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LER EM TEMPOS DE CLAUSURA

Novo 
romance 
de 
Fernando 
Sobral
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Os livros não matam vírus, mas talvez possam ser âncoras a prender-nos à certeza de sermos humanos, PAG. 4/5
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B R E V E SE D I T O R I A L

P
ara que servem os livros?, 
perguntam os utilitaristas de 
voz clarividente, apontando as 
tragédias, as necessidades, as 

imensas contradições que nos definem a 
existência diariamente. Se há fome para 
apaziguar e guerras para travar, se há 
epidemias que se espalham pelo mundo, 
para quê perder tempo com livros? 
Podemos responder que não servem para 
nada, claro. Perante as nossas necessidades 
básicas, a biologia escolhe a sobrevivência 
e tudo o resto é acessório. O detalhe é 
que talvez tudo o resto seja aquilo que faz 
de nós seres humanos, os mesmos seres 
humanos que contaram histórias uns aos 
outros nas trincheiras, que usaram a ironia 
lapidar contra ditaduras, que traficaram 
livros entre as grades das prisões, que 
souberam lembrar poemas, narrativas e até 
anedotas por entre o horror dos campos de 
concentração. Melhor não abandonar os 
livros, então, e talvez lembrar Sócrates e o 
episódio antes da cicuta. Diz a lenda que 
o filósofo terá pedido para lhe ensinarem 
a tocar uma certa ária na flauta antes de 
morrer e quando lhe perguntaram para que 
queria aprender uma ária na flauta, se ia 
morrer, esse sábio de barbas que chegou 
até nós por causa dos livros terá respondido 
«para aprender a tocar uma ária na flauta 
antes de morrer». O jovem cuja fotografia 
se espalhou pela internet, que lê o livro de 
Francis Fukuyama numa cama de hospital, 
não estará perto da morte, felizmente, e 
será um dos muitos pacientes a recuperar 
do COVID-19 que se espalhou pelo mundo 
a partir de Wuhan, na província de Hubei, 
mas também ele parece saber que o 
utilitarismo não serve para grande coisa. 
Lemos porque somos animais narrativos, 
porque temos linguagem, porque 
precisamos disso para sermos mais do que 
carne, nervos e determinismo biológico. 
Para além dos livros que escolhemos para 
pensar esta epidemia de outros modos, 
há mais para ler nesta edição. Fernando 
Sobral tem um novo romance cuja acção 
decorre em Macau, em 1937, e com ele 
conversámos sobre a arte do folhetim e a 
transformação da história em literatura. 
O Instituto Politécnico de Macau publicou 
um volume dedicado a Camilo Pessanha, 
comemorando os 150 anos do seu 
nascimento, livro que destacamos na secção 
crítica, com tempo para ler calmamente 
cada um dos ensaios que o compõem.
Continuaremos a ler, portanto, mesmo com 
uma epidemia a espalhar-se pelo mundo. 
E se isso não nos salva de nenhum vírus, 
salvar-nos-á do vazio, pelo menos, o que 
não é pouco. 
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Mercado 
português em 
crescimento

De acordo com os dados 

recentemente divulgados pela 

GfK Portugal, o mercado livreiro 

português voltou a crescer em 

2019, fechando o ano com um 

valor total de 54,3 milhões de 

euros, um crescimento de 3,8% 

em relação ao ano anterior. O 

aumento das receitas corresponde 

ao crescimento do número de 

exemplares de livros vendidos, 

com 11,9 milhões de unidades 

ao longo do último ano, numa 

média de 995 mil livros por mês. 

Os dados recolhidos pela empresa 

de pesquisas de mercado reflectem 

uma cobertura estimada de 80% 

das vendas do mercado livreiro, 

excluindo os livros escolares.

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

Coroa

Já que não podemos expressar livremente 
pela boca, vamos então abri-la ao máximo 
para comer, que nem passa pela censura 
e que nos permite sentir outra espécie da 
liberdade.

Nada do que voa no céu, do que vive na 
água e do que corre na terra é capaz de 
escapar à nossa boca a devorar, roer e 
mastigar. Qualquer animal, por mais ágil e 
esperto que seja, conseguimos caçá-lo com 
um par de pauzinhos.

A comida é Deus para o povo. A fome 
manda em nós, por inumeráveis vezes, 
mais do que a nossa cabeça. E a vida, que se 
repete em nós todos os dias, não passa de 
ser as três refeições por dia. Sentados a uma 
mesa do tamanho do mundo, comemos 
sem parar. Tudo se come, comestível ou 
não.

O coronavírus? Vê-se tão lindo pelo 
microscópio, tal como uma coroa. Neste 
momento crepuscular, os morcegos 
começaram a sair da treva, vindo pairar por 
cima da nossa cabeça, tentando coroar-nos.

19.02.2020

Covid-19 ameaça 
feiras e festivais

A organização da Feira do Livro 

de Taiwan anunciou novas datas 

para a sua realização, prevista para 

o início de Fevereiro e entretanto 

cancelada. Se a progressão da 

epidemia o permitir, Maio será o 

mês em que Taiwan recebe um 

dos seus eventos editoriais mais 

emblemáticos. A mesma decisão 

foi agora tomada pela Feira 

Internacional do Livro Infantil 

de Bolonha, uma das maiores do 

sector, que estava agendada para 

os últimos dias de Março e cuja 

nova data será no início de Maio. 

Os responsáveis pela Feira de 

Londres mantêm-se optimistas 

quanto à realização do seu evento 

nas datas previstas, entre 30 de 

Março e 2 de Abril, mas será 

preciso ir acompanhando os dados 

sobre a evolução do vírus para 

que o mercado editorial e livreiro 

confirme a viabilidade do certame 

londrino.

PEN club 
sobre a prisão 
de Gui Minhai

O PEN Club norte-americano 

reagiu à sentença de dez anos de 

prisão dada a Gui Minhai por um 

tribunal chinês. O cidadão sueco 

de origem chinesa é um dos cinco 

editores e livreiros de Hong Kong 

que, em 2015, desapareceram, 

ressurgindo depois na China 

continental sob custódia da 

polícia. Minhai esteve preso entre 

2015 e 2017, voltando a ser preso 

no ano passado. As confissões 

que originaram estas prisões, 

apontando para a distribuição de 

livros considerados ofensivos para 

o governo chinês e denunciando 

o governo sueco por usá-lo 

como “peça de xadrez”, foram 

proferidas de modo pouco 

claro, levantando suspeitas 

internacionais sobre uma possível 

coacção. «A sentença de 10 

anos de prisão de Gui Minhai 

é uma punição extremamente 

injusta, baseada em acusações 

absurdas e politicamente 

motivadas, resultantes de um 

julgamento sem aviso prévio, 

dentro de um sistema legal que 

nega sistematicamente a Gui 

qualquer processo inequívoco. 

