não vibra mais. Mas ele 
estava cansado de contemplar tudo de 
longe sem poder participar. Como se livrar 
do vidro invisível que o separava de tudo? 
De estrangeiro, tornou-se prisioneiro deste 
mundo. Não queria morrer trabalhando, 
como todos esperam. Em um impulso, 
ele pediu para o motorista parar o carro 
e lançou-se nas ruas desconhecidas de 
Macau. 
Centenas de lanternas enfeitavam a cidade. 
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Quando tornou a olhar pela janela, o ser 
não estava mais lá. No momento em que 
Charles se virou para voltar para a cama, 
ele viu que o alienígena estava ao seu lado. 
Charles se assustou e gritou. O alieníge-
na fugiu. Charles foi atrás.  A perseguição 
continuou até a rua, quando Charles no-
tou que estava sozinho naquela escuridão 
iluminada apenas por lanternas. O mundo 
parecia deserto. De repente, um som estra-
nho o fez virar: Era o extraterrestre. Assus-
tado, o ser correu para um beco sem saída. 
Charles correu atrás. Quando chegou ao 
fim do beco, Charles viu que no lugar do 
ET estava o velho que lhe dera o bolo lunar. 
Sem entender, e sem coragem de perguntar 
se o idoso havia visto um alienígena, Char-
les ficou calado. O senhor sorriu, lhe ofere-
cendo outro bolo. Charles sorriu de volta. 
Será que o bolo lunar lhe causou aquela 
alucinação? Antes que Charles começasse 
a falar, o senhor falou com uma voz estra-
nha, quase metálica:

- Eu te garanto que a partir 
do segundo bolo as coisas ficam mais 
interessantes ainda.

 Charles estremeceu ao ouvir 
aquela voz sinistra. Mas ficou com raiva, 
pois percebera que o que vira era apenas 
uma alucinação causada por alguma droga 
colocada no bolo lunar. Antes que Charles 
pudesse fazer algo, o velho se transformou 
no alienígena que havia visto.

 - Se você prefere me ver nesta 
forma...

 - Quem é você, afinal? O que você 
quer? 

 Ao ouvir as palavras de Charles, o 
alienígena adquiriu a feição de Charles e 
repetiu as mesmas perguntas que Charles 
fizera, como um reflexo de espelho que 
indaga seu objeto. Charles calou-se. 
Entendeu o propósito daquela forma e 
digeriu bem aquelas perguntas. Afinal, 
quem era ele? O que ele queria? O que ele 
buscava, afinal? Nem ele bem sabia. Diante 
da expressão de surpresa que tomava conta 
do rosto de Charles, o ser adquiriu sua 
forma original de idoso e continuou:

 - E agora, mais um bolo?

 - Eu não quero bolos, quero a 
verdade! Quem é você? O que faz aqui? Se 
você veio me buscar, eu quero ir! 

  Charles estava ofegante, 
atropelando as palavras. Sem perceber, 
Charles pegou o velho pelos braços, e o 
sacudia a cada pergunta. O plácido senhor 
não se alterava. Continuava com um sorriso 
no rosto.

 - Eu acho que você ainda não 
entendeu, Charles. Talvez se eu adquirir 
outras formas você entenda. Qual você 

prefere? A morte? Jesus Cristo? Algum outro 
ídolo? Seu pai?

 - O que você sabe sobre meu pai? 
Cadê meu pai? Eu o quero de volta!

 - Seu pai se foi. Você sabe que os 
militares o levaram para morrer e não há 
nada que eu possa fazer. Mas ainda posso 
fazer muito por você...

 - Leve-me embora! – Charles 
desabou em lágrimas. Eram tantas dores! 
Já não conseguia conviver com elas. Não 
queria mais viver por viver, como um 
imigrante indesejável, um astronauta ora 
orbitando, ora pisando em solos áridos. 

 - Para onde quer ir? 

 - Qualquer lugar. Leve-me para seu 
mundo.

 - Por que acha que estou aqui?

 Charles esboçou um pequeno 
sorriso entre as lágrimas. O sábio senhor 
tinha o dom de desconstruir suas palavras. 

