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

P
or estes dias, é difícil ler as 
notícias da China e do mundo 
sem convocar a longa lista 
de romances distópicos que 

a biblioteca universal guarda naquele 
canto mais temido. Anda um vírus à 
solta e os cuidados médico-sanitários 
são imprescindíveis, mas quanto mais 
notícias se sucedem, misturando notícias 
reais com invenções rapidamente 
elevadas ao estatuto informativo pelas 
redes sociais, mais se torna claro que 
não é apenas um vírus coronário que se 
espalha pelo mundo. Na sua viagem, faz-
se acompanhar de xenofobia, necessidade 
atávica de um bode expiatório e muitas 
teorias da conspiração. Em caso de 
dúvida, é revisitar o Ensaio Sobre a 
Cegueira, de José Saramago, e lembrar que 
se os livros não nos salvam, pelo menos 
ajudam-nos a passar melhor pelo mundo.
Neste número, andamos pela Idade 
Média e revisitamos uma parte menos 
conhecida da lírica galego-portuguesa, 
precisamente aquela em que, longe da 
elevação idílica e cortês que ajudou 
a definir o código poético de então, 
encontramos as mais chãs apreciações 
sobre os seres humanos e os seus muitos 
modos de relacionamento. Nem só de 
Cantigas de Escárnio e Mal-Dizer se faz 
a nova antologia que agora chega às 
livrarias, percorrendo os poemas de cariz 
erótico dos cancioneiros medievais, mas 
uma parte considerável destes poemas, 
escolhidos por Victor Correia para esta 
edição, coloca o erotismo de mãos dadas 
com a maledicência. O resultado, presente 
em Poemas Eróticos dos Cancioneiros 
Medievais Galego-Portugueses (Guerra 
& Paz), é um retrato social e cultural 
da época, onde podemos reconhecer 
comportamentos, críticas e opiniões que 
não andarão tão longe das actuais como 
a nossa vaidade evolutiva nos levará a 
crer. Isto para não falar das palavras e dos 
palavrões, a confirmarem que andamos a 
repetir impropérios e obscenidades desde 
o século XII, mesmo que cada geração as 
repita pensando que inventou a pólvora.
De regresso ao presente, sobra tempo para 
outras leituras:  Kim Jiyoung, Nascida em 
1982/ 八 二年生 的 金智英, da autora sul-
coreana  Cho Nam Joo, um dos livros mais 
vendidos na China em 2019, e Não Pai, 
um relato pessoal em torno da memória 
assinado pelo fotógrafo português Daniel 
Blaufuks.
Que o Ano do Rato seja auspicioso e cheio 
de bons livros é o que desejamos aos 
nossos leitores.

E S C R I T A 
N A  B R I S A
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Prémio literário 
Casino da Póvoa

Já foram divulgadas as obras 

finalistas do Prémio Literário 

Casino da Póvoa, atribuído 

no âmbito do XXI Correntes 

d´Escritas, festival literário que 

se realiza de 15 a 23 de Fevereiro, 

na Póvoa de Varzim. Leonardo 

Padura, Ruy Castro, Valério Romão, 

Joana Bértholo, Lídia Jorge, Pedro 

Juan Gutiérrez, Mário Cláudio, 

João Paulo Sousa, Mia Couto, Ana 

Cristina Leonardo, Rui Lage, Maria 

Gaínza, Fernando Aramburu, 

Pepetela e Kalaf Epalanga são 

os autores que constam da lista 

de finalistas e um deles será o 

vencedor do prémio, no valor de 20 

mil euros.

Livrarias 
em conferência

No início de Janeiro, Pequim 
acolheu a terceira conferência 
sobre livrarias, uma organização 
da Associação de Distribuirores 
e Livreiros da China em parceria 
com o Instituto Bookdao e a Time 
Publishing Media. Durante os 
trabalhos, registou-se o aumento 
do número de livrarias na China 
(com Shenzhen a ser a cidade onde 
esse crescimento mais se notou 
em 2019) e foram criados vários 
incentivos à renovação de antigos 
espaços livreiros e à criação de 
novos, nomeadamente através de 
distinções públicas e de apoios 

financeiros.

Um museu 
para o livro 
e a escrita

Chengdu, na província de Sichuan, 
inaugurou um museu dedicado ao 
livro e aos ofícios a ele associados, 
com destaque para a escrita. São 
1100 metros quadrados onde se 
reúnem cerca de meio milhar de 
peças que permitem conhecer 
com detalhe a história do livro, do 
manuscrito ao impresso, sobretudo 
na cultura chinesa. Para além 
de disponibilizar aos visitantes 
o contacto com diferentes 
tipos de edição, ferramentas 
de encadernação, processos de 
fabrico de papel e tinta e todas 
as outras vertentes associadas ao 
livro, o museu pretende igualmente 
ser um centro de recuperação 
de livros e manuscritos antigos 
oriundos de diferentes partes da 
China, muitos deles em avançado 
estado de degradação.

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

TEX TO E 

FOTOGR AF IA 

YAO FENG

Na água não só se aprende como nadar
mas também como se conciliar com o deserto.

O céu voa nas asas das nuvens fazendo pausa na água.

O espelho partiu no rosto para manter a água íntegra.

A boca ama com a ponta da língua, as pedrinhas e a água entre os lábios.

As palavras, tāão leves e invisíveis, crescem para o coração no fundo da água, 
como peixes de olhos nunca fechados.

O Buda, sentado nos joelhos da colina, diz nada ou tudo pelo silêncio do ar.

E pela fundura da água.

2020.01.20
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Victor Correia 
(organização e tradução)

Poemas Eróticos 
dos Cancioneiros 
Medievais 
Galego-Portugueses
Guerra & Paz

N
o espaço geo-
gráfico que hoje 
corresponde à 
Galiza e ao Norte 

de Portugal, nasceu na Idade Mé-
dia uma poética com característi-
cas particulares, profundamente 
associada à música. Cruzando 
influências de outras tradições, 
com destaque para a poesia pro-
vençal, a lírica galego-portugue-
sa afirmou-se como uma das 
mais requintadas criações literá-
rias europeias e foi cultivada de 
modo intenso entre os séculos 
XII e XIV, deixando inúmeros epí-
gonos e uma herança cujos ecos 
ainda hoje se fazem sentir na 
poesia contemporânea.

Décadas de estudos dedica-
dos a este corpus poético defini-
ram as três principais categorias 
temáticas e estilísticas em que 
podemos arrumar cada um dos 
seus poemas: Cantigas de Amigo, 
quando a voz que fala é femini-
na e o destinatário masculino, 
Cantigas de Amor, que invertem 
os papéis, Cantigas de Escárnio e 
Mal-Dizer, com diferentes desti-
natários, por vezes nomeados, e 
marcadas pela sátira, pela ofensa 
e pela jocosidade. Depois de vá-
rias edições dos poemas destes 
cancioneiros, umas mais acadé-
micas e procurando manter to-
das as características dos manus-
critos onde foram encontradas, 
outras pensadas para um público 
mais vasto, chega agora às livra-
rias uma edição muito particular. 
Organizada por Victor Correia, 
Poemas Eróticos dos Cancionei-
ros Medievais Galego-Portugue-
ses (Guerra & Paz) reúne poemas 
escolhidos de quarenta e seis 
poetas medievais, portugueses, 
galegos ou de outras geografias 
peninsulares, de João Garcia de 
Guilhade a Martim Codax, pas-
sando por Martim Soares, Afon-
so Anes de Cotom ou Airas Peres 
Vuitorom.