Simplificando, isto é uma farsa», 

disse há dois dias James Tager, 

vice-diretor da Free Expression 

Research and Policy do PEN-Club 

America. «É óbvio que o governo 

chinês simplesmente quer uma 

desculpa para manter Gui na 

prisão e fabricou um conjunto 

de acusações criminais e uma 

condenação correspondente 

para permitir que eles o façam», 

concluiu.
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Ler não ajudará 
a travar a epidemia 
provocada pelo vírus 
COVID-19, mas talvez 
contribua para nos 
relacionarmos com 
as notícias de um outro 
modo. Para quem está 
confinado em casa, 
ajudará certamente 
a passar o tempo.

D E S T A Q U E

POR STACEY 

QIAO
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Fang Fang (方方)

Ensaios Sobre Wuhan
《武漢人》

南南南南南南南
No epicentro do surto de COVID-19 está 
Wuhan, cidade localizada no meio do rio 
Yangtze e isolada desde 23 de Janeiro para 
conter o vírus, que entretanto se espalhou 
pelo resto do país e pelo mundo. Como é 
a vida nesta colossal quarentena?
Muitos moradores de Wuhan têm gravado 
e partilhado o que está a acontecer na 
cidade, incluindo Fang Fang, escritora e 
presidente da Associação de Escritores 
Provinciais de Hubei. Natural de Wuhan, 
começou a publicar diários on-line 
a partir do final de Janeiro, atraindo 
inúmeros leitores com a sua sinceridade 
e coragem para contar histórias que não 
acompanhavam a narrativa oficial. A 
sua conta no Weibo foi imediatamente 
suspensa –  o que surpreende – , mas os 
seus ensaios sobre a cidade de Wuhan, 
publicados em 2012, ainda podem ser 
lidos. Centrando-se na história, costumes 
e memórias da cidade, este livro 
relembra-nos, enquanto acompanhamos 
o número de pacientes e o número 
de mortes a aumentar, aquilo que a 
Organização Mundial de Saúde veio dizer 
recentemente: “Não podemos esquecer 
que estas são pessoas, não números”.

Primeiro na China, depois em muitos ou-
tros países, o mês de Fevereiro foi domina-
do pelo COVID-19, um novo coronavírus 
identificado pela primeira vez na cidade de 
Wuhan, no centro da China, espalhando-
-se rapidamente para outras áreas. Após a 
primeira declaração oficial confirmando o 
contágio entre seres humanos, no final de 
Janeiro, o número de mortos e o número de 
pacientes infectados têm aumentado a um 
ritmo preocupante. Wuhan, com 11 milhões 
de habitantes, a cidade mais atingida pelo 
vírus, foi isolada e centenas de milhões de 

pessoas em outros lugares têm vivido sob 
restrições governamentais que definem se 
ou com que frequência podem deixar suas 
casas.
Em todo o país, as escolas foram fechadas, a 
presença no local de trabalho foi suspensa, 
com a data de regresso a ser repetidamen-
te adiada, e as pessoas confinadas em suas 
casas foram procurando desesperadamente 
toda a informação disponível, tentando dis-
tinguir o verdadeiro do falso. Com muitas vi-
das perdidas e tantas outras ainda em jogo, 
as redes sociais chinesas transbordaram de 
medo, tristeza e raiva. Apesar do cenário, a 
imagem de um jovem, um dos primeiros pa-
cientes com COVID-19 admitidos no hospi-
tal improvisado Fang Cang, de Wuhan (方 艙 

醫院), lendo um livro na sua cama de inter-
namento confirmou o poder apaziguador 
da leitura num momento tão improvável. 
Contrastando com o cenário movimentado 
à sua volta, o jovem lia As Origens da Ordem 
Política, de Francis Fukuyama, deitado na 
cama, com uma máscara no rosto.
Talvez esteja na altura de pararmos de es-
cutar as notícias dia e noite, incapazes de 
distinguir factos de rumores. E talvez pos-
samos voltar aos livros, não para nos dis-
tanciarmos da tragédia, mas para reflectir-
mos de outro modo, sem que o medo seja o 
principal motor do pensamento. Olhemos, 
então, para as doenças infecciosas e a histó-
ria da nossa luta para as erradicar. E para o 
que, em torno deste tema, nos pode ajudar 
a entender a crise que enfrentamos – todos, 
não apenas na China.

Francis Fukuyama

As Origens 
da Ordem Política 
- Dos tempos 
pré-humanos 
até à Revolução 
Francesa
Dom Quixote

Perante o esforço governamental para conter a 
epidemia, as autoridades podem parecer eficientes e 
poderosas, por exemplo, construindo dois hospitais 
com mil camas em poucos dias. Noutros momentos, 
no entanto, o sistema parece não funcionar como se 
esperaria: oito médicos de Wuhan, que fizeram soar 
o alarme de um surto no início de Dezembro, foram 
repreendidos pela polícia e acusados de espalhar 
“boatos”; as autoridades regionais minimizaram os 
riscos da doença no período fulcral para o controle 
e a prevenção e mantiveram as comemorações do 
Ano Novo Chinês, que reuniram milhares de pessoas; 
toneladas e toneladas de medicamentos e material 
de protecção médica foram enviados para a Cruz 
Vermelha da província de Hubei (a única instituição 
designada para receber doações), enquanto médicos 
e enfermeiros em quase todos os hospitais da 
província imploravam por médicos e material, o que 
levou à especulação pública de que o equipamento 
tão necessário teria sido desviado. Coincidência ou 
não, o livro que vimos o jovem da fotografia a ler na 
cama do hospital fornece algumas explicações para 
esta disfunção política confusa. No livro, Fukuyama 
identifica três pilares que definem a base da ordem 
política: estado poderoso, Estado de Direito e governo 
responsável. Quando apenas um ou dois pilares 
funcionam, a estrutura desequilibrada limita-se a 
oferecer uma ilusão de segurança. No caso da China, 
um forte estado centralizado é algo que vem de há 
muito, mas sendo tão forte, qualquer manifestação, 
ainda que incipiente, de sociedade civil foi sendo 
esmagada. A forma de os serviços públicos prestarem 
contas sempre foi peculiar, escreve Fukuyama: 
“(...) o único tipo de prestação de contas formal do 
sistema era ascendente em relação ao imperador. As 
autoridades locais tiveram de se preocupar com o que 
o palácio pensaria sobre o seu desempenho, mas não 
se importaram com o que as pessoas comuns podiam 
dizer, já que não havia procedimentos judiciais ou 
eleitorais a que estas pessoas pudessem recorrer 
contra elas.” Tais observações ainda se aplicam à 
política chinesa de hoje, levando-nos a repensar 
sobre os problemas estruturais da sociedade em que 
vivemos. Sobretudo, em tempos de epidemia.

