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Ensaio

Momentos 
de 
existência
Deliciosos “fragmentos” de 
escrita apresentados sob a 
forma de narrativa contínua. 
O melhor livro de Pamuk. 
José Riço Direitinho

Outras Cores
Orhan Pamuk
(tradução de Miguel Romeira)
Editorial Presença, €22,00

mmmmm

Este é o primeiro 
livro do escritor 
turco Orhan Pamuk 
(Istambul, 1952) 
publicado depois de 
o Comité Nobel o ter 
distinguido em 
2006. Nele reúne 
“ideias, imagens e 

fragmentos de vida que ainda não 
encontraram lugar” nos romances 
que escreveu, são “ensaios sobre a 
vida, a arte, os livros e as cidades”; e 
também uma extensa e reveladora 
entrevista dada ao magazine “The 
Paris Review”, um conto 
autobiográfico e o texto integral do 
discurso de agradecimento do Prémio 
Nobel (a emocionada história “A Mala 
do Meu Pai”). 

Para um leitor que conheça a obra 
romanesca de Pamuk, os textos assim 
reunidos ilustram aspectos que os 
romances apenas desvelaram: as 
influências literárias e como estas se 
expressaram, a sua posição política 
face ao regime turco e à Europa, a sua 
“esquizofrenia” cultural (à imagem da 
cidade de Istambul) que o faz 

balançar inteligentemente entre 
o Ocidente e o Oriente, 

vivendo 
“instavelmente 

nas margens da 
Europa”, e a 
visão 
ambivalente 
de um 

continente 
de “portas 
fechadas” 
que ora se 
apresenta 
como uma 
miragem 
desejada, 

uma “visão 
do devir”, ora 

como um 

perigo receado. Para quem 
desconhece os romances do autor 
turco, este livro é bastante mais do 
que uma introdução à “complexa 
simplicidade” de uma obra ímpar e 
fascinante.

A melancolia e alguma solidão, tão 
características das histórias de 
Pamuk, atravessam também estes 
escritos, quer ele se refira aos mais 
recorrentes dos seus temas 
autobiográficos - os tempos da 
infância numa Istambul que agora é 
apenas quase feita de memórias, e a 
sua relação com a figura paterna por 
vezes ausente -, quer ele escreva 
sobre os momentos que precederam 
a sua ida a tribunal (arriscando uma 
pena de três anos de prisão), acusado 
de “ter denegrido publicamente a 
identidade turca” depois de em 
Fevereiro de 2005, numa entrevista a 
um jornal suíço, se ter referido à 
chacina de um milhão de arménios e 
de trinta mil curdos pelas tropas 
turcas durante a I Guerra Mundial. 
Este episódio, que o trouxe para as 
páginas dos jornais do Ocidente e que 
originou manifestações de 
solidariedade de vários escritores (as 
“más-línguas” atribuem a este facto a 
razão de um Nobel apressado), é, 
aliás, o que lhe provoca uma sanha 
mais destemperada contra a Turquia, 
ao afirmar que “num país que 
homenageia os seus paxás, santos e 
polícias sempre que pode, mas recusa 
homenagear os seus escritores até 
que eles tenham passado anos em 
tribunais e prisões, não posso dizer 
que tenha ficado surpreendido por 
ser levado a julgamento.”

Muitas são as páginas, neste 
“Outras Cores”, que Pamuk dedica ao 
ofício de escritor. Divaga 
elegantemente e sem pretensões 
sobre o amor aos doze mil livros que 
fazem a sua biblioteca, sobre a sua 
“dose diária de literatura” de que 
precisa como de um remédio, sobre 
os alfarrabistas que já quase não 
existem numa cidade e num país em 
que os leitores são olhados “de lado”, 
sobre as dez horas diárias que se 
obriga a passar no seu escritório onde 
a janela, com vista para o Bósforo, 
está sempre aberta para que entrem 
os sons que habitam Istambul, sobre 
as memórias de quando escreveu os 
primeiros romances e sobre as 
necessidades de um escritor, que 
segundo ele “precisa [apenas] de 
papel e caneta, e do optimismo de 
uma criança que olha o mundo pela 
primeira vez”. Diz ainda que uma das 
maiores qualidades de um escritor é a 
paciência, essa capacidade de esperar 
pelo momento (que nunca se sabe 
quando chega) para entrar nesse 
mundo mágico da literatura depois de 
se sentar a uma secretária.