No prefácio, onde se apre-
sentam as características poé-
ticas destes cancioneiros, bem 
como os seus modos de trans-
missão, explica-se igualmente 
como se preparou esta edição, 
que tem como particularidade a 

no e várias pessoas são apresen-
tadas como alvo de sátira, crítica 
ou mesmo denúncia. Algumas 
dessas pessoas apresentam-se 
como figuras-tipo, padres, cava-
leiros, nobres, jograis, cada um 
com os seus vícios expostos de 
modo a generalizar comporta-
mentos a toda uma classe. Outras 
pessoas são nomeadas de modo 
explícito, como acontece com 
alguns magistrados, frequenta-
dores da corte, clérigos ou outros 
trovadores. Um desses exemplos 
de referência explícita é Maria 
Peres Balteira, uma dançarina 
que frequentou as cortes de Fer-
nando III e de Afonso X de Leão 
e Castela e que, de acordo com 
as peças mais escarninhas destes 
cancioneiros, seria igualmente 
prostituta. Numa cantiga de Fer-
não Velho, trovador do século XII, 
lê-se: «Maria Peres bem se con-
fessou/ noutro dia, pois muito 
pecador/ se sentiu, e logo a Nos-
so Senhor/ prometeu, pelo mal 
em que ela andou,/ que teria um 
clérigo em seu poder,/ pelos pe-
cados que lhe fez fazer/ o Demo, 
com quem ela sempre andou.» 
Apesar dos exemplos que pode-
mos encontrar neste livro, Victor 
Correia afirma que «a referência 
explicita às pessoas visadas não 
era uma prática corrente, embora 
houvesse exceções», explicando 
igualmente que «estes poemas 
têm muitos subentendidos, e não 
se sabia por vezes a quem se re-
feriam, como por exemplo quan-
do se fala de um frade ou de uma 
freira, mas não se diz quem é.» 
Fica por saber como reagiriam os 
visados, já que algumas das afir-
mações feitas sob a forma de ver-
so são profundamente ofensivas. 
Sobre isso, Victor Correia esclare-
ce que não se conhecem medidas 
de retaliação: «As canções satíri-
cas eram uma prática corrente, 
e poderia haver eventualmente 
alguma reação. Por exemplo, há 
trovadores que ironizam outros 
trovadores, por exemplo sobre 
a lamechice amorosa de alguns 
poemas. Não tenho conhecimen-
to de outro tipo de reações nem 
de registo de reações das pessoas 
visadas.» 

E Dom Dinis, sexto rei de Portu-
gal e neto de Afonso X, um dos 
mais exímios poetas destes can-
cioneiros, também não deixou 
a brejeirice por mãos alheias, 
incluindo-se neste volume uma 
sua cantiga onde escarnece de 
um tal João Bolo e da sua amante, 
com referências pouco lisonjei-
ras que envolvem comparações 
com o reino animal e sugestões 
de doenças venéreas... 

 
NO PRINCÍPIO ERA O VERSO 
E O VERSO ERA OBSCENO

Os leitores do século XXI pode-
rão estranhar alguns destes ver-
sos, embora a actualização para 
o português contemporâneo 
feita neste livro seja um primei-
ro passo para anular esse estra-
nhamento, aproximando texto e 
leitores a partir do idioma. Ainda 
assim, haverá termos, formas 
poéticas, retóricas e abordagens 
temáticas muito distantes da-
quelas com que hoje estamos 
mais familiarizados. Como ex-
plicou Victor Correia, «o leitor da 
nossa época tem dificuldade em 
perceber o contexto de alguns 
poemas dos cancioneiros me-
dievais galego-portugueses, pois 

não sabe a que se referem, nem 
porque é que são satíricos, mas 
neste livro existem poucos casos 
desses. O leitor de hoje reagirá 
com surpresa, porque desconhe-
cia na sua maioria estes poemas, 
e a maior parte das pessoas não 
sabia que existia esta linguagem 
por vezes tão direta (os palavrões 
estão nos próprios originais, não 
são uma adaptação ao português 
de hoje). O cânone poético de 
hoje não é o mesmo do da Idade 
Média, nomeadamente a rima 
e a métrica, mas esta forma de 
poesia continua a fazer-se. Por 
outro lado, os costumes de hoje, 
embora sejam mais abertos do 
que na Idade Média, são afinal os 
mesmos, e portanto o leitor con-
cluirá que afinal não estamos as-
sim tão distantes da Idade Média 
como poderá parecer, pois exis-
tiam os mesmos comportamen-
tos dos tempos de hoje.»

Adultério, prostituição, 
orientações sexuais conside-
radas fora da norma (que era, 
obviamente, a heterossexual, 
preferencialmente praticada de 
acordo com as regras da Igre-
ja), mas também características 
físicas incomuns, paixões não 
correspondidas e descrições de 

Fora do universo lexical mais 
rude das Cantigas de Escárnio e 
Mal-Dizer, há erotismo notório 
em certas Cantigas de Amigo e 
de Amor, ainda que disfarçado 
pelo tom próprio dos códigos 
poéticos da época ou amaciado 
por um dualismo semântico. E 
há, igualmente, cantigas que pa-
rodiam estes códigos, como a de 
Martim Soares, “Nosso Senhor, 
como eu ando coitado”, em que 
a chamada coita de amor, o sofri-
mento motivado pelo amor não 
correspondido que se enaltecia 
nos poemas não satíricos, é o re-
curso usado para enaltecer um 
quotidiano dominado por taber-
nas, jogo e prostituição, um uni-
verso tão afastado da visão idílica 
do amor cultivada nas Cantigas 
de Amigo e de Amor que a sua 
utilização neste contexto permi-
tiria uma identificação imediata 
do público com a sátira. 

O erotismo verbalizado de 
modo obsceno, associado à críti-
ca social, à denúncia moral e aos 
costumes praticados por mui-
tas pessoas, nomeadamente por 
aquelas que apregoavam uma 
moralidade que, na verdade, não 
punham em prática, foi tema 
muito presente nos cancioneiros 
medievais galego-portugueses. E 
não apenas nas palavras de tro-
vadores menos reconhecidos ou 
de jograis cujas origens sociais 
lhes permitiriam recorrer a uma 
linguagem mais popular sem 
que isso maculasse a sua repu-
tação poética. Muitos nobres, 
alguns com cargos importantes 
no reino, cultivaram estas poéti-
cas desbragadas com dedicação, 
e até alguns monarcas o fizeram 
com esmero. Afonso X de Leão e 
Castela, o mesmo rei que escre-
veu as Cantigas de Santa Maria, 
um conjunto poético de devoção 
religiosa que está entre as mais 
importantes obras da Europa 
medieval, foi também um dos 
trovadores que assinou cantigas 
onde a sexualidade assume con-
tornos de paródia, sempre com 
recurso ao calão. Dele se incluem 
quatro cantigas neste livro, uma 
delas sugestivamente intitulada 
“Há dias eu apalpei, quando a vi”. 