Philip Alden Kuhn

Soulstealers: 
The Chinese Sorcery 
Scare of 1768
Harvard University Press

Um outro livro lembra remete para uma 
afirmação de Hegel, que apontou a 
história da China como sendo a história 
de um despotismo substituindo outro, 
sem que se registe um progresso pleno. 
Neste volume, Philip Alden Kuhn escreve 
uma fascinante crónica da epidemia 
de medo que atravessou o território há 
mais de dois séculos, durante a dinastia 
Qing –  as pessoas acreditavam que 
feiticeiros deambulavam pela terra, 
cortando tranças masculinas e fazendo 
encantamentos que roubariam as 
almas de seus donos. Kuhn rastreia a 
propagação do pânico e desmascara 
a ameaça política oculta por trás do 
susto, oferecendo um vislumbre da 
relação entre monarca e burocratas e 
do funcionamento interno do estado. 
Este episódio decorrido na China no 
século XVIII tem muitas semelhanças 
com a actualidade: “Num ambiente 
dominado pela rigidez das regras, o 
melhor funcionário seria quem causasse 
o menor número de problemas – isto é, 
quem exemplificasse virtudes negativas 
ao evitar problemas. Em qualquer 
sistema burocrático, destacar-se pode 
ser arriscado. Aqueles que avisam 
publicamente ou que procuram agitar a 
discussão também não são apreciados. 
O oficial excessivamente zeloso tropeça 
nas regras com mais frequência do 
que o cauteloso. Portanto, prudência, 
circunspecção e diligência foram 
valores proeminentes nas avaliações. 
” Parece que a mesma mentalidade 
prevalece entre os que têm o poder 
de decidir a vários níveis, aqueles 
que necessariamente têm alguma 
responsabilidade na tragédia que hoje 
nos afecta.

William H. McNeill

Plagues and Peoples
Anchor

Publicado pela primeira vez em 
1976, este livro investiga a história 
da epidemiologia, propondo uma 
nova maneira de pensar sobre como 
as doenças infecciosas infectam e se 
replicam através das culturas humanas, 
sugerindo que as combinações 
específicas de microorganismos numa 
determinada cultura são o efeito de 
conflitos violentos, atividades comerciais 
e outros eventos sociais relacionados 
com o movimento de seres humanos. 
O trabalho de William H. McNeill 
revolucionou o campo da epidemiologia, 
revelando como as doenças infecciosas 
foram, intencionalmente ou não, 
transformadas em armas ao longo dos 
conflitos culturais da história. O autor 
analisa a história epidemiológica, 
cobrindo grandes epidemias como 
o surto de varíola no México, o surto 
de febre tifóide na Europa e a peste 
bubónica na China. Uma das conclusões 
alcançadas aponta para a estabilidade 
das culturas microscópicas ser crucial 
para a estabilidade das civilizações e do 
desenvolvimento humano individual, 
para além de ligar de modo indissociável 
os destinos das pragas e dos povos – um 
argumento revelador de que devemos ter 
mais respeito pela natureza e pelos seus 
outros habitantes.

Wu Lien-Teh 

The Plague Fighter: 
The Autobiography 
of a Modern Chinese 
Physician
Areca Books

Há mais de um século, uma praga 
pneumónica eclodiu no nordeste da 
China, matando mais de 60.000 pessoas. 
O Dr. Wu Lien-Teh (南南南), um médico chinês 
da Malásia, foi convocado para conter 
a epidemia. Rapidamente identificou 
as rotas de transmissão do vírus e 
implementou medidas preventivas 
visionárias, incluindo a instalação de 
unidades de quarentena, a proibição 
das viagens e o consentimento das 
autoridades russas e japonesas no 
sentido de suspenderem os serviços 
ferroviários da cidade de Harbin.
A autobiografia acompanha os leitores 
na incrível jornada que foi a vida deste 
homem. Wu foi o primeiro estudante 
de medicina de ascendência chinesa a 
ser educado em Cambridge, fundador 
de mais de vinte instituições médicas 
na China e nomeado para o Prémio 
Nobel em 1935. O seu sucesso ao deter 
a praga mortal demonstra como as 
doenças infecciosas podem e devem ser 
controladas através de uma abordagem 
científica.
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«Se as memórias pudessem ser 
enlatadas, teriam elas também datas de 
validade?” 

Wong Kar Wai, Chugking Express

 O telefone toca.
 Não, o computador imita um 

toque de telefone – é uma chamada de 
Skype. Não atendo. Ela ainda não chegou 
e ele está atrasado.

 O computador toca, mas não 
atendo.

 Eles chegam: primeiro ela e 
depois ele. Peço que se sentem e me 
liguem através do telemóvel para a 
aplicação no computador: preciso de 
avaliar a etiqueta de uma chamada em 
que só eu posso aparecer e em que o 
fundo deve ser branco, limpo. Estou de 
calções e chinelos da cintura para baixo 
e de camisa, gravata e blazer da cintura 
para cima. 

 Ele liga e ela julga:
- A distância à câmara está 

óptima, mas a imagem ainda inclui a 
esquina do quadro.

 Retira o quadro.
-  O fundo deve ser branco, limpo 

– indica.

 Estou, estamos preparados. Ligo 
para quem me ligou.

 Um homem, chinês, num fundo 
branco e limpo, diz em português:

- Queremos que fique connosco. 
A proposta cobre o que pediu, mas tem de 
ficar aqui. Não pode trabalhar à distância. 
Tem quinze minutos para confirmar que 
fica aqui três anos. Se não quiser, temos 
outro candidato em linha de espera 
pronto a assinar. Volto a ligar em quinze 
minutos. Até já.

 Fim da chamada.

- Três anos? – pergunta a mulher.
- É uma boa proposta – diz o 

homem.
- Queres mesmo voltar para 

Macau? – perguntam os dois.
- Não sei, não sei – digo.
 Não sei.

- Acho que devias pensar em 
objectivos de vida a longo prazo. Desculpa 
a sinceridade, mas acho mesmo que não 
vais gostar de voltar e não temos tempo a 
perder – decide a mulher. 

- Que dramatismo. Podes ser feliz, 
claro que podes. Tens amigos e a vida é 
fácil aqui – reflecte o homem.

- Mas não tens cultura, nem 
concertos, nem praia.

- Tens vinho. Vinho branco, tinto 
e verde.

 Vão discutindo o futuro que se 
aproxima a cada minuto que passa. 

POR   PEDRO RUI SOUSA

I LUSTR AÇÃO  RUI RASQUINHO

Memórias 
Enlatadas

- Bem, ele é que sabe – concluem.
- Tens onze minutos. Estamos lá 

fora à tua espera – saem.

 Eu fico na sala sozinho e em 
silêncio. 

 Dez minutos e trinta segundos.

 A sala é fria, branca e sem janelas. 
Apenas tem uma mesa de conferência e 
doze cadeiras – uma por cada mês do ano. 
Tem pó. A sala tem pó e um caixote de 
papelão entreaberto no centro da mesa. 

 Olho para o relógio de plástico 
com fundo branco e contorno vermelho.  
O ponteiro dos segundos não pára: nunca 
parou nem vai parar.

 Tenho de tomar uma decisão. 

 Pego numa caneta e listo 
numa folha pautada as vantagens e as 
desvantagens: procuro a equação que me 
permita calcular o resultado que clarifique 
o caminho. Macau: sim ou não?

Macau – Sim:
I) Dinheiro e poucos impostos.
II) Um pouco de Portugal e muito da 

China.
III) Viajar, posso viajar.
IV) Amigos, tenho muitos amigos.