 - Seu mundo também é ruim? Por 
que veio para a Terra?

 - Eu sou da Terra. Nunca fui a lugar 
algum.

 - Então não é de outro mundo?

 - Existem muitos mundos aqui na 
Terra, Charles. Basta olhar.

 - Sim, todos dominados por 
tiranos. 

 - Quer um bolo?

 - Pare de me oferecer esses malditos 
bolos. Que tipo de droga você colocou aí?

 - Então irá continuar vendo 
tiranos. Inclusive o tirano que vive em você. 

 - Tirano? Eu estou conversando 
com um maldito alienígena! 

 - Você veio conversar com o 
alienígena exótico que poderia lhe oferecer 
o universo? Ou com o humilde velho 
oriental que lhe oferecera bolos?

O idoso terminou a fala entregando um bolo 
lunar nas mãos de Charles. Convencido, 
Charles pegou o bolo. Comeu descrente, 
não sentia nada. O velho indagou:

 - E agora, o que vê?

 - Ainda não vi nenhum ET.

 - Primeiramente, olhe para dentro 
de você. O mundo externo é consequência 
dos olhos da alma. O universo está em você. 

E o que procuras, também.
 Charles degustou aquelas palavras. 
Estava começando a entender. Seria o bolo 
lunar? O velho tinha razão. Sem perceber, 
Charles havia introjetado as características 
mais odiosas deste mundo. Sentia-se um 
estranho, mas não se comportava como um. 
Externamente, era mais uma engrenagem 
que movia tudo aquilo, mais uma mão que 
destruía toda a beleza, mais um par de olhos 
que se fechavam para a sujeira do mundo.

 - Já viu?

 - Não vi nada. E ainda me sinto 
estranho. Sinto-me um estrangeiro, onde 
quer que eu esteja. 

 - Então você já viu. Cumpri minha 
missão. – O velho concluiu a fala e deu as 
costas para Charles, tomando novo rumo.

 - Não! Espere!  O que eu vi? Eu não 
quero mais me sentir assim. Por favor, me 
leve com você!

 Charles caminhou atrás do 
homem, suplicante. O velho parou, virou-se 
e ofereceu outro bolo. Charles comeu sem 
hesitar. O velho começou a falar:

 - Ainda bem que você ainda se 
sente um estrangeiro. Significa que ainda 
é humano. Não consegue fazer ninho 
neste mundo. Nem em lugar nenhum. Seu 
descontentamento te move. A chama do 
estranhamento sempre lhe fará buscar o 
novo. Seus olhos sempre contemplarão o 
infinito, nunca ficarão acostumados com os 
filtros que te limitam. 

 - Sim, é verdade! Mas eu quero o 
infinito, não quero mais viver aqui.  Leve-
me contigo! Como quantos bolos o senhor 
quiser!

- Se vivesse em paz, ainda seria um 
estrangeiro? Ainda se revoltaria, sem ter com 
o que se revoltar? Odiaria um estrangeiro, se 
você vivesse em paz?  Se não existisse luta, 
para quê lutar?

Charles teve nova revelação. O velho 
estava certo, no dia em que seus olhos se 
acostumassem com o que via, deixaria de 
orbitar ao redor de tudo. Seus pés criariam 
raízes, teria oficialmente uma pátria e teria 
que defender uma bandeira – nunca a sua 
bandeira.

- Ainda assim, sinto-me um astronauta de 
cera. A gravidade me prende. Deforma-me. 
Sou moldado...

- Não vejo correntes em você. Também 
não vejo muitas mudanças na composição 
de sua massa. Sua cera amorfa é muito 
rica e pode ainda adquirir muitas formas. 
Aqui na Terra, a dominação pode ser 
constante, filho. Mas isso nunca impediu 
nenhuma invasão nossa. Com bolos 

lunares, eu tenho feito revolução maior 
que faria com armas nucleares.

- Então você é mesmo um alienígena? 

- Eu sou o desconhecido, Charles. Sou o 
inalcançável. Eu posso ser o que você quiser 
ver. E sempre estarei ao seu lado para te 
assombrar, te desprender das órbitas e te 
mostrar belezas infinitas em solo árido. 

