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UMA REVISTA QUE TENTARÁ
SEMPRE O SEU MELHOR
DE NÚMERO PARA NÚMERO

or estranhos acasos do destino, tive a sorte de me envolver em todas as áreas de divulgação da literatura fantástica. São várias as pessoas a quem tenho de agradecer por
me terem incentivado a iniciar este percurso, Rogério Ribeiro e
Luís Rodrigues em especial. Um percurso que começou com a
organização de encontros literários, tendo estes evoluído para o
formato do Fórum Fantástico, passando depois por tradução
de livros, crítica, revisão, escrita, moderação de comunidades em
torno desses mesmos livros. A paixão por esta literatura alimenta
muitos leitores actualmente e conheci tantos deles ao longo dos
anos e o entusiasmo foi sempre partilhado. Após
um ligeiro desvio do caminho de 2006 a 2008, foime dada uma oportunidade inesperada pelo editor
Luís Corte Real de ingressar como sua assistente na
editora Saída de Emergência. Fazer livros tornou-se
parte da minha rotina diária. Compreendo-os agora
como nunca entendi antes como leitora.
Mas fazer livros é uma tarefa inteiramente diferente em relação a editar uma revista. Acompanhei
a revista Bang! desde os seus primeiros passos, colaborei como resenhista e tradutora, observei-a ao
longo das suas várias transformações, do papel ao
formato digital e de volta ao papel. E neste momento, tenho que agradecer a todos os que contribuíram
para os números anteriores e que ﬁzeram da revista
o projecto que é, até chegar a este momento marcante em que, ﬁnalmente, obtemos as condições que sempre
desejámos para a divulgação e crescimento da Bang!. Foram
precisos quase cinco anos, durante os quais o Luís Corte Real
era demasiado teimoso para desistir do projecto, e é agora no
oitavo número que esperamos assentar e ser recompensados,
mas também recompensar os nossos leitores.
A Bang! 8 chega numa altura em que a colecção Bang! da
Saída de Emergência goza de invejável boa saúde. O que eram
apostas marginais e feitas por puro prazer tornaram-se grandes
investimentos e sucessos comerciais. Neste momento, a colecção
expandiu-se para englobar o maior número possível de subgéneros que apelam a todos os leitores, sem excepção. Ficção cientíﬁca,
clássicos de horror, fantasia épica ou histórica ou heróica, história
alternativa, novas vozes portuguesas que se revelam em antologias inéditas ou romances, fantasia urbana, vampiros para jovens
adultos, tudo pode ser encontrado de uma forma que se pretende
sempre equilibrada, sem tender mais para um do que para outro.
E apesar de conhecer todos os pontos de vista fundamentalistas que imperam no meio, e conheço-os, acreditamos que
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esta abordagem abrangente é a melhor para formar uma nova
geração de leitores e possíveis autores.
A revista Bang! será um reﬂexo dessa abordagem. Encontrarão neste número nomeados para Hugos e Nébulas ao lado
de autores bestsellers que triunfam nos topos de vendas com
fantasias urbanas. Ao mesmo tempo, encontrarão a primeira
parte de um artigo que oferece uma preciosa perspectiva cronológica do mundo fantástico português por António de Macedo ao lado de outro texto que reﬂecte sobre capas de ﬁcção
cientíﬁca dos anos sessenta de uma forma como só o designer
Pedro Marques sabe escrever sobre capas. E os nossos autores
nacionais não estão esquecidos e muito podemos aprender com
as suas experiências de publicação. Talvez o melhor seja deixar
o leitor folhear ele próprio as páginas desta revista e dar o seu
veredicto, na consciência de que esta é uma revista que tentará
sempre o seu melhor de número para número.
A revista Bang! é uma edição sob alçada da editora Saída de
Emergência, mas não desejamos ignorar o que outras editoras têm feito também em prol do fantástico. E por isso, neste número encontrarão uma colaboração com a Porto Editora, através do autor José
Eduardo Agualusa, que amavelmente nos autorizou
a integrar um conto seu na revista. Também autores como Afonso Cruz e Inês Botelho, pertencentes a outras editoras, partilham ﬁcção inédita com a
Bang! e será sempre essa a tendência a seguir.
Fecho a nota referindo que a nova revista não
podia surgir em melhor altura, tão próxima de dois
eventos anuais dedicados à literatura fantástica, o
Colóquio “Mensageiros das Estrelas” de 2 a 5 de
Novembro e o “Fórum Fantástico 2010” de 12
a 14 de Novembro. Dois pontos de encontro, o
primeiro com uma vertente mais académica, o segundo com uma vertente mais abrangente, que irão concentrar
os entusiastas do género e dar palco às vozes que mais têm
contribuído para a credibilização da literatura fantástica.
E agora, sem mais delongas, apresento-vos a Bang! 8 na
sua nova reencarnação. Uma última palavra de agradecimento
por todo o apoio que a Fnac (com a sua paixão pelo fantástico) deu a este ambicioso projecto. Até ao próximo número,
daqui a três meses. BANG!
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Safaa Dib é actualmente assistente editorial da editora Saída de
Emergência. Juntamente com Rogério Ribeiro, organiza a convenção
anual do Fórum Fantástico.
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ilustradordacapa
Alejandro Dini