Mas é quando analisa os livros dos 
outros, quer sejam de escritores que o 
influenciaram ou de autores seus 
contemporâneos, que a sua argúcia e 
inteligência mais se faz notar. Em 
poucas dezenas de frases, por norma 
não mais de duas ou de três páginas, 
consegue dissecar brilhantemente a 
obra de autores como Thomas 
Bernhard (cujo sentimento que o 
resume é a “renúncia”), Céline (de 
quem diz que a sua obra é “a crónica 

de uma luta constante”), Sartre, 
André Gide, Nabokov, Dostoiévski, 
Sterne, Stendhal, Vargas Llosa ou 
Salman Rushdie, todo um catálogo 
virtuoso. E de maneira irónica, entre 
outros assuntos, como o da “literatura 
do Terceiro Mundo”, interroga-se 
ainda sabiamente sobre a natureza 
mediterrânica, escrevendo que “foi 
através dos escritores da Europa do 
Norte que as gentes do Mediterrâneo 
descobriram que eram 
mediterrânicas. As origens do 
temperamento mediterrânico não se 
encontram em Homero ou em Ibni 
Haldun, mas (...) nas viagens 
mediterrânicas de Goethe e 
Stendhal”.

Será estranho, ou desprestigiante, 
dizer de um romancista que o seu 
melhor livro não é um romance? 
Pamuk não será o primeiro, também 
Kundera escreveu “A Arte do 
Romance”.

Danos 
colaterais
A condição do escritor: 
idiossincrasias, publicidade, 
hipocondria, identidade 
sexual, hipocrisia, batatas 
fritas e glória literária. 
Eduardo Pitta

Efeitos Secundários
Augusten Burroughs
(Trad. Duarte Sousa Tavares)
Bico de Pena, €16
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Não tem nada que 
enganar: Augusten 
Burroughs (n. 1965) 
é o sujeito 
declarado da 
própria obra. O que 
sabemos da sua 
infância e 
adolescência  -  

quem leu “Correr com Tesouras” 
conhece os detalhes mais sórdidos  -  
é suficiente para pôr os cabelos em 
pé, e só a capacidade de nos fazer rir 
e chorar com a mesma intensidade 
resgata a narrativa do pesadelo (ao 
contrário do que supõe o pensamento 
“correcto”, o abuso, a pedofilia e 
outras disfunções também acontecem 
em famílias cultas e sofisticadas como 
a dele). Mais tarde, “A Seco” deu 
conta do doloroso processo de 
desintoxicação do álcool. Como o 
título indica, “Efeitos Secundários” é 
o corolário disso tudo.

Narrado como sempre na primeira 
pessoa, a diferença é que desta vez 
Augusten fala do lugar do escritor, e 
do escritor que vive com outro 
homem (o seu companheiro Dennis 
Pilsits), com quem partilha o 
quotidiano prosaico de qualquer 
família da classe média: os animais de 
estimação, as viagens, a angústia da 
escrita, as pequenas irritações 
domésticas, certa propensão 
bulímica. Como de ordinário, o 
retrato é sem filtro: “Muita gente acha 

que sou uma pessoa divertida e 
encantadora. Muita gente está 
enganada. Em pessoa, não sou 
especialmente divertido. Sou sério e 
cansado. Cansado de ter vivido 
dezassete vidas diferentes, 
comprimidas no espaço de uma só. 
Doem-me as costas, sou careca e 
tenho a pele estragada. Tento ser 
divertido, mas o máximo que consigo 
é ser desajeitado e um bocado 
patético. Visto-me como um gajo de 
dezanove anos e uso cremes de 
setenta e cinco dólares para as rugas à 
volta dos olhos.” Definitivamente, a 
introspecção deixou de ser um tique 
francês.