Uma nova edição da lírica medieval galego-portuguesa 
reúne poemas de cariz erótico, pela primeira vez vertidos 
para o português contemporâneo.

tradução das cantigas escolhidas 
para o português. Quem estudou, 
na escola, alguns destes poemas, 
lembrar-se-á de algumas pecu-
liaridades linguísticas que torna-
vam difícil a sua leitura, mesmo 
que a língua em que foram escri-
tas se revelasse muito próxima 
daquela que hoje falamos. Afinal, 
a língua a que chamamos galai-
co-português e o actual portu-
guês falado em Portugal estão já 
tão irremediavelmente distantes 
para que possamos assumir a ne-
cessidade de uma tradução? Ao 
Parágrafo, Victor Correia expli-
cou os contornos dessa distância 
e os motivos pelos quais faz sen-
tido traduzir estas cantigas, de 
modo a que um público não-es-
pecializado as possa compreen-
der plenamente: «Uma coisa é a 
língua galaico-portuguesa, e ou-
tra coisa é o português de hoje. 
Embora haja muitas palavras se-
melhantes, há palavras que são 
galegas e há palavras que caíram 
em desuso, pois é uma linguagem 
dos séculos XII, XIII, e XIV, e que 
já não se usam nem em galego 
nem em português.» Os leitores 
que quiserem comparar os dois 
idiomas, podem fazê-lo em algu-
mas das cantigas, que acompa-
nham a tradução portuguesa de 
uma réplica da página do respec-
tivo cancioneiro onde, apesar das 
morfologia da letra manuscrita  e 
da grafia serem muito diferentes 
das que hoje se praticam, é pos-
sível perceber a disparidade de 
certas palavras e as soluções en-
contradas na tradução.

SÁTIRA, MALEDICÊNCIA 
E PALAVRÕES

Parte considerável dos poemas 
incluídos neste livro correspon-
de às cantigas que conhecemos 
como sendo de Escárnio e Mal-
-Dizer, e nestas o erotismo é 
quase sempre criado numa lin-
guagem crua, com recurso a um 
léxico intolerável na maioria dos 
contextos sociais. Partes do cor-
po são nomeadas em diversas 
modalidades de calão, diferentes 
práticas sexuais são satirizadas 
de modo frequentemente obsce-

encontros sexuais de todos os 
tipos são temas frequentes nes-
tes poemas. O modo desbraga-
do ou cheio de duplos sentidos 
com que se fala de muitos des-
tes assuntos deriva do cânone 
poético que então se praticava, 
que permitia a trovadores e jo-
grais praticarem uma espécie 
de maledicência artística e não 
condenável. Lendo algumas 
das histórias que podem dedu-
zir-se a partir destas cantigas, 
percebe-se que os comentários 
poderiam aproximar-se de uma 
conversa de café marcada pela 
chamada má-língua, e igual-
mente pela misoginia, pela ho-
mofobia e por toda a sorte de 
preconceitos que dominavam 
– e nem todos desapareceram 
eficazmente com o passar dos 
séculos – a sociedade da época, 
cena que continuamos a poder 
presenciar em tantos bairros 
de qualquer cidade, em tantas 
ruas de qualquer aldeia, inde-
pendentemente da geografia. 
E nesse sentido, os comporta-
mentos que encontramos nes-
tes cancioneiros não diferem 
muito dos que podemos reco-
nhecer no presente. É o código 
poético que os transforma nou-
tra coisa, sublimando a sátira, 
a paródia e a maledicência de 
um modo que seria inaceitá-
vel noutro contexto. Parte es-
sencial das raízes da literatura 
portuguesa encontra-se aqui, 
fincada nestes cancioneiros, e 
a dimensão brejeira e maledi-
cente que também os compõe 
não pode ser ignorada. Agora, 
pode mesmo ser lida em por-
tuguês contemporâneo, para 
que não se perca o sentido de 
nenhum poético palavrão.

D E S T A Q U E

POR SARA 

FIGUEIREDO 

COSTA

Traições, 
escapadelas 
e cenas 
eventualmente 
chocantes
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POR  STACEY QIAO

E M  F O C O

P U B L I C I D A D E

O que se esconde 
por trás de uma 
“vida banal”
Um dos livros mais vendidos na China em 
2019 foi escrito na Coreia do Sul.  Kim Jiyoung, 
Nascida em 1982 é o retrato doloroso 
das desigualdades de género e do seu impacto 
no quotidiano, na História e na vida individual.

N
o final de 2019, 
o site Douban, o 
mais visitado ca-
nal chinês de li-

vros, filmes e música na internet, 
publicou a sua Lista Anual de Li-
vros com base nas classificações 
e comentários dos utilizadores. 
Surpreendentemente, o vence-
dor da primeira categoria, “Os 
Livros Mais Populares”, foi Kim 
Jiyoung, Nascida em 1982/ 八 二
年生 的 金智英 (Guizhou Peo-
ple’s Publishing House, Setem-
bro de 2019), a tradução chinesa 
de um livro escrito pela autora 
sul-coreana Cho Nam Joo, origi-
nalmente publicado em 2016. A 
literatura produzida na Coreia 
do Sul não costuma ter grande 
popularidade na China, mas este 
livro liderou as vendas em vários 

sites de comércio electrónico. 
Sobre ele, o Douban escreveu: 
«Quase todas as mulheres da Ásia 
oriental podem rever-se em Kim 
Jiyoung e pensar em todas as in-
justiças que foram enfrentando 
ao longo dos anos simplesmente 
por serem mulheres».

De facto, Kim Jiyoung é a 
encarnação daquilo a que pode-
ríamos chamar uma “mulher co-
mum”, e foi com esse propósito 
que a autora escolheu nomeá-la 
deste modo, por ser o nome mais 
banal nas mulheres coreanas da 
sua geração. No romance, a pro-
tagonista passa os dias ocupada 
a tratar da filha, enquanto o seu 
marido se vai consumindo com 
a preocupação com um sintoma 
estranho, recentemente verifi-
cado: Jiyoung começou a falar 

sociais sobre a aceitabilidade 
das suas escolhas de vestuário e 
aquilo que as mulheres chinesas 
deveriam vestir. A juntar a isto, 
há a constante estigmatização da 
ideia de feminismo, com rótulos 
como “feminazi” e “female fists” 
a serem frequentemente usados 
como arma de arremesso na in-
ternet. A gravidade da situação 
torna-se mais notória quando 
se lê o Global Gap Report 2020, 
lançado pelo Fórum Económico 
Mundial, que regista o seguinte: 
“Nenhum de nós verá paridade 
de género no tempo das nossas 
vidas, e provavelmente muitos 
dos nossos filhos também não”. 
O relatório revela que essa pari-
dade de género não será atingida 
antes de 99,5 anos.

Sobram algumas bolsas de 
resistência, claro, e por isso as 
pessoas lêem livros como este 
Kim Jiyoung, Nascida em 1982 e 
discutem o assunto em diferen-
tes fóruns. O caminho parece 
longo, mas leituras como esta 
não deixam de ser um indica-
dor positivo nesta árdua jornada 
rumo à igualdade. Como escreve 
Cho Nam Joo no final do livro, 
“Que todas as filhas do mundo 
possam, algum dia, abraçar os 
seus sonhos mais ousados.”