asci na Argentina, nos anos setenta,
durante a ditadura militar. O meu
pai (ﬁlho de emigrantes italianos)
sempre foi politicamente activo e decidiu
mudar a família para a Itália. Imigrámos
quando tinha cinco anos. Não sinto que
pertenço a lado algum. Penso que serei
sempre um emigrante. E para conﬁrmar a
minha natureza emigrante, estranhas reviravoltas do destino levaram-me a conhecer
uma rapariga de Hong Kong em 1998.
Demo-nos tão bem que decidi mudar para
Hong Kong para viver com ela e encontrar
melhores oportunidades de trabalho.
Tenho ilustrado toda a minha vida, desde
criança. Comecei a praticar desenho estudando os livros de anatomia de Burne
Hogarth, e em 1991, depois do liceu, entrei para o Istituto Europeo di Design em
Turim, Itália, onde estudei ilustração.
Desde a licenciatura tenho trabalhado em
publicidade, edição, companhias multimédia
e fabricantes de brinquedos. Inicialmente,
tinha preferência por aguarelas e lápis de
cor, mas na última década optei por ilustração digital. Trabalhei em vários projectos:
CD-ROMs, livros infantis, 2D e animação
Flash, etc, sendo a maioria para a indústria
de brinquedos. Podem encontrar a minha
página em www.creationspot.com BANG!
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bang!
SÓ LITERATURA FANTÁSTICA

[Resumo das novidades Por Luís Corte Real editor]

Bloody Family
Os meus vampiros favoritos são os tipo
Nosferatu. Apeteceu-me desenhar uma
dama vampira vitoriana com animais
de estimação estranhos e dei-lhes
um aspecto de morcego. Raramente
desenho crianças, por isso adicionei
uma a esta ilustração e pensei “isto
parece uma família”.

A

Colecção Bang! vai a caminho dos 120 volumes. Há seis anos que procuramos publicar
o melhor que a literatura fantástica tem para oferecer. E que tarefa hercúlea é essa. Há
tantos clássicos maravilhosos para publicar. Tantos tesouros de imaginação para revelar.
Tantas vozes originais e subversivas para dar a conhecer. Mas, se queremos que a Bang!
continue a publicar por muitos anos, há algo fundamental: vender. Pois é, sem vendas
não há livros. É por isso que para além dos clássicos (onde poderia mencionar Michael
Moorcock ou Fritz Leiber), dos tesouros de imaginação (como Dan Simmons ou Tim
Powers) e das vozes subversivas (como Alan Moore ou Richard Morgan) também temos
de publicar a pensar nas vendas. E, felizmente, conseguimos. Todos os volumes de A
Casa da Noite, a saga de vampiros que herdou os leitores do Crepúsculo, ﬁncaram os dentes nos tops. O mesmo se passa com a saga do Sangue Fresco de Charlaine Harris. E, graças a uma maciça e inteligente estratégia de marketing, até conseguimos que George R.
R. Martin, o novo mestre da fantasia épica, se transformasse num bestseller em Portugal.
Ou seja: haja saúde para publicar, pois o vigor económico da colecção já está garantido
para os próximos anos. Não se preocupem no entanto os fãs mais tradicionais da Bang!,
pois se é verdade que abrimos as portas à literatura mais juvenil e comercial, também é
verdade que os clássicos e os nomes incontornáveis do género (mesmo que arredados
dos tops convencionais) vão continuar a ser publicados. E se alguém tem dúvidas, pois
só precisa de continuar a ler esta página. Um abraço e até daqui a três meses.

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA COLECÇÃO BANG!

106. Traição de Sangue
Charlaine Harris

A não perder

107. Duna
Frank Herbert

O Homem
do Castelo Alto
Philip K. Dick
Big Hand strikes again
Uma cena de batalha entre elfos e gigantes.
Quis pintar algo grande e opressivo, com movimento.
Gastei muito tempo a tentar criar uma sensação
de profundidade na cena, deixando o fundo numa
espécie de neblina.
Experiment 05:
Comecei a pintar esta sem
planos ou ideias. Limitei-me a
brincar com as cores até ver algo
e depois fui por aí fora.