Não estamos a falar de ficção. 
“Efeitos Secundários” é uma colecção 
de ensaios sobre temas tão variados 
como as “obrigações” do escritor 
(promover a obra nos sítios mais 
improváveis), hipocondria, 
publicidade, identidade sexual, 
seguros de responsabilidade civil, o 
fosso cultural entre os Estados Unidos 
e a Inglaterra, anúncios pessoais, 
hipocrisia, batatas fritas, 
idiossincrasias dos buldogues 
franceses ou até o hipotético 
assassinato de John Updike, ponto de 
partida para uma hilariante reflexão 
sobre a reciprocidade entre consumo 
e glória literária. Afinal, “se o Updike 
morresse nessa noite, os meus 
duzentos dólares poderiam 
transformar-se em quatrocentos no 
dia seguinte. Poderia pôr os livros à 
venda no eBay e, com o lucro, 
comprar uma pilha de livros na 
Barnes and Noble”. Augusten pega no 
pretexto para ir ao eBay conferir a sua 
própria cotação...

O processo é simples. Em vez de 
memórias formais, subordinadas à 
cronologia e outros protocolos, 
Augusten serve-se de incidentes da 
sua vida pessoal com a destreza de 
quem manipula detonadores. A 
escrita inteligente e o equilíbrio 
perfeito entre sarcasmo e humor 
transformam a leitura num prazer. 
Qualquer autor menos articulado 
ficaria inibido com o aparente 
desinteresse do “material”, mas, nas 
mãos de Augusten, o texto dispara em 
todas as direcções. Infracções de 
trânsito, por exemplo. Augusten e 
uma amiga não fazem a coisa por 
menos: são ultrapassados pela 
direita?, são atingidos pelo lixo 
atirado da janela de outro carro?, são 
insultados por motoqueiros? 
Respondem com imagens violentas. 
Porque as pessoas estão preparadas 
para um manguito, não estão à espera 
de ver “uma mulher nua com um 
quilo de salsichas enfiadas no ânus” 
(isso elimina todos os outros 
pensamentos), nem “um homem a 
enfiar a ponta do pénis no prepúcio 
de outro” (a Harley desacelera). 
Nenhum desejo de transcendência o 
persegue. Se a vida das pessoas 
comuns é uma sucessão de 
peripécias, grande parte 
sensaboronas, muitas dramáticas, 
algumas empolgantes ou divertidas, e 
se um escritor é uma pessoa igual às 
outras, vivendo no meio delas, é 
natural que faça da condição humana 
o objecto do seu trabalho. Ser 
escritor, diz ele, “é como ser uma 

¬Mau ☆Medíocre  ☆☆Razoável  ☆☆☆Bom  ☆☆☆☆Muito Bom ☆☆☆☆☆Excelente

Será estranho, ou desprestigiante,
dizer de um romancista que o 
seu melhor livro não é um romance? 

Augusten serve-se de incidentes da 
sua vida pessoal com a destreza de quem 
manipula detonadores
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actriz pornográfica 
com duas enormes feridas 
abertas - uma em cada mama. E 
depois usar um fato-de-banho muito 
decotado para as mostrar”. Zola não 
andava longe disto.

Diário

Retrato do 
naturalista 
enquanto 
jovem
O retrato de um jovem 
Darwin com tanto de 
ousadia científica quanto de 
paixão estética e preconceito 
moral. Luís Maio

A Viagem do “Beagle” - Viagem 
de Um Naturalista à Volta do 
Mundo
Charles Darwin
(Tradução de Diniz Lopes e Miguel 
Serras Pereira)
Ciência, Relógio d’Água, 431 pags.

mmmmn

“A Origem das 
Espécies” foi 
publicada em 1959, 
ou seja, faz agora 
século e meio. Na 
altura, Charles 
Darwin contava 50 
anos de idade, mas o 
trabalho de campo 

em que baseou o ensaio é muito 
anterior. Radica na viagem efectuada 
a bordo do “Beagle”, um bergantim 
de dez canhões, que partiu de 
Davenport a 27 de Dezembro de 1831, 
ou seja, quando Darwin tinha apenas 
22 anos. O objectivo da expedição, 
prevista para dois anos, era 
cartografar as costas da Patagónia e a 
Terra do Fogo, mas acabou por se 
converter numa viagem de circum-
navegação de contornos meio 
científicos, meio coloniais que se 
prolongou por cinco anos.