- Então você é a esperança?

- Esperança é também uma forma de 
nomear algumas ilusões. Não tenho nome. 
Sou indefinido. 

- E você tem feito tudo isso com bolinhos? O 
que tem nesses bolos, afinal?

-Eu não me lembro... Farinha, açúcar, e 
aquilo que vocês chamam de placebo.  Quer 
mais um?

Charles aceitou a oferta e começou a comer 
mais um bolo. O velho continuou com sua 
sabedoria profunda. Mas quando Charles 
se deu conta, tinha amanhecido. As ruas 
estavam novamente povoadas. Ele estava 
sentado em um banco vazio, rodeado 
de lanternas e bolos lunares. Parecia ter 
acordado de um sonho longo e confuso. 
Não havia nenhum sinal do velho ou do 
alienígena. De repente, Charles se lembrou 
da reunião. Levantou-se rapidamente e 
disparou em direção ao hotel. No caminho 
de volta, encontrou a lanterna que 
abandonara na calçada na noite anterior. 
Ela ainda estava acesa.  Quando Charles 
se abaixou para pegá-la, foi surpreendido 
pela mesma jovem que lhe presenteara no 
dia anterior. “Nunca desista de carregar sua 
lanterna”, disse ela, sorrindo.  
Mais uma reunião com ricaços odiosos 
aconteceu. Mas, pela primeira vez em 
anos, Charles teve um destino, e não uma 
viagem. Quando Charles estava na fila de 
embarque do aeroporto de Macau, viu o 
velho distribuindo bolos lunares como 
souvenir aos passageiros que aguardavam 
o vôo.  Quando chegou a vez de Charles 
receber o presente, o velho apenas disse 
“Boa viagem, astronauta”. Seu destino: 
Inúmeras viagens. Dentro do avião, Charles 
adormeceu. Algumas horas mais tarde, 
o noticiário monopolizado do mundo 
desumano anunciou que um vôo de Macau 
com destino ao Brasil desapareceu dos 
radares. Todos consideraram um cruel 
destino para aquela viagem. Os tripulantes, 
por sua vez, sabiam que não era um destino, 
era uma viagem. 
Quando Charles se deu conta, estava em 
seu armário, com seu gravador, simulando 
Apolo 11. Lembrou-se de sua missão: 
Abdução. Abriu o armário com força, correu 
para a sala onde os pais liam o jornal. Lá 
fora, os militares de Médici já forçavam a 
entrada na casa da família.  Charles pega 
os pais pelas mãos e os conduz ao armário. 
“Vamos embora, não somos daqui!”.

> > > C O N T O    

C A R O L I N A  F R U T U O Z O

Lawrence Ferlinghetti

Rapazinho
Quetzal

trad. Maria Jorge de Freitas

 Rapazinho é um 
romance que se assume enquanto 
busca de uma história, a própria 
história de quem escreve, 
assumindo igualmente que essa 
é a maior das ilusões que se pode 
acalentar. O passado enfrenta-
se, aqui, como uma quimera da 
qual não se pode fugir e todas 
as informações factuais que o 
narrador reúne sobre a sua vida 
– da ascendência portuguesa ao 
abandono por parte da sua mãe – 
são apenas dados. O que à volta 
deles nasceu e o que para além 
deles se desencadeou é que é o 
miolo deste texto, como talvez 
seja sempre o miolo das vidas que 
vamos construindo. 
 A narrativa de Rapa-
zinho é busca pela memória e 
deambulação pelos labirintos 
da biografia, mas é também uma 