A tradução para o inglês do 
romance de Cho Nam Joo, assi-
nada por Jamie Chang, será pu-
blicada pela editora Liveright em 
Abril deste ano.

pelos cerca de 40.000 utilizadores 
da popular plataforma de classi-
ficação de filmes Naver Movie, 
mas os dados tornam-se mais 
interessantes quando separamos 
a pontuação atribuída por ho-
mens e por mulheres. As mulhe-
res deram ao filme uma média de 
9,51 pontos em 10, enquanto os 
homens se ficaram pelos 2,72, 
o que pode ser visto como um 
sintoma. Várias actrizes e can-
toras que recomendaram publi-
camente o livro foram intimi-
dadas e criticadas com milhares 
de comentários de ódio on-line. 
Estes dados dão-nos uma ideia 
do vasto abismo social e cultural 
entre géneros na Coreia do Sul, 
onde a cultura patriarcal ainda 
está profundamente enraizada, 
apesar do alto nível de desen-
volvimento económico. A popu-
laridade do livro na China, no 
entanto, estava muito para além 
das expectativas da autora, tal 
como explicou numa entrevista 
ao Beijing News em Novembro 
passado: “Pensava que as mulhe-
res chinesas usufruíam de maior 
independência e igualdade em 
comparação com as mulheres de 
outros países asiáticos, pelo que 
nunca esperei este eco entre os 
leitores chineses. ”

O eco que o livro teve na 
China, aproximando-o do suces-
so coreano, é em grande parte o 
resultado das mesmas raízes cul-
turais nos dois países –  o confu-
cionismo, que instila o conceito 
de superioridade masculina so-
bre as mulheres. No caso da Chi-
na, embora a lei assuma e defen-
da os direitos das mulheres, as 
práticas e normas da sociedade 
continuam a garantir o domínio 
masculino. No último ano, várias 
notícias deram conta de uma 
realidade vivida pelas mulheres 
chinesas que parece continuar 
inalterada. Por exemplo, quando 
Jingyao Liu, uma estudante uni-
versitária, acusou o bilionário 
chinês Richard Liu de violação, 
várias imagens de video-vigi-
lância e gravações de chamadas 
telefónicas chegaram ao públi-
co através de fontes anónimas 
e dezenas de milhões de inter-
nautas humilharam a queixosa, 
classificando o episódio como 
um golpe do baú. Ou quando a 
actriz Reyizha Alimjan chegou 
ao aeroporto vestindo calças de 
ganga e t-shirt, desencadean-
do uma tempestade nas redes 

com as vozes de outras mulheres 
–  mortas e vivas, conhecidas e 
desconhecidas. E aos poucos, de 
modo perfeito, completo e vero-
símil, acabou por se tornar essas 
pessoas. O marido leva-a a um 
psiquiatra, que a ouve narrar a 
sua história de vida, desde o nas-
cimento, quando a sua família 
esperava ter um filho e não uma 
filha, até ao momento em que 
decidiu abandonar o emprego 
para cuidar da sua própria filha 
recém-nascida.

O romance narra uma série 
de incidentes na vida de Kim 
Jiyoung, sem reviravoltas nar-
rativas assinaláveis. Nada fora 
do comum acontece, mas Kim 
Jiyoung tem de enfrentar a miso-
ginia omnipresente na sociedade 
em todas as fases da sua vida e 
sente-se sufocada num país ins-
titucionalmente sexista: os pro-
fessores do ensino primário po-
liciavam as roupas das raparigas; 
os números de estudante dos 
alunos eram sempre colocados 
antes dos das alunas; o pai cul-
pou o seu comportamento “in-
discreto” quando foi perseguida 
e assediada por um homem; um 
professor universitário afirmou 
que as pessoas se sentiam pres-
sionadas por mulheres dema-
siado inteligentes; quando con-
tratavam alguém, as empresas 
preferiam os candidatos mascu-
linos; os colegas de trabalho ins-
talaram câmeras escondidas nas 
casas de banho femininas e colo-
caram as fotografias on-line; os 
transeuntes chamavam-na des-
denhosamente “mam-chung” 
(“mãe-verme”) quando se atrevia 
a beber um café enquanto toma-
va conta da filha que brincava no 
parque. Aqui terá nascido o gati-
lho da sua perturbação mental.

O livro tornou-se uma suces-
so imediato após a publicação, 
com mais de um milhão de có-
pias vendidas na Coreia do Sul. A 
versão para cinema, estreada no 
final de 2019, levou às salas mais 
de 3 milhões de espectadores. 
Kim Jiyoung, nascida em 1982 
é apontada por vários críticos 
como uma das obras feministas 
mais importantes da Coreia, o 
que provocou reacções de vários 
grupos assumidamente anti-fe-
ministas, mostrando uma divi-
são clara em relação ao tema e ao 
modo de o abordar. No site msn.
com, o filme teve uma classifica-
ção geral de 6.6 em 10, atribuída 
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S
uzana foi acordada durante a 

terceira hora do sembrol (apesar 

de se assemelhar com o nome 

de um medicamento, sembrol 

designa exatamente o período da madruga, 

ou seja, da meia-noite as cinco e cinquenta e 

nove da manhã precisamente). Suzana costu-

mava deixar o seu celular no modo “silencio-

so”, pois sabia que o sono é vital para recarre-

garmos nossas energias de forma adequada. 

Não que ela entendesse muito sobre o proces-

so de homeostase que envolve o sono, mas as 

benesses de uma noite bem dormida habita-

vam no seu subconsciente. Seu sonho estava 

POR  LYDIA PLADO

I LUSTR AÇÃO  RUI RASQUINHO                                            
As últimas 
férias

volta toda e agora aquele lugar é denominado 

como uma espécie de território especial...”, e 

as explicações de Suzana sempre terminavam 

no mesmo velho beco sem saída. Os interlocu-

tores ficavam com aquela cara de quem espera 

o palhaço finalmente terminar a piada para 

que possam deslanchar na mais estrepitosa 

das gargalhadas, mas era em vão. Era o próprio 

sonho inalcançável. A coisa estava mais para 

uma lacuna desvairada de Groucho Marx. O 

estratagema de Suzana consistia em desviar o 

assunto e rumar a conversação aos books foto-

gráficos digitais infindáveis que foram produ-

zidos lá e para o fato de que é absurdamente 

exótico e impensável ver todos aqueles orien-

tais, com suas feições características, falando 

também o português. Ela sempre complemen-

tava dizendo que era como “algo saído de um 

filme do Felini. Típico de Felini aquilo tudo.”, 

e nesse momento ela puxava bem pra trás a 

pele da zona periocular, o que deixava os seus 

olhos ainda mais oblíquos, e falava um pouco 

do nosso idioma de forma completamente afe-

tado, como se fosse uma chinesa aprendendo 

português. Normalmente as pessoas não riam. 

Ouso afirmar que alguns sentiam até um pou-

co de vergonha do gesto de Suzana.

Eram sete e vinte e três quando Suzana 

finalmente despertou (ela protelou a função 

“soneca” do seu despertador ao máximo). Lem-

brou do som de notificação de uma nova men-

sagem que o seu celular produzira no meio da 

noite. Era uma mensagem aflita de sua amiga 

Ester. Alguém havia usado uma das fotos da 

viagem de Suzana como capa dentro uma rede 

social. A rede social em questão era simples-

mente a maior ferramenta de integração onli-

ne do mundo: Facebook. Na mensagem, Ester 

ainda acrescentava que a gatuna não havia feito 

qualquer menção de que aquela foto não era 

sua. Informou Suzana que havia uma legenda 

na foto de capa em questão: “curtindo minhas 

férias maravilhosas em Macau”. Suzana corou 

de raiva. Suas orelhas muito brancas haviam 

avermelhado consideravelmente. Resolveu ve-

rificar de imediato quem era aquela “fulaninha”. 