Na altura de embarcar, Darwin era 
um jovem de classe média, já com 
estudos académicos, mas sem 
vocação definida. Não foi recrutado 
como naturalista, antes na ausência 
de alguém com essas qualificações, 
viajando com o título de cavalheiro 
acompanhante do comandante Fitz 
Roy. Enquanto navegava à volta do 
mundo aproveitou, no entanto, para 
despachar para casa fósseis e animais 
invulgares, e quando regressou foi já 
com estatuto de celebridade 
científica. Passou o resto da vida a 
publicar as descobertas decorrentes 
da viagem, a começar pelo “Journal of 
Researches”, em 1839, diário na base 
de “A Viagem do ‘Beagle’”, pela 
primeira vez editada entre nós no 
âmbito das comemorações dos dois 
séculos de nascimento do autor.  

Lê-se como um complemento do 

seminário: promessa da mãe antes de 
ele nascer. Acabaria por cursar 
Direito, ajudado pela manha de José 
Dias, que se sentiu subitamente a 
viajar com ele pelas Europas e pela 
astúcia de Capitu, uma adolescente 
que cresceu mesmo ao lado. Capitu e 
os seus “olhos de ressaca”, com quem 
ele viria a casar e a ser, por certo 
tempo, feliz. Tiveram um filho. Mas 
começa a notar a grande semelhança 
daquele com Escobar, o seu melhor 
amigo. Escobar morre. O ciúme, a 
suspeição, dilaceram a alma do 
narrador. Tudo devém signo, 
dementemente exacerbado na 
rememoração de um adultério 
possível (tema recorrente no autor). 
Provável dirão alguns, certo dirão 
outros. Indecidível sorri Machado de 
Assis, o manipulador virtuoso do(a) 
leitor(a) e das entrelinhas. Mas afinal 
Capitu traiu, ou não? Ainda hoje no 
Brasil se levantam vozes, prós e 
contra. Comparando com 
Shakespeare e Otelo, infiltrados em 
“Dom...”, recordemos que na célebre 
peça Desdémona é ilibada no texto, ao 
contrário de Capitu, exilada com 
Ezequiel, o filho (nome de profeta, a 
figura mais injustiçada, que vai morrer 
a Jerusalém). O leitor pode dar a sua 
opinião: forum.valinor.com.br.

Quase em simultâneo (mistérios da 
edição), a Dom Quixote lança, num 
só volume, “Dom Casmurro”. Quase 
nada nem ninguém é perfeito. A esta 
última edição, como infelizmente a 
outras, faltam as notas que poderiam 
com vantagem para o leitor 
português, ou o de 2009, que tão 
pouco sabe da história do Brasil 
oitocentista, enquadrar histórica e 
geograficamente a narrativa. A edição 
da Relógio d’Água, conjugando 
“disparatadamente” dois livros, 
possui porém uma boa bibliografia e 
uma cronologia da vida e obra de 
Machado a que não faltam as 
quezílias com Eça. Por poucos euros 
de diferença, talvez compense esta 
solução de dois em um.

O outro livro da edição da Relógio 
d’Água é “Esaú e Jacó” (1904), o 

penúltimo 

livro que chocou a 
Inglaterra vitoriana e fundou a 

biologia moderna, mostrando em 
esboço algumas das ideias de “A 
Origem das Espécies”. São ilações que 
o leitor deduz ou vislumbra aqui e ali 
no diário, mas onde de modo algum 
encontra uma sistematização, ou 
sequer um encadeado de raciocínios 
a caminho da teoria da evolução 
através da selecção natural. No lugar 
disso, o que oferece este diário é o 
retrato dum jovem Darwin ávido de 
surpresas e revelações, sempre 
pronto para o choque que é a 
natureza em lugares distantes e mal 
conhecidos do seu tempo. Alguém 
que tudo observa com curiosidade e 
deslumbramento, levanta uma pilha 
de questões, avança algumas pistas de 
explicação, mas está (ainda) longe de 
estar na posse de uma doutrina 
universal. 