Um Hino Beat, 
tardio 
e intemporal

A 
idade de Lawrence Fer-
linghetti impressiona, 
claro. Não é comum 
chegar aos cem anos, 

muito menos chegar aos cem anos 
continuando a escrever, sobretu-
do deste modo. A idade de Fer-
linghetti seria irrelevante para a 
leitura deste romance, não fosse a 
sua referência regular ao longo do 
texto. Rapazinho é, portanto, um 
livro escrito a partir da idade, com 
a passagem do tempo instalada 
em cada dobra e a consciência da 
velhice minando muitas passa-
gens. Só que a consciência da ve-
lhice, aqui, não é lamento ou de-
cadência, mas antes uma espécie 
de conhecimento feroz do mun-
do e das suas manobras, aliado a 
um desprezo sereno pelas regras 
sociais que esperariam recato, 
calma e um certo apaziguamento 
verbal. Ora, esperar tais coisas de 
Lawrence Ferlinghetti seria puro 
delírio, como se comprova nesta 
que poderá ser a obra derradeira 
de um dos grandes vultos da beat 
generation. 
 A chamada corrente de 
consciência ganha aqui um novo 
sentido, ecoando os abismos 
modernistas e os tropeções entre 
memórias, desejos e ilusões, mas 
juntando-lhes uma poderosa 
noção de ritmo, a mesma que 
definiu essa geração a que 
Ferlinghetti pertence e cujos 
pergaminhos não desmerece em 
momento algum deste romance: 
«e assim se passou e eu tirei prazer 
de cada momento dessa guerra em 
terra e no mar enquanto a guerra 
em grande prosseguia bang-bang 
além do horizonte yeah é um 
assassinato legal ou um terrorismo 
de Estado podes crer No entanto 
para dizer a verdade do que de 
facto me aconteceu em alto-mar 
e em mar chão teria de descascar 
a proverbial cebola pra chegar 
ao zero à tolerância zero à última 
casquinha da verdade e aí havias 
de me ver outro havias de ver o que 
eu genuinamente sou o olho do 
furacão o centro da nossa pequena 
perturbação na terra o centro do 
estado de consciência» (pg.89) 

certa ideia de apocalipse aponta-
do a um mundo desgovernado e 
a um narrador que, também pela 
longevidade, se está nas tintas 
para o grande final. Preocupa-o, 
isso sim, o caminho até lá, mes-
mo que esse caminho seja, para 
si, mais passado do que futuro – 
o que fomos fazendo uns com os 
outros, com as relações de poder, 
com as necessidades de consu-
mo: «assim quem poderá dizer se 
esta história é uma tragicomédia 
ou uma tragédia cómica mas fei-
tas as contas não me agradam os 
finais funestos especialmente o 
meu e por isso, por isso direi que 
resumi o meu passado com omis-
são e alusão e só sei que daqui a 
nada vou de escada rolante para 
o nível seguinte de existência ou 
de não-existência e ser a escada 
que desce ou a escada que sobe? 

e aqui é que a porca torce o rabo 
mas por enquanto ainda mexe» 
(pg.129) E mexe com segurança 
imponente, um rasgo de prosa a 
convocar todos os demónios dos 
beats e a dar-lhes a volta como 
quem sabe que nem tudo está 
perdido enquanto tudo não esti-
ver irremediavelmente acabado.
 Uma referência final para 
a tradução, que não deixou perder 
ritmo, trocadilhos e sentidos, e 
particularmente para as notas de 
tradução, que localizam em várias 
páginas referências e citações que 
poderiam passar despercebidas 
ao leitor e cuja inclusão em 
aparato final, com a vantagem de 
não se configurarem enquanto 
notas de rodapé ao longo do texto 
(a identificação faz-se pela página, 
apenas), permite uma leitura mais 
plena.

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

C R Í T I C A
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Ana Simões e Ana Matilde 
Sousa
Einstein, Eddington 
e o Eclipse. Impressões 
de Viagem
Chili Com Carne

Assinalando o centenário 
do eclipse de 1919, este 
livro junta um ensaio sobre 
as expedições realizadas 
na época (ao Príncipe e a 
Sobral, no Brasil) e uma 
banda desenhada, de 
contornos experimentais 
e impressionistas, baseada 
na correspondência 
trocada por Arthur 
Eddington, um dos 

expedicionários, com a 
sua mãe e irmã e com 
os responsáveis pelo 
Observatório Astronómico 
de Lisboa.