Na foto que sua amiga Ester havia lhe encami-

nhado aparecia o nome da surripiadora. Após 

uma longa pesquisa dentro do próprio Face-

book, Suzana finalmente encontrou. A usurpa-

dora chamava-se Francesca Bernardes. Suzana 

coçou a cabeça e pensou consigo mesmo “mas 

que porcaria de nome é Francesca. Acho que 

deve ter aquela pronúncia italiana carregada, o 

que elimina o cesca tornando-o tchêsca. Fran-

tchêsca!”. 

Haviam passado duas semanas. Suzana 

não havia esquecido por completo de “Frant-

chêsca”. Sempre que um tempinho lhe sobra-

va ela corria ao Facebook para checar se a im-

postora havia aprontado mais uma das suas. A 

coisa correu bem por quase um mês. Certo dia, 

numa das estalqueadas de Suzana, surgiu uma 

nova foto. Outra foto de Suzana, oriunda de 

suas férias em Macau, fora utilizada como uma 

nova foto de capa na famosa rede social. Suza-

na ficara possessa. Não suportava a petulância 

da mulher que estava roubando “parte de suas 

próprias memórias” como ela havia relatado à 

Ester. Decidiu redobrar a atenção junto ao perfil 

de “Frantchêsca”. Haviam se passado mais três 

semanas. Todos haviam notado a perda de peso 

de Suzana. Seus zigomas, de uma hora para ou-

tra, saltaram muito proeminentes e altivos. As 

pernas já não apresentavam o brilho e as fartas 

carnes de outrora. Estavam agora demasiada-

mente finas e insossas. Ester advertira a amiga 

sobre a sua repentina e excessiva perda de peso, 

mas foi em vão. Suzana só tinha olhos e ouvi-

dos ao Facebook. Mais precisamente à conta 

de “Frantchêsca” no Facebook. Ester realmente 

estranhou quando Suzana passou a faltar ao tra-

balho. E estranhou mais ainda quando Suzana 

lhe informara de que já não dispunha mais de 

tempo suficiente para vigiar “Frantchêsca” e que 

estava pensando seriamente em abandonar sua 

carreira. Ester ficou perplexa. Tentou dissuadir a 

amiga de todas as formas. Tudo absolutamente 

em vão. “Ester tu não vai acreditar! Sabe o que 

eu descobri?”, a amiga de Suzana mal conseguia 

abrir os olhos totalmente. “A danada da “Frant-

chêsca” está postando mil coisas sobre Macau. 

Acredita que ela fez praticamente um Book in-

teiro usando as fotos que eu tirei em todos os 

cassinos lindos que eu visitei por lá!”, e Suzana 

ficou bufando demonstrando toda a sua raiva. 

“Amiga, tu estás ficando completamente malu-

ca com essa mulher. Nós nem sequer sabemos 

quem ela é. São quatro horas da manhã, daqui a 

pouco eu preciso acordar para ir trabalhar. E tu 

também, sabia? Tenta descansar um pouco. Faz 

assim: denuncia essa tal “Frantchêsca”. Isso, en-

tra com um processo contra ela. Mas pelo amor 

de Deus, tenta tirar essa paranóia toda da tua 

cabeça!”, e um longo silêncio seguiu após as pa-

lavras de Ester. Ester ainda tentou se comunicar, 

mas o silêncio permaneceu inabalável. 

Passaram-se três dias desde que os fami-

liares de Suzana contaram à polícia sobre o seu 

desaparecimento. Ester estava muito aflita. In-

formou tudo que sabia aos policiais e disse que 

o comportamento da amiga começou a ficar 

muito estranho após uma tal “Frantchêsca” ter 

utilizado indevidamente uma foto, que fazia 

parte do conjunto de lembranças que Suzana 

tinha de sua viagem à Macau, em sua conta no 

Facebook. Os detetives tentaram chegar à mu-

lher que Ester disse ter fraudado sua amiga. Não 

conseguiram. No segundo mês deram o caso 

por encerrado por falta de material e evidên-

cias. Descobriram que a conta de “Frantchêsca” 

no Facebook era falsa, bem como o sobrenome. 

Simplesmente aquele nome não existia. Não 

havia um único registro que comprovasse a 

existência de alguém com o nome “Frantchêsca 

de Alcântara das Neves”. A família, Ester e todos 

os amigos mais próximos ficaram inconsoláveis 

com o parecer final da investigação. 

No final daquele mesmo ano Ester estava 

tão maniática quanto sua amiga desaparecida. 

Havia emagrecido e envelhecido uns oito anos 

nos últimos quatro meses. Ela ainda acompa-

nhava incontrolavelmente o perfil de “Fran-

tchêsca” no Facebook, mas nada acontecia 

desde o sumiço inexplicável de Suzana. Até que 

numa noite, ali pelas vinte e três horas, Ester foi 

verificar, como era de praxe, a conta de “Frant-

chêsca” e ficou abismada: havia três novos ál-

buns de fotos com praticamente todas os regis-

tros da viagem de Suzana. Um tremor mesclado 

com arrepio percorreu por cada vértebra de sua 

espinha dorsal. Uma suave brisa, que invadia 

a sala do seu apartamento através do vão de 

uma janela aberta, potencializou a sensação 

desagradável de Ester. Rapidamente o vidro da 

janela foi fechado. Ester contou o caso às ami-

gas mais próximas que imediatamente orienta-

ram a mulher a procurar a polícia, de modo que 

reabrissem o caso. Mas Ester argumentou que 

a polícia não havia feito nada quanto ao desa-

parecimento da amiga e não seria agora que a 

postura dos homens da lei mudaria. Ela passou 

a ter o comportamento exatamente igual ao 

de Suzana, na medida em que atormentava as 

amigas sobre cada nova postagem de “Frant-

chêsca”. Tal qual Suzana, Ester foi definhando 

e emagrecendo rapidamente. Seu comporta-

mento estava gradativamente mais lunático e 

assombrado. Ester ficava horas a fio espiando o 

movimento dos carros por uma fresta na corti-

na de sua janela. Ester já não saía de casa, não 

visitava parentes, não via amigos...

Assim como Suzana, Ester foi acordada no 

meio da madrugada pelo alerta de mensagem 

recebida do seu celular. Seus olhos ficaram es-

bugalhados na hora. Ao abrir a caixa de men-

sagens do Facebook, Ester não pode conter um 

grito de horror. Era uma mensagem de um nú-

mero desconhecido. Intuitivamente ela largou 

o celular sobre a cama desfeita como se fosse 

algo que estivesse queimando suas mãos. Cor-

reu até o banheiro o lavou o rosto sofregamente. 

Sentou na cama e decidiu ler a mensagem. Di-

zia que alguém estava indo até o seu encontro 

para conversarem sobre o mal entendido. Ester 

empalideceu. Suas mãos começaram a tremer 

além da conta. Os olhos de Ester não conse-

guiam se desviar do texto. Ele terminava com 

uma observação: “quando estiver pronta para 

falar comigo estarei aqui na frente te esperan-

do”. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto 

de Ester. Ela verificou que a mensagem fora en-

viada há apenas quinze minutos. Ester disse em 

voz alta: “Deus, ela está aqui na frente!”. Correu 

para a janela e puxou a cortina vagarosamente. 