O discurso objectivante da ciência 
surge entretanto à mistura com um 
registo hedonista e romântico, onde a 
experimentação é indissociável da 
fruição estética, poética ou mesmo 
lúdica da natureza. Este é o diário 
dum cientista em formação que não 
se limita a registar os hábitos dos 
chocos, mas aproveita para se divertir 
quase infantilmente com os jactos de 
águas que eles lhe mandam à cara 
para se defender. Que não se fica pela 
constatação de que as planícies da 
Patagónia são ermas e inúteis, 
preferindo acrescentar que em todo o 
seu desolamento são mil vezes mais 
atraentes que as pampas verdes e 
férteis, na medida em que apelam ao 
campo livre da imaginação. Mais que 
argúcia científica, o que estes relatos 
denotam é uma subjectividade 
investida no mergulho da alteridade, 
que é a própria essência da crónica de 
viagens (e de aventuras) do seu 
tempo. 

Até porque “A Viagem do ‘Beagle’” 
está longe de ser só um repositório de 
notas de geologia e história natural. É 
também um relato de pessoas, 
lugares e acontecimentos, uma 
dimensão cultural que emerge 
avulsamente através do diário, para 
vir a ganhar o centro das atenções 
mais para o final, nos capítulos 
dedicados às escalas do navio 
britânico no Pacífico. Neste domínio 
também Darwin nunca se abstém de 
opinar, a partir de um ponto de vista 
que é o espelho fiel da mentalidade 
vitoriana e que hoje outra 
classificação não admite que a de 
chauvinista, colonialista e puritano. É 
a mentalidade que o leva a aplaudir o 
desterro dos aborígenes da Terra de 
Van Diemen, que assim se pode 
tornar “civilizada”, a mostrar 
repugnância pelos nativos 
neozelandeses, em cujo olhar divisa 
astúcia e ferocidade, ou a rejeitar 
como expressão de selvajaria o 
folclore dos malaios, enquanto 
declara que o içar da bandeira 
britânica vai de par com a 
prosperidade e a civilização. 

 “A Viagem do ‘Beagle’” tem 
também esse atractivo de ir revelando 
que o jovem progressista e mesmo 
visionário em matéria de ciência era 
também preconceituoso e 
hiperconservador em termos morais - 

e, se calhar, é toda uma história de 
grandes figuras do saber moderno 
que se revê nesse perfil contraditório. 
Mas talvez nem um génio da ciência 
do século XIX fosse capaz de perceber 
aquilo que hoje é uma verdade 
simples: que não se pode admirar os 
cangurus e a seguir ir caçá-los só por 
diversão, ou denunciar o extermínio 
dos aborígenes ao mesmo tempo que 
se louva Sydney como baluarte da 
civilização britânica. Ou ainda que é 
suspeito censurar a virtude das 
mulheres do Taiti, enquanto se exalta 
os peitos nus dos homens da ilha 
como os mais elegantes do planeta. 
Uma verdadeira caixa de surpresas e 
paradoxos, este Darwin da juventude.

Ficção

O maior romancista 
de língua portuguesa

Dom Casmurro + 
Esaú e Jacó
Machado de Assis
Relógio d’Água

Dom Casmurro
Machado de Assis
Dom Quixote

mmmmn

Sejamos claros, se 
estivesse só em 
causa estrelar o 
escritor, cinco 
estrelas ainda 
saberia a pouco, 
mas na edição da 

Relógio d’Água que junta “Dom 
Casmurro” e “Esaú e Jacó” há um 
erro de “casting”. Assim, não se 
editando um a um, “Esaú e Jacó” 
(1904) deveria acompanhar antes 
“Memorial d’Aires” (1908), última 
obra do autor. É que o inefável 
Conselheiro Aires surge em “Esaú e 
Jacó” já como personagem e até autor 
póstumo do livro, ao mesmo tempo 
que Machado o ficciona aí a escrever 
o seu memorial. Coisas 
machadeanas. Nada é simples, como 
se escreve na pág. 279: “O leitor 
verdadeiramente atento tem 
quatro estômagos no cérebro, por 
eles faz passar e repassar os atos e 
os fatos, até que deduz a verdade, 
que estava, ou parecia estar 
escondida” (sentença que Machado 
transpõe de Leopardi).