Macau – Não:
I) Distância, estamos tão longe.
II) Demasiado Portugal e quase só 

China.

III) Arte, pouca arte.
IV) Será que posso encontrar amor 

onde o perdi?

 Tento dimensionar os pontos 
com rácios ponderadores de vontades 
para chegar a uma conclusão lógica sem 
risco de incerteza. Fiz o que tinha de ser 
feito – quero pensar um dia. Não tinha 
alternativa – quero concluir.

 Não chego a nenhuma conclusão. 
Amarroto o papel e deixo-o cair no chão.

 Oito minutos.

 Decido desistir de decidir. Entrego 
o meu futuro a um método aleatório: 
tenho uma moeda no bolso: cara é Macau 
e coroa não é Macau. Jogo à melhor de 
cinco. É uma decisão importante.

 Cara.
 Cara.
 Estou quase em Macau .
 Coroa.
 Coroa.
 Estou num limbo.
 Não lanço a moeda.
 Continuo no limbo.

 Penso num vídeo que vi. Nós 
somos as decisões que tomamos: as 
decisões difíceis que tomamos. As fáceis, 
lógicas, poderiam ser tomadas por um 
qualquer algoritmo de optimização. 
Ser homem é arriscar. Se deixar o acaso 
decidir, sou nada – pensei. Sou nada. 

C O N T O
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E N T R E V I S T A

A
caba de chegar 
às livrarias A 
Grande Dama 
do Chá (Abys-

mo), o novo romance de Fer-
nando Sobral que tem Macau 
e a guerra entre a China e o Ja-
pão como pano de fundo. Con-
versámos com o autor durante 
as Correntes d’Escritas, na Pó-
voa de Varzim, onde o livro foi 
apresentado.

Este romance nasce como um 
folhetim, publicado semanal-
mente no jornal Hoje Macau. 
Foi pensado em episódios, 
desde o início, ou foi escrito 
como um romance e depois 
“partido” para se ir publican-
do semanalmente?

Isto nasceu de uma con-
versa, de um desafio, que sur-
giu entre o Carlos Morais José, 
eu e o João Paulo Cotrim, e a 
ideia era recuperar a velha 
moda dos folhetins do sécu-
lo XIX. Acabou por ser escrito 
quase semana a semana. Nun-
ca houve aquele espírito de 
ter tudo quase feito e depois 
ir ao talho, digamos assim, e 
cortar em postas. Foi um de-
safio, ter de reflectir todas as 
semanas sobre o que ia fazer, 
o que obrigou a um exercício 
de contenção, por um lado, 
porque havia um espaço que 
não era possível ultrapassar, e 
por outro o próprio exercício 
de manutenção, que me obri-
gava a ter de escrever todas as 
semanas. No fundo, talvez não 
seja muito diferente do que eu 
fazia no jornalismo, em que 
todos os dias tinha de escre-
ver uma determinada coisa, e 
aqui tive de criar uma rotina, 
também.

Nos teus romances já visi-
taste vários cenários históri-
cos ambientados em Macau 
e agora escolheste a guerra 
com o Japão e também a guer-
ra civil, com destaque para o 
papel de Shanghai e a sua re-
lação com Macau. O que é que 
te chamou para este período 
em particular?

Queria tentar perceber 
algumas coisas, não falando 
do período em que há e não 
há uma ocupação japonesa 
de Macau, ou seja, indo um 
bocadinho atrás. No fundo, 
como aconteceu em toda a 
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Poder e ruína 
nos meandros 
da história

Ásia, o Japão começa a criar 
uma teia de interesses para que, 
quando surgisse a guerra, eles 
estivessem instalados através 
de pseudo-lógicas comerciais, 
escritórios de importação e ex-
portação... E isto também tem 
a ver com outra coisa, que ain-
da estou a magicar, que é a re-
lação entre Portugal e o Japão 
por causa de Macau. Hoje ainda 
não há uma doutrina sobre o 
assunto, sobre porque é que o 
Japão não ocupou militarmente 
Macau de uma forma efectiva, 
e há ali aquele jogo de sombras 
em que todos fazem o papel de 
que isto ainda é soberania por-
tuguesa, mas por outro lado não 
podemos fazer nada se o Japão 
não autorizar, a completa sepa-
ração entre o poder de Lisboa e 
o poder de Macau. E também 
tem a ver com uma coisa que 
não está muito estudada, que é 
a grande importância de Lisboa 
como grande centro de espio-
nagem japonesa durante a II 
Guerra. Tenho recolhido algum 
material sobre o assunto e é 
extremamente interessante. Fa-
lamos muito dos ingleses e dos 
nazis que andaram por Lisboa, 
mas os japoneses tiveram em 
Lisboa uma importância muito 
grande. Todo este enquadra-
mento é uma coisa sobre a qual 
ainda não há muitas certezas 
históricas. E não deixa de ser 
uma coisa tipicamente portu-
guesa, esta de estar bem com 
Deus e com o diabo e até com 
os anjos que não se sabe mui-
to bem quem são... Tudo isso 
me fascina e acabei por ir para 
1937, quando Shanghai já está 
ocupada e há guerra à volta de 
Macau e de Hong Kong. Macau 
começa a ficar desconfortável e 
há muita gente a achar que nada 
vai chegar aqui.

Os teus romances têm sempre 
uma série de camadas. Talvez 
possamos dizer que duas de-
las são os períodos históricos 
identificáveis e uma certa ideia, 
muito trabalhada na narrativa, 
de acção, aventura, mistério, 
intrigas. São estes os gatilhos 
fundamentais para a escrita?

Gosto muito do chama-
do jogo de sombras e esse jogo 
está em alguns dos autores que 
sempre me fascinaram – do Jo-
seph Conrad ao John Le Carré, 
passando por Graham Green – 

 Fecho os olhos. Tenho cinco 
minutos e ainda posso tentar ser algo.

 Levanto-me e caminho pela sala, 
com a moeda na mão e os olhos fechados. 
Vou atirando a moeda ao ar – cronometro 
o tempo que tenho.

 Lembro sorrisos, amigos e a 
humidade em ruas chinesas com sotaque 
português. Recordo rotinas e a primeira 
noite no Hotel Sintra e a última na 
residência da Areia Preta. Nunca pensei 
voltar.

 Paro, mantenho os olhos 
fechados e abro os braços ao tecto. 
Dezenas, centenas de latas saem da caixa 
de papelão entreaberta no centro da mesa 
– imagino. Imagino-as a voarem numa 
órbita circular que imita o ponteiro dos 
segundos que não pára. 

 Retomo o caminho.

 Imagino e vou imaginando, até 
que um tropeço no papel amarrotado 
que caiu no chão deixa a moeda cair. Em 
câmara lenta, vejo o tropeço; o corpo que 
quase cai; a mão esquerda que segura uma 
das cadeiras e a moeda que cai porque 
está a cair até tocar no chão, saltar e voltar 
a cair. 

 A moeda cai e as latas disparam, 
saem de órbita e explodem contra a 
parede. Escancaram o conteúdo e a sala 
branca ganha cor e odor. Abro os olhos e 
vejo pessoas e sentimentos a escorrerem 
pelas paredes. Memórias que estavam 
enlatadas sem datas de validade.