Ela não queria que quem quer que estivesse lá 

embaixo percebesse que estava sendo obser-

vado. Ester continuou puxando cada vez mais 

a cortina e aproximou bem os olhos para vis-

lumbrar quem estava lá. Quando seus olhos 

começaram a dar forma a tudo que formava a 

paisagem de sua janela, um forte estrondo em 

sua porta fez com que seus joelhos dobrassem e 

ela caísse agarrada à cortina. O queixo de Ester 

estava tremendo desvairadamente. Com muito 

esforço ela se arrastou até a porta e quando se 

precipitou ao olho-mágico um novo golpe foi 

desferido contra a  porta. Mais uma vez Ester 

caiu, só que agora com ambas as mãos tentando 

como que segurar a porta. O choque produzido 

pelo impacto foi tão grande que um galo muito 

saliente rapidamente surgiu na testa da mulher. 

Desesperada, ela decidiu girar a chave da fecha-

dura, soltar as trancas da portas e girar a maça-

neta, mesmo estando acocada. A porta se abre 

e Ester cai pra trás. “Não pode ser! O que você 

quer de mim?”, e Ester vai rastejando para trás. 

Suas mãos vão buscando mais e mais apoio até 

que batem contra a parede da sala. Ester ficou 

encurralada. A figura caminhou lentamente até 

ela. O medo havia ganhado formas dentro das 

feições de Ester. Tudo nela era medo. Inclusive 

o cheiro. Era possível sentir um terrível cheiro 

de medo no ambiente inteiro. “Eu acreditei em 

você!”, disse uma voz exasperada. “Você me 

traiu!”, e, mesmo na penumbra, era possível ver 

uma figura colocando as mãos na cabeça de 

forma muito aflita. “Você pensou que eu ficaria 

lá para sempre, não pensou!”. O ser caminhou 

um pouco mais até Ester e as faces de Suzana 

foram iluminadas pela luz do luar que brotava 

da janela do apartamento. “Você criou aquele 

perfil falso para que a polícia não desconfiasse 

de nada! Eu tenho nojo de você, sabia?”. “Agora 

você ta aqui dentro da minha casa. Você estava 

dormindo na minha cama. Estava dormindo na 

porra da minha cama!”, e Suzana bate os braços 

contra o próprio quadril. “Agora me diz, hein... 

qual era o plano?”, e Suzana sacou uma faca 

muito afiada que estava presa à sua cintura. “Me 

fala agora ou eu vou te picar inteira!”, e avan-

çou violentamente contra Ester. Ester chorava 

dramaticamente. “Eu sei que você pensa que 

eu queria o seu dinheiro, ok! Eu sei disso. Mas 

eu queria mais. Você sempre teve tudo que quis 

Suzana: os melhores namorados, os melhores 

carros... eu sempre fui a sua maldita sombra! 

Como você acha que eu me sinto?!!! Mas que 

merda! Eu não agüentava mais. Quando você 

viajou para Macau foi a gota d´água pra mim. 

Você estava tirando férias em Macau e eu iria, 

no máximo, alugar uma casa perto do lago. EU 

SEMPRE ALUGO AQUELA BOSTA DE CASA NO 

LAGO! Sim, eu iria te matar, Suzana! E eu tentei 

parecer histérica com todos pra que pensassem 

que a mulher do perfil que eu mesma criei tam-

bém havia desaparecido comigo!”, Ester batia 

com as mão contra a cabeça e chorava. Estava 

absolutamente descontrolada.

O desfecho exato da história eu não sei 

completamente. O corpo de Ester só foi retirado 

do apartamento três dias depois daquela noite. 

Um vizinho reclamou ao síndico sobre o mau 

cheiro. Suzana jamais foi entrada. Algumas 

manchas de sangue no carpete da sala de Suza-

na nunca foram totalmente removidas.           

maravilhoso. Ela havia voltado de férias a pou-

co e sua viagem onírica ocorria justamente em 

terras onde os seus pés haviam pisado recen-

temente: Macau. Suzana ficou absurdamente 

abobalhada ao conhecer o país, ou melhor, o 

Estado... Bem, o fato é que Suzana não sabia 

ao certo a forma correta de se referir à Macau. 

Apesar de já ter checado umas duzentas vezes 

no Wikipédia a definição exata do território 

macaense, o mistério persistia: “Bom, essa re-

gião foi um dos últimos territórios da colônia 

portuguesa na Ásia. Isso explica porque todos 

sabem falar português (mesmo sendo o de Por-

tugal) lá. E, bem, depois aconteceu uma revira-

C O N T O
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M O N T R A 

D E  L I V R O S

1.
Joshua Wong (com Jason Y. Ng)

Unfree Speech: 
The Threat to Global 
Democracy and 
Why We Must Act, Now
Penguin Random House

Mais do que um relato na 
primeira pessoa sobre o 
percurso que o levou a ser um 

activista pela democracia e 
pelos direitos humanos em 
Hong Kong, o livro de Joshua 
Wong é uma reflexão sobre os 
vários perigos que ameaçam 
a democracia – também a 
nível mundial – e sobre o 
impacto que as lutas recentes 
em Hong Kong podem ter 
noutros espaços onde o modo 
democrático de organizar a 
sociedade está ameaçado.

2.
Pierre Grimal

Dicionário da Mitologia 
Grega e Romana
Antígona

Originalmente publicada 
em 1951, esta é uma obra de 
referência dos estudos clássicos, 
reunindo milhares de entradas 
que listam figuras e situações 

mitológicas, mas igualmente 
as referências literárias onde 
podem encontrar-se e as suas 
relações com a simbologia, a 
arte e a cultura.

3.
José Carlos Seabra Pereira

As Literaturas em Língua 
Portuguesa
Gradiva

Um percurso desde as origens 
pela literatura criada em 
português fora do espaço de 
Portugal, percorrendo os países 
africanos de língua oficial 
portuguesa, o Brasil, a Índia, 
Timor e Macau. Esta edição 
é feita em parceria com o 
Instituto Politécnico de Macau 
e o Conselho Coordenador 
dos Institutos Superiores 
Politécnicos.

4.
Rui Nunes

O Anjo Camponês
Relógio d’Água

Novo romance de Rui Nunes. 
Um excerto: «O anjo é sem 
enquanto, não o teve, não o 
tem, nem o terá. Sabe desde 
sempre o que chamavam ao 
filho de Hilde, chamavam-
lhe tortulho, chamavam-lhe 
maricas, não tinha nome, 
e continua sem ele, morto, 
restituir-lhe-ão aquele que o 
baptismo lhe deu: na cripta de 
Rosenheim, a omissão ficará 
reduzida a um traço entre duas 
datas. Envelheceu, o anjo.»

5.
David Machado

A Educação dos 
Gafanhotos
Dom Quixote

O novo romance de David 
Machado relata a viagem de 
dois amigos pelos Estados 
Unidos da América, numa 
narrativa que cruza o sentido de 
aventura associado à juventude 
com os abalos, por vezes vindos 
do exterior – como o 11 de 
Setembro, que aqui se inclui – , 
que vão definindo aquilo a que 
chamamos idade adulta.

6.
Jean-Yves Ferri e Didier Conrad

La Filha de Bercingetorix
Asa

Sem o fulgor dos álbuns 
concebidos por Goscinny e 
Uderzo, Astérix continua a sua 
saga. E a Asa prossegue a edição 
de alguns dos álbuns também 
em mirandês, a segunda língua 
oficial reconhecida em Portugal 
desde 1999, agora com A Filha 
de Vercingétorix, o 38º álbum da 
série.