Quanto a “Dom Casmurro”, 
merece uma edição independente, 
não por ser melhor ou pior, mas por 
razões paraliterárias: nenhuma 
personagem da literatura de língua 
portuguesa se compara ao mistério e 
à reverberação do mistério enquanto 
mistério, que perdura de Capitu. 
“Dom Casmurro” é narrado por 
Bento Santiago, o “Casmurro”, na 
primeira pessoa, 40 anos 
depois dos acontecimentos 
que o deixaram sozinho, 
viúvo ensimesmado a 
viver com José Dias - o 
Compadre. 

Bentinho estava 
destinado ao 

Ficção
Nómada
Stephenie Meyer
(Tradução: Maria 
da Fé Peres)
Edições Gailivro, 
19,90 €
O nosso mundo 
foi invadido por 
inimigos 
invisíveis, 

chamados almas, que tomam os 
corpos dos humanos como 
hospedeiros. 
Quando 
Nómada entra 
no corpo de 
Melanie 
Stryder não 
esperava 
que a 
humana 
lutasse pelo 
controlo do 
corpo. As duas 
tornam-se aliadas 
involuntárias quando encontram 
um inimigo comum. “Nómada” 
foi escrito por Stephenie Meyer a 
criadora da saga de vampiros 
iniciada por “Crepúsculo”.

Viagens
Passaporte - Via-
gens 1994-2008
Maria Filomena 
Mónica
Alêtheia Editores, 
15 €
Maria Filomena 
Mónica relata o 
conjunto de 
viagens feitas ao 
longo de 14 anos. 

De Hong Kong a Granada, 
descreve os vários locais na 
Europa, África e Ásia que visitou, 
mas não se esquece de Portugal. 
Os relatos são acompanhados 
pelas fotografias de António 
Barreto. Maria Filomena Mónica 
é conhecida pelas biografias de D. 
Pedro V, Eça de Queirós e Fontes 
Pereira de Melo e pelo seu livro 
de memórias “Bilhete de 
Identidade”. 

Poesia
Materiais Para 
Confecção De Um 
Espanador De 
Tristezas
Ondjaki
Editorial 
Caminho, 10,50€
O retorno de 
Ondjaki à poesia 
depois de “Há 

Prendisajens com o 
Xão” de 2002. 
Fala de 
tristeza, 
alegria, 
tardes 
solarengas 
e dos 
animais 
que 
habitam o 
imaginário 
do escritor 
angolano.

Saídas

Maria Filomena Mónica

Radica na viagem efectuada a 
bordo do “Beagle” o trabalho 
de campo em que Darwin baseou 
“A Origem das Espécies”

Machado de Assis

Stephenie Meyer

Ondjaki
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romance de Machado. Tem como 
pano de fundo o fim do Império e o 
advento da República, a Lei do 
Ventre Livre e o fim da escravatura 
decidido pela princesa Isabel, na 
ausência de D. Pedro II então na 
Europa, o golpe do marechal 
Deodoro, a conspiração de Floriano e 
muito mais. Nunca o autor foi tão 
longe na apresentação impiedosa da 
sociedade e da política brasileiras de 
então, e do próprio Homem como 
devorador do próprio Homem.

“Esaú ...” alicerça-se num quadro 
bíblico, Génesis 27 - a rivalidade e o 
confronto de dois irmãos gémeos, 
filhos de Isaac, pouco antes da morte 
deste. Na nossa história temos os 
gémeos Pedro e Paulo. Brigavam 
mesmo antes de nascer, no seio de 
Natividade, a mãe. Esta, quase à 
revelia, foi consultar uma vidente: a 
Cabocla do Morro do Castelo, que lhe 
pergunta se os meninos tinham 
brigado antes de nascer; recorda 
“movimentos extraordinários, 
repetidos e dores e insónias”. 
Brigariam porquê? A mãe insiste, 
tenta em vão sondar o Destino dos 
filhos. Seriam grandes, gloriosos, 
predestina a Cabocla. “Cá fora 
também se briga. (...) Quanto à 
qualidade da glória, coisas futuras!” 
Contrários em tudo. “Paulo era mais 
agressivo, Pedro mais dissimulado.” 