 Fecho os olhos e estou em Macau: 
começo a sentir Macau. 

 Fecho o portão de casa. O dia 
ainda está a começar, mas já está calor, 
muito. Vejo um táxi ao longe. Nem um 
sinal de vento.

 O carro pára e a porta de trás 
abre, é automática. Entro e fico encostado 
à janela do lado do condutor. Não o vejo, 
nem consigo dar indicações. Uma parede 
opaca separa os bancos. Toco nela, molda-
se aos dedos – transforma-se.

 O carro arranca e subimos uma 
rampa que dá para uma avenida vazia. 
Prédios e prédios, restaurantes, cafés, 
bancos, cabeleireiros, talhos, lojas, saldos 
e supermercados. Tudo vazio.

 Seguimos até ao cruzamento da 
primeira com a terceira rua. Paramos, está 
vermelho. Tudo vazio.

 Viramos à direita e arranha-céus 
nascem do chão. Quase tocam nas nuvens 
que não existem. Palmeiras e árvores 
convivem. Sinto os raios do sol, através 
dos espelhos dos prédios, que se misturam 
com a sombra.

 Continuamos e já não estou 
sozinho no táxi. Alguém está sentado ao 
meu lado, mas evito olhar. Prefiro apreciar 
este mundo pela janela. Stop, passadeira.

 Sinto a terra a tremer, uma 
corrente é libertada. Carrinhos de bebé, 
polícias, gravatas, cães, pressa, sapatos, 
cintos, cigarros, lenços, micróbios e 
bactérias. O carro simula um arranque, 
mas a corrente não pára. Velhotes 
passeiam. Ignoram a buzina, não querem 
saber. Um beijo e um queijo.

 Atropelamos dois casais 
de velhotes. Alguém ficou sem avós. 
Continuamos na estrada de prédios e 
árvores. Milhares, milhões de pessoas 
convivem. Todas se conectam, interligadas 
por algemas invisíveis. Os carros imitam o 
processo, há muito trânsito.

 Olho para as pessoas com 
atenção. Têm pressa, não têm cara. Não 
sei se têm máscaras ou se apenas caras 
sem olhos, boca, nariz, sobrancelhas, 
orelhas e barba. Apenas têm cabelo e eu 
tenho medo.

 Olho para as pessoas com mais 
atenção. Todas levam algo na mão, parece 
uma bomba, parece um coração. Algo 
que palpita com uma luz néon e um 
cronómetro associado. 

 Continuamos horas pelas 
estradas infinitas, nem uma pessoa 
com cara. Abro o vidro e volto a fechar. 
Barulho, buzinas, gritos, música, carros, 
cães, choros, motas, crianças, risos, obras. 
Cheiro, fumo, fritos, perfumes, podridão, 
suor, muito suor, maresia não. 

 Uma hora depois, volto a abrir 
o vidro e habituo-me. Vejo candeeiros, 
circunstâncias, caixotes do lixo, encontros, 
tampas de esgoto e ultrapassagens, baratas e 
coisas caras. Vários relógios vão sinalizando 
o caminho, mas não consigo ver as horas. 
O taxímetro continua, em contagem 
decrescente. Em contagem decrescente.

 Ao fundo, vejo uma cruz e uma 
fonte. Bato no tecto do táxi, quero sair e 
descansar, estou exausto. O táxi aproxima-
se, pára e abre a porta, automática.

 Saio. O táxi parte, foge. Não 
paguei.

 Sento-me na praça com a cruz e a 
fonte rodeada de bancos e árvores é vigiada 
por uma igreja de luz. A cruz é maior do 
que eu e a fonte tem peixes e cavalos-
marinhos. Vários pombos procuram 
comida pela calçada em movimentos 
tremendos, não estão relaxados. Uma fila 
de patos passeia pela água da fonte, numa 
postura segura, estão relaxados. Suo, já 
não tenho o ar condicionado. Ao longe, 
sobre mim, vejo um prédio gigante. Um 
casino. Rezo.

 As pessoas sem rosto já não me 
assustam. Levanto-me e caminho pela rua 
de paralelos. Os prédios parecem dobrar-
se para me cumprimentar e as pessoas 
afastam-se com respeito. Ao longe, vejo 
um toldo vermelho e vou até lá.

 Sento-me numa arcada 
protegida. Mesas altas, cadeiras altas. 
Protegido do sol, peço um copo de vinho e 
fumo um cigarro. Peço outro, fumo outro. 
Tudo bem. Baratas e pássaros circundam, 
mas não vejo abutres, bom sinal.

 
 O cheiro desagradável 

transformou-se em maresia e o som em 
ondas. O vinho sabe a vinho e o tabaco faz 
mal. Olho para o céu directamente, já não 
preciso do reflexo dos prédios.

 Ao longe, duas pessoas, as 
primeiras com cara, aproximam-se. Vêm 
na minha direção, perderam o respeito. 
Um homem e uma mulher. Finjo que não 
os vejo e uma aranha sobe a parede do bar.

 Sentam-se nas duas cadeiras 
vagas da mesa, cadeiras altas numa mesa 
alta. O resto do bar está vazio. Explicam 
que trabalham por dinheiro, prostituição. 
Falo com eles. 

 Convidam-me a ir a um sítio com 
vista sobre os casinos e de amor garantido. 
Sorte ou azar, destino ou aventura. Não 
posso, tenho um táxi para apanhar. Mas 
para onde? O caminho para trás é longo 
e demorado. Talvez seja melhor seguir em 
frente. Não tenho alternativa.

 Bebem vinho e conversam, 
bebem vinho e saem. Não pagam. 

 Caminhamos até ao prédio alto. 
Vários elevadores, em círculo, convidam-
nos a entrar, estão todos abertos. Escolho 
o espelhado. Entramos e o homem e a 
mulher perdem as roupas. 

 Chegamos ao fim da viagem e 
saímos noutro círculo de elevadores, todos 
abertos. Escolho novamente o espelhado. 
Entramos e o homem sobe pela mulher. 
Assisto de todos os ângulos possíveis. 

 Paramos e chegamos a uma sala 
em quadrado. Apenas dois elevadores 
para subir e ambos terríveis. Um forrado 
a pedra com relva no chão e outro de 
madeira, inacabado.

 Acordo.
 Durmo, outra vez. 

 Sinto uma dor e acordo, levanto-
me. Vou até à casa de banho e olho o 
espelho. Esfrego os olhos para focar a 
imagem. Vejo-me com rugas, muitas rugas. 
Não sou eu, não tenho cabelo, tenho o 
pescoço e as bochechas flácidas, os olhos 
cansados e a barriga proeminente. Fixo os 
olhos no espelho. Tento perceber o que 
se passa, mas não consigo. Choro. Grito. 
Choro como uma criança presa num 
corpo de um velho. Sem tempo.

 O tecto da casa de banho bate-
me nas costas. 

 Abro os olhos e acordo.