1.

4.
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8.

10.

7. 
Guilherme d’Oliveira Martins

Património Cultural. 
Realidade Viva
Fundação Francisco Manuel dos 

Santos

Um ensaio onde Guilherme 
d’Oliveira Martins propõe 
um conceito transversal de 
património cultural, centrado 
nas expressões de valores que 
põem em contacto a História e 
a existência individual, a razão e 
a emoção.

8.
Amin Maalouf

Leão, O Africano
Quetzal

A autobiografia imaginada do 
geógrafo Hassan al-Wazzan, que 
ficou conhecido como Jean-
Léon de Médicis, ou Leão, o 
Africano. Em 1518, no regresso 
de uma peregrinação a Meca, 
o embaixador magrebino é 
capturado por piratas sicilianos 
que o oferecem de presente 
a Leão X, o grande papa do 
Renascimento. 

9.
André Oliveira e Bernardo Majer

Toutinegra
Polvo

Dois nomes seguros da 
banda desenhada portuguesa 
contemporânea numa narrativa 
onde os fantasmas da infância 
ganham corpo e tempo, 
colocando em perspectiva o 
passado, a memória e o seu 
impacto constante naquilo a 
que chamamos presente.

10.
Luís Almeida Martins e António 
Jorge Gonçalves

Fernão de Magalhães 
– O Homem Que Se 
Transformou em Planeta
INCM/Pato Lógico

Uma biografia, pensada para 
os mais novos, do homem 
que há 500 anos comandou 
a expedição que deu a volta 
ao mundo. As ilustrações 
de António Jorge Gonçalves 
acompanham a história, 
ampliando-lhe os sentidos, 
criando espaços e dando às 
personagens envolvidas um 
corpo presente.

6.

9.

C R Í T I C A

N
ão é a primeira 
vez que o fo-
tógrafo Daniel 
Blaufuks se 

instala no território literário. O 
seu trabalho convoca frequen-
temente a escrita, a literatura e 
a contaminação entre modos 
de expressão, sobretudo no 
que ao tema da memória diz 
respeito. Em livros como Sob 
Céus Estranhos ou Terezín, o 
texto assumia um papel essen-
cial e, mais do que isso, a escri-
ta – privada, diarística ou epis-
tolográfica – surgia recorren-
temente nas próprias imagens 
fotográficas. Com Não Pai, um 
pequeno livro em formato de 
bolso recentemente publicado 
pela Tinta da China, Blaufuks 
mantém a relação com a ima-
gem fotográfica, mas assume 
a escrita como eixo central de 
uma narrativa em que a me-
mória se cruza com a identida-
de e as suas vulnerabilidades. 

É difícil classificar este li-
vro numa qualquer categoria 
de género literário. A sua brevi-
dade coaduna-se com a da no-
vela, mas o texto convoca ca-
racterísticas de outros géneros 
e modos discursivos, do ensaio 
à memória. As classificações 
ajudam a estabelecer uma ta-
xonomia, que será importante 
para a criação e compreensão 
de um contexto, mas por vezes 
são inúteis perante determi-
nadas obras, sobretudo as que 
se constroem sem um diálogo 
formal com as fronteiras de um 
género, mesmo que tentando 
quebrá-las. Aqui, temos um 
texto na primeira pessoa, um 
relato assumidamente auto-
biográfico, uma reflexão sobre 
os caminhos pouco firmes da 
memória – e nenhuma inten-
ção de cumprir, modificar ou 
ultrapassar qualquer categoria 
prévia. Não Pai é um salto de-
samparado na história pessoal 
de quem escreve, mas igual-
mente uma constatação de 
que o pessoal nunca é apenas 
nosso e que perante os mui-
tos fios das histórias que nos 
compõem, só podemos seguir 
uns quantos e tentar dar-lhes 
sentido.

O relato de Não Pai come-
ça com um e-mail dirigido ao 
irmão do autor que anuncia a 
morte do pai de ambos. Ainda 
antes do relato, portanto, en-
tramos sem filtros nesta epís-
tola privada e o que se segue 

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

No labirinto da memória 

é uma sucessão de declinações 
pela memória do autor, entre 
aquilo que recorda, aquilo que 
lhe contaram e o que vai entre-
tanto, descobrindo. O texto do 
livro é breve, mas a sua repre-
sentação temporal distende-se 
intensamente, não só para abar-
car as várias cronologias dos en-
volvidos – bem como as dos que 
lhes antecederam, algo que terá 
um papel fulcral na narrativa – 
mas também para registar um 
processo de reflexão que parece 
ter antecedido em muito tempo 
o da escrita. Daniel Blaufuks era 
muito pequeno quando o seu pai 
saiu de casa, cortando com todas 
as linhas que o prendiam à vida 
que construiu até ali. Na memó-
ria do autor, nunca houve aquilo 
que poderia designar-se como 
uma relação entre pai e filho, 
ainda que se tenham voltado a 
encontrar umas poucas vezes ao 
longo dos anos. Não foi um pai 
que existia e desapareceu, foi 
um pai que nunca existiu, por-
que na vida do filho que agora 
procura recordar, nunca houve 
senão uma ausência dessa figu-
ra, dessa pessoa, do espaço que 
se imaginava que essa pessoa 

ocuparia. Fica por saber se antes 
da memória recuperável, essa 
ausência chegou a ser presença, 
mas este não é um texto disponí-
vel para alimentar desse modo a 
mágoa da perda, contrastando-a 
com um qualquer começo onde 
tudo teria sido idílico. Com uma 
economia recursiva e estilística 
admirável, Não Pai é um texto 
sobre o que foi e não sobre o que 
poderia ter sido: «I am your fa-
ther, disse o Darth Vader; não sou 
o teu pai, disse o meu pai repeti-
damente, através do seu silêncio, 
da sua não-existência, quando 
não ligava ou não me mandava 
nunca um postal nos meus anos, 
nunca e sempre.»

Apesar da centralidade da 
escrita, que predomina sobre as 
fotografias integrantes do livro, a 
presença da imagem é constan-
te, sejam as imagens guardadas 
na memória, tão distorcidas pelo 
tempo como pelo desejo de as 
ir conformando àquilo que em 
cada momento se quer (ou pode) 
recordar, sejam as que existem 
dispersas em álbuns de fotogra-
fias, recortes, cartazes, fitas mag-
néticas contendo filmes caseiros 
onde parte de uma rotina familiar 

se cristalizou ainda antes de ser 
possível perceber o seu sentido. 
O texto de Blaufuks é um cons-
tante debate com todas essas 
imagens, e não apenas com as 
que integram o livro, ilustrando 
certas passagens. E é igualmen-
te um diálogo com as memórias, 
os passados e os espólios reais 
ou imaginários daqueles que o 
antecederam, numa família com 
origens na Polónia e na Alema-
nha, uma família judaica cujas 
raízes se conhecem até certo 
ponto e cujos ramos poderão an-
dar espalhados pelo mundo, sem 
contacto entre si, transportando 
secretamente pedaços de uma 
história comum e de muitas his-
tórias individuais que, afinal, não 
escapam a ser partilhadas. A dada 
altura, Blaufuks acredita que a 
ausência do seu pai foi mais do 
que um corte com a família: «O 
meu pai escolheu uma outra vida, 
longe dos seus primeiros filhos, 
dos seus amigos, da sua religião, e 
até talvez dos seus pais, mas disso 
não tenho a certeza, embora a lá-
pide tardia na campa do meu avô 
me dê uma pista, mas posso estar 
a assumir demasiado. Despiu-se 
de todo o seu passado, na verdade, 

de tudo o que era judaico, de tudo 
o que era polaco, de toda a história 
trágica, o shtetl, o gueto, os cam-
pos, as cinzas. Casou-se com uma 
portuguesa católica de uma fa-
mília tradicional e não me trans-
mitiu nada porque não tinha 
mesmo nada para me transmitir.» 
No labirinto que vai percorrendo 
à medida que constrói o texto, 
percebe-se o peso deste passado 
e o sentido que vai conferindo 
às biografias de cada envolvido. 
E percebe-se, igualmente, que o 
corte do pai com tudo isto o colo-
cou inexoravelmente num outro 
espaço-tempo, transformando-o 
nessa ausência que não se res-
tringe à vida do filho.