Pedro cursou Medicina no Rio, 
Paulo, Direito em São Paulo, Pedro 
era monárquico, o irmão 
republicano. Um tinha no quarto o 
retrato de Luís XVI, o outro o de 
Robespierre, um era conservador, o 
outro liberal; mas ambos acabaram 
deputados, em campos políticos 
opostos. Paradoxalmente, 
“cresceram um para o outro”, como 
as peças que se cruzam, espicaçam, 
virtualmente se completam, mas 
nunca se encaixam nem firmam. 

Estes dois livros reunidos, assim 
como “Quincas Borba” e “Memórias 
Póstumas de Brás Cubas” que a 
Relógio d’Água também editou, 
sublinham as características e 
qualidades do maior romancista de 
língua portuguesa, o Bruxo do Cosme 
Velho. Para além da arte de 
arquitectar um romance com que se 
parece divertir, interpelando o leitor 
para constantes desvios e reenvios, 
como se se tratasse de uma digressão 
coloquial, assim como o “ethos” de 
candura com que retrata as coisas 
mais terríveis, ou as sugere com 
elegância nas entrelinhas, para além 
de tudo isto, como se não fosse 
pouco, da ironia, do riso com que nos 
estremece, Machado descreve 
exemplarmente os sigilos da alma e a 
burguesia carioca, a alta roda do 
tempo, os que lá estão e os que estão 
a bater à porta (o roda da fortuna é 
imparável). O oportunismo, o ganho 
se possível rápido, a vaidade, a 
conduta interesseira de tudo e de 
todos configuram as personagens. 
Machado desmistifica a sociedade 
burguesa, ao mesmo tempo que 
articula isso com uma visão do 
Homem sombria: o Homem como 
devorador incansável do próprio 
Homem. Fá-lo com extrema 
delicadeza, requinte e grande 
erudição, como se não fosse nada...

Poesia

A poeira 
do fi m 
Uma transfiguração poética 
da memória moçambicana. 
Pedro Mexia 

Pneuma
Luís Carlos Patraquim
Caminho€ 15

mmmmn

Luís Carlos 
Patraquim é hoje o 
mais importante 
poeta africano de 
língua portuguesa, 
juntamente com o 
angolano Ruy 
Duarte de Carvalho. 
Publicou sete livros 

em trinta anos: “Monção” (1980), “A 
Inadiável Viagem” (1985), “Vinte e tal 
novas formulações e uma elegia 
carnívora” (1992), “Mariscando Luas” 
(1992), “Lidemburgo Blues” (1997), 
“O Osso Côncavo” (2005) e 
“Pneuma” (2009).  

O mote da nova colectânea é dado 
na secção inicial, “Os nomes”, 
homenagem a poetas moçambicanos 
falecidos (entre os quais Craveirinha, 
Rui Nogar, Sebastião Alba, Alberto de 
Lacerda ou Noémia de Sousa). A 
expressão “nomes” tem aqui um 
duplo sentido. Há uma noção 
pessimista de que os escritores, com o 
tempo, passam a ser apenas nomes, 
que poucos conhecem e ninguém lê. 
Mas Patraquim também usa “nomes” 
como declinação dos “founding 
fathers” da cultura moçambicana 
contemporânea, e por isso estas 
elegias redimem das cinzas os poetas 
evocados. Patraquim caldeia citações, 
detalhes biográficos, episódios 
pessoais, mas em vez de um exercício 
sentimental temos a celebração de um 
legado. Os mestres e amigos já não são 
corpos mas estão presentes como 
espírito. Um espírito não metafísico 
mas poético, memória colectiva de 
uma nação e dos indivíduos que nela 
vivem ou viveram. É pois de uma 
transfiguração que se trata. Eis um 
excerto do notável poema sobre Rui 
Knopfli: “(...) de nenhuma épica te 
armaste / E nem lança, pois de Heitor 
cedo te chegou / A poeira do fim, 
intervalada com ânsias de sábado, / O 
olhar panorâmico sobre uma certa 
colina / E uma chuínga à Sterlling 
Hayden com sabor a manga. / (...) E te 
oiço na gravidade do violoncelo, o do 
que viu a luz, / Mais a Saraband a gin 
tónico e Bach no pick up da Polana, / 
Entre revelações a vermelho e uma 
outonal inclinação / Pelas folhas 
caídas, as da infância (...)” (págs. 24-
25). Até a grafia errada de Sterling 
Hayden, provavelmente um lapso, 
passa sem reparo, como se fosse uma 
daquelas recordações com lacunas, 
mais importantes como imagens do 
que como factos. 