 Acordo e tenho um minuto. O 
ponteiro no fundo branco com contorno  
vermelho não parou nem vai parar. O 
tempo está a desparecer. 

 8 segundos.
 A nossa casa é o sítio onde as 

nossas tentativas de escape cessam – 
alguém disse um dia.

 6 segundos.
 A confusão e a poluição.
 5 segundos.
 Tenho Hong Kong ao lado.
 4 segundos.
 Não sei.
 3, 2, 1.

 O telefone que não é telefone 
toca e o ponteiro dos segundos continua 
sem parar.
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C R Í T I C A

Um enigma 
de barbas
Coordenado por Carlos Ascenso André 
e Sara Augusto, um volume com onze textos 
de diferentes autores percorre a vida e a obra 
de Camilo Pessanha nos 150 anos do seu 
nascimento.

P
essanha o jurista, 
Pessanha o cidadão 
participativo e pa-
triótico, Pessanha 

o alquimista da língua, o poeta 
da ausência e da despertença, 
o sinólogo, o contista, o preten-
so orientalista, o inspirador de 
outros autores e escritos, Pessa-
nha o transgressor. É assim, em 
muitas das suas facetas, que o 
volume Camilo Pessanha – No-
vas Interrogações, publicado pelo 
Instituto Politécnico de Macau 
em resultado de um encontro de 
investigadores ali realizado, assi-
nala os 150 anos do nascimento 
daquele que é considerado um 
dos maiores poetas de Macau. 

“Camilo Pessanha (1867-
1926) e os Outros. Aspectos da 
dimensão colectiva da vida de 
Camilo Pessanha em Macau 
(1894-1926)” é uma interessan-
te reflexão de Tereza Sena que 
privilegia a normalidade e não a 
singularidade de Pessanha, sem-
pre em busca do “homem co-

mum que também foi”. A inves-
tigadora traça um breve retrato 
da presença de Camilo Pessanha 
em Macau, desde que chegou 
em 1894, com 26 anos, até à sua 
morte nesta cidade, a 1 de Março 
de 1926, com 58 anos. Nele des-
cobrimos que, para lá da “culti-
vada misantropia”, Pessanha foi 
um “empenhado defensor de um 
projecto nacional para Macau” 
e um republicano apaixonado. 
Revelando-se aos olhos de Sena 
como “muito mais do que o poe-
ta, abúlico, opiómano e ator-
mentado exilado”, Pessanha par-
ticipou num sem fim de iniciati-
vas cívicas em Macau, das quais 
merece destaque a reabilitação 
da figura controversa do Coronel 
Vicente Nicolau Mesquita (1818-
1880). Para quem esteja menos 
familiarizado com a vida do poe-
ta, será porventura surpreenden-
te o patriotismo de Pessanha e a 
importância dada aos símbolos 
nacionais portugueses. Pessa-
nha, que não se escusava a as-

sia de Camilo Pessanha: ‘simples 
imagens, miragens, sonhos tran-
sitórios’”. Em “Espelho Inútil: a 
missão impossível da Clepsidra”, 
Sara Augusto parte da tradução 
de um poema chinês, “Legenda 
budista”, feita por Pessanha, e do 
interesse do poeta por conceitos 
como “vazio” e “limpidez”. José 
Carlos Seabra Pereira discorre 
sobre a “Estética da sugestão e 
tradição chinesa em Camilo Pes-
sanha – um potencial esotérico”, 
enquanto Vânia Rego se debruça 
sobre o Pessanha narrador em “O 
que contam os contos de Cami-
lo Pessanha?”. Duarte Drumond 
Braga analisa um conhecido pre-
fácio de Camilo Pessanha ao livro 
“Esboço Crítico da Civilização 
Chinesa”, de Morais Palha, para 
a partir de Edward Said indagar 
sobre o pretenso orientalismo do 
poeta. Dora Nunes Gago colhe 
“‘Crisântemos amarelos para o 
Mestre’: ressonâncias intertex-
tuais de Camilo Pessanha em 
Eugénio de Andrade e Fernanda 
Dias”. E, finalmente, Izabela Leal 
discorre sobre “Camilo Pessa-
nha: a poesia e o direito ao cri-
me”.

Na multitude de esferas em 
que se moveu, Pessanha perma-
nece de alguma maneira como 
enigma indecifrável – sendo que 
uma possível solução é não ha-
ver rigorosamente nada para de-
cifrar. Agustina Bessa-Luís sinte-
tiza-o: “Era um homem perdido 
até para o génio que tinha”.

Há uma transformação física e 
“quase caricatural” do protago-
nista para se assemelhar à ima-
gem que temos do poeta. Por 
outro lado, Borges nota que o 
fascínio de Pessanha pelo outro e 
pela cultura do outro, fazem com 
que o poeta exerça um irreme-
diável fascínio sobre Agustina.

Com o conhecimento da 
civilização chinesa a ser coloca-
do no centro do labirinto de “A 
Quinta Essência”, Vera Borges dá 
conta de um jogo de espelhos em 
que a civilização colonizada se 
impõe sobre a colonizadora, “até 
na desfiguração dos seus rostos, 
apagando-se a sua identidade 
original”.

Os olhos como frinchas – as-
sim os descreve Agustina quan-
do retrata personagens chine-
sas – são considerados por Vera 
Borges como habitual instru-
mento de distanciamento e até 
desumanização do outro, uma 
tipificação negativa recorrente 
do asiático na literatura ociden-
tal. No caso de Agustina, porém, 
a autora interpreta-o mais como 
uma imagem sobre a “dificulda-
de de penetrar ou desvelar a es-
sência dessa mente oriental, por 
parte de um sujeito ocidental”.

Vera Borges destaca ainda a 
aproximação de Pessanha à poe-
sia chinesa, em afinidade com 
Ezra Pound. Sobre o modo como 
a imagem do poeta tem sido defi-
nida a posteriori, a investigadora 
alega que “na poesia há uma es-
pécie de apelo à efabulação míti-
ca em torno da instância autoral 
sempre que isso seja possível”

Outros artigos deste volume, 
nos quais aqui não nos demora-
mos por natural falta de espaço, 
são igualmente interessantes 
para conhecer ou perceber me-
lhor Camilo Pessanha. Carlos As-
censo André, em “Contradições 
do Sentimento de Ausência em 
Camilo Pessanha”, põe em xeque 
a premissa de que Camilo Pes-
sanha foi um exilado que penou 
com tal condição. Celina Veiga de 
Oliveira, em “Camilo Pessanha 
– Jurista em Macau”, dá conta 
de alguns casos em que este in-
terveio como advogado, ficando 
bem patente a sua capacidade 
argumentativa. Numa aborda-
gem mais teórica, Isabel Marga-
rida Duarte apresenta “Aponta-
mentos linguísticos sobre a poe-