 

Navegar é preciso

theasianwriter.co.uk

The Asian Writer é uma revista 
on-line, em inglês, dedicada à 
literatura produzida nos países 
asiáticos, com atenção particular 
aos do sul do continente, e também 
aos livros e autores com origem 
nesta região, mas escrevendo em 
inglês – e, frequentemente, vivendo 
noutros países e continentes. Para 
além das actualizações regulares, 
repartidas entre recensões críticas, 
entrevistas, notícias breves e alguns 
artigos mais extensos sobre livros 
e autores, a revista oferece ainda 
uma modalidade de subscrição 
gratuita que permite aos leitores 
receberem newsletters trimestrais 
com uma selecção de artigos 
já publicados e alguns extras. A 
revista foi fundada em 2007, em 
Inglaterra, pela escritora Farhana 
Shaikh, criadora do Leicester 
Writers Festival e da editora Dahlia 
Publishing. A The Asian Writer conta 
com uma rede de colaboradores 
que acompanham atentamente a 
cena literária de diferentes países 
asiáticos, bem como as traduções 
que se publicam em língua inglesa 
e a presença de escritores de origem 
asiática em Inglaterra. O resultado 
é uma publicação actualizada 
frequentemente e com um olhar 
generalista sobre a literatura e os 
livros, dando espaço a escritores 
mais e menos populares, e onde 
se nota uma predominância clara 
da literatura indiana ou escrita por 
autores com origem ou ascendência 
na Índia, um mercado literário 
em notório crescimento (como se 
verifica lendo uma das entradas 
de Novembro, onde se noticia que 
os escritores indianos dominam 
entre os nomeados para o DSC 
Prize for South Asian Literature de 
2019). E como é de regra na relação 
dos países mais ocidentais com a 
literatura criada na Ásia, é o inglês 
e a sua faceta de língua-franca que 
nos permite aceder à pluralidade 
e à imensidão de estilos, géneros, 
escritas e temas que povoam a 
literatura asiática contemporânea 
e os seus mercados editoriais. 

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

Terceiro volume dos 
escritos de Manuel 
Viseu Basílio sobre 
histórias de Macau, 
com factos e nomes 
de personalidades 
que viveram no 
território no passado 
recente, que o autor 
traz à memória neste 
livro. 

Manuel V. Basílio

Da Avenida ao Tap Siac 
– Pátios, Becos e 

Travessas de Macau
Instituto Internacional de Macau

Fernando Venâncio
Assim Nasceu 
uma Língua
Guerra & Paz

As origens da língua 
portuguesa e a sua 
evolução ao longo 
dos séculos, num 
livro rigoroso e sem 
facilitismos, mas 
igualmente acessível 
aos leitores não 
especializados em 
linguística.

Mafalda Brito 
e Rui Pedro Lourenço
Ângelo de Sousa
Barca do Inferno

Um livro para os mais 
novos sobre a vida 
e a obra do pintor 
e escultor Ângelo 
de Sousa, explorando 
a sua relação com 
a criação artística e o 
modo como a biografia 
influenciou a sua obra.

David Mourão-Ferreira
Obra Poética 
[1948-1995]
Assírio & Alvim

Desta edição de Obra 
Poética, organizada 
e revista por Luis 
Manuel Gaspar 
com a colaboração 
de David Ferreira, 
fazem parte todos os 
livros e conjuntos de 
poemas organizados e 
publicados pelo autor.

HK Urbex
Spatial Cemetery: 
A Journey Beneath 
the Surface of Hidden 
Hong Kong
Blacksmith Books

O colectivo HK Urbex, 
cujo trabalho cruza a 
antropologia com a 
história, a etnografia com 
a arqueologia, explora 
alguns lugares de Hong 
Kong que parecem 
não existir, ou existir 
à margem de todas as 

ideias e visões sobre 
o território, num livro 
essencial para conhecer 
outras faces da cidade 
dos arranha-céus.

Joana Pontes
Sinais de Vida – Cartas 
da guerra, 1961-1974
Tinta da China

Um olhar sobre a Guerra 
Colonial a partir de 4400 
cartas e aerogramas 
trocados entre casais, 
amigos, familiares, 
camaradas de armas, uns 
em Portugal, outros em 
Angola, Moçambique ou 
Guiné. 