Outros poemas assumem um 

sopro, digamos, herbertiano, mas em 
registo minimalista, feitos de 
colagens, exaltações, anotações 
fulgurantes. Uma espécie de 
desmedida bem medida, que traz o 
talento da brevidade da melhor 
poesia africana e a capacidade de 
tornar três versos numa meditação. 
Patraquim chama-lhe “fragmentária 
Ciência”. Um exemplo: “e depois 
dizem que morremos / a taça perdida 
/ os cavalos de jade / a minha espada 
// ainda lhes ouço as vozes / com a 
neblina de Agosto em Rudnik / e o 
cordeiro em silêncio // as mãos estão 
aqui / e o vinho regressa à fonte // e 
depois dizem que morremos” (pág. 
55). A força destes poemas significa 
que as muitas referências mais ou 
menos herméticas não dificultam a 
leitura dos poemas, verbalmente 
coesos. O que é Rudnik? A cidade 
polaca? E a que propósito? Pouco 
importa, porque é um simplesmente 
um nome numa toada, uma toada 
que termina naquele sarcasmo que, 
uma vez mais, diz respeito à morte. 

É a morte e à memória que 
Patraquim sempre regressa. Assim 
como celebrou os seus progenitores 
culturais, escreve uma bela elegia ao 
pai: “Não fora isso e a linha entre 
continentes, /Ao de leve esfarelando-
se em teu corpo, / E a mão que um dia 
se abriu e ora / Pousa o ultimo tremor 
sobre o lençol, // E o teu silêncio, o 
teu silêncio, onde / Florescem, 
sangrentas, as acácias da Rua de 
Lidemburgo / E Lagos estremece em 
azul e punge / Uma solidão ática e um 
boi se recolhe / No labirinto da aorta 
que infla, // (...) A tua cacimba lenta 
submergindo-te o rosto (...)” (pág. 
49). Essas acácias sangrentas são uma 
pungente imagem da poesia de 
Patraquim, uma perpétua elegia 
moçambicana. 

Exceptuando um texto final em 
prosa, mais típico e cansativo (o velho 
que representa todo um povo), não 
encontramos nestes poemas nenhum 
folclore fácil, nenhum comprazimento 
em africanismos serôdios. “Pneuma”, 
em grego, significa “respiração”, e a 
palavra é geralmente usada como 
sinónimo de “espírito”. Trata-se, mais 
propriamente, da comunhão com o 
espírito. E é dessa comunhão que 
Patraquim se ocupa. Um dos poemas 
sugere um equivalente menos 
transcendente, comparando a 
materialidade imaterial da memória à 
experiência do cinema. O poeta 
prefere dizer “cinemas”: os edifícios, 
os filmes e a recordação de tudo isso. 
“Antes que deus o enquadre / E 
disponha a luz / Não te esqueça o 
espelho ampliando / As ancas da 
ragazza blonde; //  Ela retoca os lábios 
/ E o cálamo demora-se na memória, / 
Ondeia o cenário, les rideaux rouges / 
Que se abrem, oh my lovely / 
Mkulukumba; // E se escreves o guião 
sobre a toalha, / O viático para o 
tabaco / E uma storia del pensiero 
orientale / Para ler depois; / Antes que 
deus o enquadre / e faço do espelho 
seu sibilante / espaço off;” (pág. 36). 
Quem é essa Mkulukumba que sugere 
a fordiana Clementine? Pouco 
importa. A emoção hábil e genuína 
torna transparente mesmo aquilo que 
não entendemos.