sumir que integrava “a obscura 
legião dos que andamos cá por 
fora a ganhar a vida”, tinha uma 
forte relação com as esferas de 
poder – como jurista, pedagogo, 
orador. Recebeu condecorações 
do Estado português e a doou a 
sua colecção de arte chinesa a 
Portugal. O aspecto mais curio-
so do artigo de Tereza Sena é a 
análise que faz da pose visual de 
Pessanha, de uma certa teatra-
lização, daquilo a que a autora 
chama a “mensagem fotográfica” 
do indivíduo. Diz Sena: “Sempre 
me intrigou a aparente contradi-
ção entre o aprumo e a elegância 
por vezes espelhada nos seus re-
tratos (...) e os testemunhos que 
apontam para um Camilo Pes-
sanha desmazelado, sem gosto, 
e, mais do que isso, negligente 
na, ou até avesso, à sua higiene 
pessoal”, notando que antes de 
si já outros autores apontam este 
aspecto e consideram Pessanha 
um poseur ou dandy. A autora 
lembra que as fotografias eram à 
época uma “forma de auto-afir-
mação, individual ou colectiva”, 
e também um “instrumento de 
representação a partir do qual o 
homem comum passa a poder 
perenizar”. Para Tereza Sena, há 
ainda muito que descobrir na 
pose dos retratos de Pessanha 
e no modo como manipula ou 
teatraliza a sua imagem, na com-
posição estética dos mesmos e, 
também, nos seus destinatários 
– já que era costume oferecer-
-se retratos. As dedicatórias e a 
escrita epistolar que aí se pode 
encontrar devem igualmente 
merecer atenção.

O PESSANHA DE AGUSTINA

“Poesia e mito: a propósito de 
Pessanha no espelho de Agus-
tina Bessa Luís” é o título do 
artigo em que Vera Borges dis-
corre sobre as aparições quase 
fantasmagóricas de Camilo Pes-
sanha n’“A Quinta Essência”, de 
Agustina Bessa-Luís. Seguindo 
as diatribes do protagonista, José 
Carlos Santos Pastor, vagamente 
aparentado com Pessanha, Vera 
Borges varre o labiríntico ro-
mance de Agustina – que toma 
como mapa “Sonho do Pavilhão 
Vermelho”, de Cao Xueqin – em 
busca de referências a Pessanha. 
Explanando o modo como José 
Carlos se desdobra nas persona-
gens históricas de Matteo Ricci 
e Camilo Pessanha, Borges nota 
que Agustina simpatiza clara-
mente mais com a figura e o per-
curso de Ricci que com o poeta 
de “Clepsydra”. A mimetização 
entre José Carlos e Camilo Pes-
sanha, nos afazeres, nas fixações, 
nos hábitos, comporta uma “mi-
tificação negativa” de Pessanha. 

ou menos um século, acreditá-
mos nisso, depois, outros valo-
res se levantaram e perdemos 
essa capacidade tecnológica, 
perdemos uma elite intelectual 
que tivemos em determinado 
momento... quer dizer, os des-
cobrimentos não são obra do 
acaso. Toda a capacidade tec-
nológica e industrial passa para 
o norte da Europa e nós vamos 
ficando para trás e depois an-
damos aqui a gerir, a fingir que 
temos aqui um império, mas 
sempre com pés de barro.

É como se esse período expan-
sionista não te fascinasse pelo 
lado saudosista que tanta gente 
alimenta, mas antes pelos ecos 
que tem no futuro e por tudo o 
que revela sobre as contradi-
ções humanas?

Exactamente. Parece que 
nunca conseguimos olhar de 
frente para uma questão mui-
to simples: Portugal sempre foi 
um país pobre, exceptuando as 
elites, as pessoas sempre luta-
ram para sobreviver. Quando 
olhamos para as caravelas, quem 
são as primeiras camadas a em-
barcar? Quem estava na prisão, 
pessoas que vinham do interior a 
fugir da fome, e isso nunca mu-

dou. Mesmo nos períodos em 
que a riqueza afluía a Portugal, 
nunca fomos capazes de capi-
talizar essa riqueza para criar-
mos uma estrutura de país. Não, 
torrávamos o dinheiro todo em 
coisas perfeitamente alucinadas. 
Por isso é que percebemos que a 
partir de certa altura vamos sem-
pre na última carruagem. Acaba 
a pimenta, arranjamos o ouro do 
Brasil... e qualquer dia arranja-
mos outra coisa qualquer quan-
do isto der para o torto. 

Do ponto de vista literário, esse 
é um material inesgotável?

Sim, e fascinante. Se tivésse-
mos a sorte de andar por cá uns 
150 anos, talvez pudesse escrever 
algo mais extenso, mas como isso 
não acontecerá, terei de me con-
tentar com coisas mais concretas. 
E Macau, nesse aspecto, é um mi-
croclima que permite observar 
tudo isso e escrever à volta de to-
das estas coisas. 

Como é o processo de transfor-
mar personagens históricas, 
como é o caso de Du Yuesheng, 
líder do Bando Verde, em per-
sonagens literárias? 

O caso concreto do Du 
Yuesheng, que tem de fugir de 

Shanghai, presumivelmente 
nunca terá estado em Macau. 
Mas isto acaba por ser aquela ló-
gica de na ficção podermos colo-
car as personagens onde quiser-
mos. Procuro estar bem enqua-
drado sobre quem era a perso-
nagem, e li bastante sobre esta, 
em particular, para ter o acesso 
possível ao seu modo de pensar. 
Isso dá-me prazer, porque nor-
malmente temos a lógica da ina-
cessibilidade do poder, mas os 
poderosos são pessoas como as 
outras, podem tentar esconder 
tudo, mas há um momento em 
que as máscaras caem. 

Vais regressar a Macau, na 
ficção?

Neste momento, tenho na 
cabeça dois livros, sendo um 
a continuação do outro. Um é 
passado em Macau, outro em 
Lisboa, com o personagem que 
está em Macau a ir, depois, para 
Lisboa. Ainda não sei qual vou 
escrever primeiro, embora saiba 
perfeitamente o enquadramen-
to dos dois. A época será 1924, 
25, com Lisboa no período pré-
-golpe de estado, com tudo a 
ruir, e com um antecedente em 
Macau. Ainda tenho coisas para 
resolver, mas será isso.

Fernando Sobral 

A Grande Dama 
do Chá
Abysmo

com a ideia de que não há preto 
e branco, há muitos cinzentos. 
Isto acaba por ser o pano de fun-
do que eu normalmente aplico 
a grande parte das coisas que 
escrevo. Há sempre ali algo que 
não sabemos muito bem o que 
é e é um pano de fundo comum 
aos meus romances. Isso permi-
te criar um amparo para tudo o 
resto que me interessa, ou seja, 
o legado dos portugueses no 
mundo, as contradições de Por-
tugal, a lógica da sobrevivência. 
É esse jogo que me interessa e é 
isso que procuro trazer para os 
meus livros.

A tua escrita parece assentar na 
recusa permanente do mani-
queísmo. Essa forma de ver as 
coisas tem a ver com a tua for-
mação jornalística?