Não deixa de haver má-
goa nesta narrativa, mas não é 
a mágoa o seu motor. Não Pai é 
muito mais uma reflexão sobre 
a memória enquanto presente 
contínuo do que um olhar que 
pede contas ao passado. E é uma 
viagem íntima ao labirinto de en-
ganos, desejos, perdas e esperan-
ças que talvez sejam a verdadeira 
matéria de uma vida. De todas as 
vidas, independentemente das 
histórias e das ausências com 
que se cose cada uma.

Não Pai • Daniel Blaufuks • Tinta da China
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www.asiaportal.info/database/e-asia-digital-library

O ecrã não substitui os livros, já se sabe, 

mas pode ser uma ferramenta inestimável 

no momento em que queremos aceder 

a obras há muito esgotadas, ou a 

documentos que, pelo seu carácter 

único ou pela raridade que representam, 

não estão ao alcance da maioria dos 

leitores. As bibliotecas digitais têm vindo 

a cumprir esse papel de modo crucial, 

criando fundos bibliográficos temáticos, 

cronológicos e geográficos a partir da 

reunião num mesmo espaço virtual de 

títulos que, muitas vezes, se encontram 

fisicamente dispersos. A e-Asia Digital 

Library é uma dessas bibliotecas, reunindo 

livros e documentos de diferentes 

tipologias sobre a Ásia, com particular 

incidência na sua região mais oriental. 

Associada à Universidade do Oregon, 

esta biblioteca conta com livros, mapas 

e imagens – fotográficas ou pictóricas –, 

mas também com documentos áudio e 

filmes. O esforço de digitalização destes 

materiais tem sido feito em parceria com 

outras instituições, por vezes elas próprias 

detentoras de colecções bibliográficas 

relevantes, e o fundo tem crescido de 

modo gradual, estando já disponíveis 

várias centenas de documentos para 

consulta e leitura a partir de qualquer 

computador ligado à internet. 

A pesquisa pode fazer-se de acordo com 

vários critérios, mas o geográfico é o mais 

revelador. E no caso dos mapas, imagens 

e áudios, percebe-se, numa primeira 

pesquisa, que a maioria dos documentos 

disponíveis é dos séculos XIX e XX, ainda 

que haja alguns exemplos mais antigos. 

Procurando livros e documentos por país, 

encontramos muitos registos associados 

à China, de mapas militares a guias 

turísticos do início do século passado, 

passando por gravações de discursos 

oficiais, canções políticas ou fotografias 

de paisagens, monumentos e pessoas. No 

caso dos livros, cuja base de dados reporta 

já cerca de dois mil títulos, há desde 

ficção a textos religiosos, de relatórios 

económico-financeiros a registos de 

viagens. A e-Asia Digital Library tem como 

objectivo continuar a expandir os seus 

fundos bibliográficos, contando para isso 

com parcerias institucionais nos Estados 

Unidos e no estrangeiro, mas neste 

momento é já uma preciosa ferramenta 

de pesquisa e estudo sobre o Extremo 

Oriente, disponível a qualquer hora e a 

partir de qualquer país.

M O N T R A 

D E  L I V R O S

N A V E G A R  É  P R E C I S O

1.
VVAA
Camilo Pessanha. 
Novas Interrogações
Instituto Politécnico de Macau

Na sequência das comemorações 
dos 150 anos do nascimento de 
Camilo Pessanha, o Instituto 
Politécnico de Macau reúne 
um conjunto de onze ensaios 
que propõem reflexões 
diversas e marcadas pela 

interdisciplinaridade sobre a vida 
e, sobretudo, a obra do poeta 
que fez de Macau a sua casa e 
parte essencial da sua inspiração. 
O volume tem coordenação de 
Carlos Ascenso André e Sara 
Augusto e textos de Celina Veiga 
de Oliveira, Tereza Sena, Isabel 
Margarida Duarte, Carlos Ascenso 
André, Sara Augusto, José Carlos 
Seabra Pereira, Vânia Rego, Duarte 
Drumond Braga, Dora Nunes 
Gago, Vera Borges e Izabela Leal.

2.
Stuart Carvalhais
Renda Barata
Chili Com Carne/ A Batalha

De seu título completo Renda Barata 
e outros cartoons de Stuart Carvalhais 
n’A Batalha, este pequeno livro de 
bolso reúne a totalidade dos cartoons 
de Stuart Carvalhais identificados 
pelos editores n’A Batalha e no seu 
Suplemento Ilustrado, entre 1923 e 
1925.

3.
Djaimilia Pereira de Almeida
A Visão das Plantas
Relógio d’Água

Recuperando o Capitão Celestino 
de Os Pescadores, de Raúl Brandão, 
Djaimilia Pereira de Almeida questiona 
a possibilidade de alguém com um 
passado marcado pela violência 
exercida sobre os outros viver de 
consciência tranquila.

4.
Camilo Castelo Branco
Contos e Novelas 
Completos – Livro 1
E-Primatur

Primeiro volume dos Contos e Novelas 
Completos de Camilo Castelo Branco, 
parte de uma extensa obra que a 
E-Primatur volta a colocar nas livrarias, 
disponibilizando o acesso renovado a 
um dos maiores escritores da língua 
portuguesa.

5.
Luis Demano e Susana Monteagudo
História Ilustrada do Rock
Orfeu Negro

Um percurso ilustrado pela história 
do rock, dos primórdios às novas 
correntes, dos modos de escuta aos 
divulgadores apaixonados, tudo 
bem documentado e num discurso 
informativo onde não faltam pequenas 
histórias, episódios emblemáticos e 
algumas tragédias.

6.
David T. K. Wong
The Evergreen Tea House
Blacksmith Books

Romance histórico, ambientado na 
Hong Kong governada pelos ingleses, 
que atravessa vários momentos 
conturbados da história do território, 
da ocupação japonesa ao período da 
Revolução Cultural.

7.
Cláudia R. Sampaio
Já Não Me Deito 
em Pose de Morrer
Porto Editora

O novo livro da colecção Elogio da 
Sombra, coordenada por Valter Hugo 
Mãe, traz poemas escolhidos de 
Cláudia R. Sampaio: «Acordei a escutar 
o tempo que falta./ Tinha a parte podre 
do peito a rebentar-me nos olhos/ e a 
dobra do desastre até aos pés.»
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