Creio que sim, com a mi-
nha formação não só jornalísti-
ca, também na área do direito. 
Ao longo destas sucessivas vi-
das diferentes, uma coisa que 
sempre me fascinou foi o po-
der, não por querer alcançá-lo, 
mas antes tocá-lo e fugir. E isso 
acaba por ser a base a partir 
da qual escrevo, o modo como 
se exerce o poder, quais são as 
suas motivações. Como é que 
todo este sistema se move, é 
isso que me fascina, o poder 
como uma bola de cristal, mas 
que nos deixa conhecer apenas 
um bocadinho do passado, um 
bocadinho do presente e, pre-
sumivelmente, um bocadinho 
do futuro, mas sem certezas. 
E no meio disto tudo, a lógica 
sistemática de sobrevivência 
dos portugueses ao longo dos 
séculos, sempre à espera que o 
futuro resolvesse os problemas. 
O papel dos portugueses fora 
de Portugal, nomeadamente na 
Ásia, e concretamente em Macau, 
é para ti um projecto literário?

Sim, muitos destes livros 
acabam por ser capítulos de 
uma história, não mais vasta, 
quem sou eu para dizer que 
estou aqui a fazer uma histó-
ria mais vasta sobre o que quer 
que seja, mas digamos que 
há uma linha de ligação entre 
tudo isso, que eu vou tentan-
do seguir. Por exemplo, porque 
é que os portugueses foram à 
descoberta do mundo, porque 
é que tivemos, por assim di-
zer, o mundo aos nossos pés e 
depois, passado uns séculos... 
Quando entramos no período 
dos descobrimentos, há um 
episódio fascinante que é o da 
Ilha dos Amores, n’Os Lusíadas, 
em que queremos ser deuses no 
lugar dos deuses. Durante mais 

VVAA

Camilo Pessanha. 
Novas Interrogações
Instituto Politécnico de Macau



• parágrafo  • SEXTA-FEIRA 28 DE FEVEREIRO, 2020

1 2

www.revistapixe.com.br

Criada por um conjunto de escritores e 
críticos literários, a Pixé é uma revista 
literária que publica poemas, contos e 
crónicas de autores brasileiros, sempre 
acompanhados de ilustrações feitas por 
artistas convidados para cada edição. 
A diversidade é marca de água desta 
publicação, não só em termos geográficos, 
mas igualmente ao nível do reconhecimento 
público dos autores. A decisão de incluir ou 
não um texto na revista deriva unicamente 
da leitura feita pelo seu Conselho Editorial, 
não importando se o texto é de um autor 
consagrado e com livros publicados ou de 
um desconhecido do público que talvez só 
tenha publicado nalgum jornal local – ou 
nem isso. A escolha faz-se pelas qualidades 
reconhecidas em cada prosa, em cada verso, 
sem que um programa defina de modo 
espartilhado o que vem a ser essa qualidade. 
No Editorial do último número, lê-se:

«Geração após geração, sucediam-se 
revoluções estéticas até se estabelecer uma 
tradição de van- guarda tão manjada quanto 
conservadora. Como deve se posicionar 
uma publicação contemporânea como a 
Pixé? Nossa única certeza é não ter ostentar 
nenhuma certeza. Essa postura não é dúbia, 
não é covarde, não é abstencionista. É 
apenas um modo de ver a realidade. O que 
nos importa mais é criar uma grande tribo 
do que pontificar um estilo único. Preservar 
a diversidade é assumir uma postura não- 
-autoritária. Portanto, o experiente artista 
popular baiano tem o mesmo espaço da 
jovem artista cuia- bana, uns escrevendo 
do centro e outros escrevendo de fora do 
país. Tampouco buscamos o que seja “a 
brasilidade” porque a imagem convergente, 
monolítica, idealizada de um só Brasil 
não nos ilude. Quando escritores dizem 
que são “pós-modernos” não deixam de 
seguir a cartilha da modernidade a fim 
de estabelecer essa classificação: uma 
lógica linear e progressista de superação 
do passado pelo presente, pressionando 
o futuro com as mesmas paranóias de 
sempre. Somos pós-nada. Estamos vivos 
e mergulha- dos na essência humana 
mas num tempo circunstancial, onde as 
fronteiras viraram convenções e a realidade 
é suprarreal. Queremos as idiossincrasias 
de uma comunidade tribal, com índios, 
pajés e caciques, unidos em cerimônias 
de afetividade. A Revista Literária Pixé 
coloca-se dessa forma por saber que a 
ética da tribo: o passado não é pior do 
que o presente e que o futuro não será 
necessariamente melhor. Talvez seja esse o 
nosso manifesto. Talvez...»

Com mais perguntas do que certezas, a Pixé 
organiza-se assim. E disponibiliza todas 
as suas edições on-line, para quem queira 
descobrir o que se vai escrevendo no Brasil 
contemporâneo. Independentemente de 
escolas e correntes.

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. 
Germano Almeida
O Último Mugido
Caminho

O novo romance do autor cabo-
verdiano recupera a história 
de um escritor, Miguel Lopes 

Macieira, assassinado pelo seu 
melhor amigo no dia em que 
apresentava o seu livro. É a partir 
daí que se desenvolve a trama 
desta narrativa, um retrato da 
sociedade do Mindelo onde 
não será difícil encontrar vícios, 
sonhos e logros universais.

2.
Meng Jin
Little Gods
Custom House

Romance de estreia do autor de 
Shanghai, actualmente a viver nos 
EUA, Little Gods narra a mudança de 
Liya e da sua mãe para a América, e a 
vida marcada pelas ideias de diferença, 
exotismo e alteridade que essa 
mudança transporta consigo. 

3.
Miguel Bandeira Jerónimo e José Pedro 
Monteiro
História(s) do Presente
Tinta da China

Com o subtítulo Os mundos que o 
passado nos deixou, esta é a versão 
desenvolvida da série com o mesmo 
nome publicada no jornal Público, 
reunindo uma úzia de ensaios e 
outras tantas entrevistas a reputados 
especialistas internacionais sobre 
eventos e processos históricos que 
marcaram o nosso passado e sobre os 
legados vários que nos deixaram.

4. 
VVAA
Street Art Portugal - Guia de 
Grandes Artistas Portugueses
Zestbooks

Um guia para conhecer o trabalho de 
artistas portugueses que têm vindo a 
destacar-se na street art, muitos deles 
com projecção internacional, todos 
com obras que podem ser vistas em 
diversas paredes. Vhils, Aka Corleone, 
Tamara Alves e Bordalo II são alguns 
dos artistas incluídos.

5.
María Hesse
O Prazer
Suma de Letras

Um percurso sobre o despertar da 
sexualidade – e sobre os mitos, culpas e 
fantasias associados ao prazer feminino 
– que se assume autobiográfico, 
acabando por ecoar as experiências, 
dúvidas e medos mitológicos de tantas 
mulheres. 

6. 
Ricardo J. Rodrigues, Susana Diniz e 
Pedro Semeano
Eu Sou Lobo – O rei da floresta 
portuguesa
INCM

Uma história sobre o predador 
temido, mas também sobre o animal 
ameaçado. Pensado para os mais 
novos, este livro é uma parceria com o 
Instituto de Conservação da Natureza 
e das Florestas e permite conhecer 
os hábitos, a evolução e as lendas 
associadas ao lobo-ibérico.
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