Melissa Marr
110. Pátria
R. A. Salvatore
111. O Apelo da Lua
Patricia Briggs
112. Anjos Pistoleiros
Paul McAuley
113. Sangue Felino
Charlaine Harris
114. A Eleita de Kushiel
Jacqueline Carey
115. Sonho Febril
George R. R. Martin
116. O Homem do Castelo Alto
Philip K. Dick



Ellenia:
Uma jovem elfo com habilidades mágicas
inexplicáveis. Farta-se de abusar delas, o que
não é bom pois tem a mente de uma criança e a
estabilidade emocional de uma assassina.
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Considerado a obra-prima
de Philip K. Dick (ou uma
das), O Homem do Castelo Alto
foi escrito em 1962 e ajudou
a deﬁnir o conceito de distopia na literatura. Venceu
o prestigiado prémio Hugo
e tornou o autor conhecido
nos meandros da ﬁcção
cientíﬁca (e não só). A história desenrola-se no início da
década de sessenta, alguns
anos depois das potências
do Eixo terem derrotado os
Aliados, e os Estados Unidos
estão divididos entre a Alemanha Nazi e o Japão Imperial.

108. Perseguida
P.C. Cast e Kristin Cast
109. Wicked Lovely – Amores Rebeldes

“O Homem do Castelo Alto” é apenas
o primeiro de muitos. Nos próximos
anos tencionamos publicar várias das
obras-primas de Philip K. Dick.
BANG! /// 3

Está a ver os elfos betinhos de Tolkien?
Esqueça! Os elfos de R. A. Salvatore são
das criaturas mais maquiavélicas e cruéis
da fantasia. Drizzt que o diga.





Nomeado para o World Fantasy
Award, “Sonho Febril” é considerado
por muita da crítica como o melhor
livro do autor.


Sonho Febril
George R. R. Martin

Charlaine
Harris esteve
em Portugal
em Março.
Adorou Sintra,
em especial
a Quinta da
Regaleira,
onde David
Soares foi o
seu cicerone.

para uma época e um local
com segredos e surpresas
que permanecerão connosco muito tempo depois de
terminarmos a leitura.

Os Leões de Al-Rassan
Guy Gavriel Kay
Com mais de uma dezena
de romances publicados um
pouco por todo o mundo,
Guy Gavriel Kay é um dos
nomes mais respeitados da
literatura fantástica. Juntamente com Christopher
Tolkien editou o Silmarillion
de J. R. R. Tolkien que falecera sem o terminar. A
maioria dos romances de
Gavriel Kay tem uma particularidade única no género:
apesar dos elementos de
fantasia, há toda uma inspiração na história, geograﬁa
e política do nosso mundo.
Com Os Leões de Al-Rassan,
Gavriel Kay reconta-nos a
aventura da reconquista da
Península Ibérica, mas em
vez de cristãos e muçulma-

nos temos jaditas e asharitas.
Os conﬂitos raciais e religiosos, a intolerância e o ódio,
e até o amor em tempos de
guerra e desespero estão
lá, em sublimes passagens.
O resultado é um romance
empolgante que conquistará
fãs de George R. R. Martin
com muita facilidade. Conﬁram!

Sangue Felino
Charlaine Harris
Este é o sétimo livro a ser
publicado em Portugal. Os
últimos quatro marcaram
presença nos primeiros lugares dos tops de vendas nacionais, conﬁrmando que se trata de uma série em que os fãs
já aguardam com expectativa

a data de publicação de cada
volume. Após a adaptação
televisiva de Allan Ball “True
Blood” (cuja 3ª temporada
se encontra em exibição no
canal Mov e RTP1), os livros
de Charlaine Harris tornaram-se uma série de culto, e
ela na 5ª autora mais vendida
nos E.U.A no ano de 2009.
As histórias de Sookie, do seu
namorado vampiro Bill, e do
irresistível e imprevisível Eric,
são cada vez mais complexas,
e as personagens secundárias
cada vez mais ricas e realistas.
De leitura compulsiva e com
ideias muito originais, a escrita de Charlaine Harris foi
inspiração para muitas novas
escritoras de temática vampírica, ou não fossem os seus
livros muito anteriores aos da
própria Stephenie Meyer.

A Eleita de Kushiel
Jacqueline Carey

O que vem aí

A Eleita de Kushiel é o 3º volume da obra de Jacqueline
Carey. Considerada por muitos como uma autora revelação na fantasia, há já alguns
anos que Jacqueline tem
vindo a acumular prémios e
críticas dos maiores autores
do género. Juliet Marillier e
George R.R. Martin são dois
dos nomes que lançaram os
mais elevados elogios à autora. Criando um mundo inspirado na geograﬁa e cultura
europeia, usando ideias originais, personagens fortes e enredos de intriga apaixonante,
Jacqueline Carey conquista a
cada livro um lugar de maior
destaque entre os gigantes da
fantasia. A história é contada
na primeira pessoa por Phédre, uma jovem que desde a
infância nos conquista com a
sua inocência e encanto. Phédre foi marcada pelos deuses
à nascença e a sua marca é
tanto uma benesse como
uma maldição. Desejada por
uns e perigosa para outros,
ela terá que enfrentar um
cruel destino. “Terre D’Ange
é um lugar de beleza sem igual.
Diz-se que os anjos deram com
a terra e a acharam boa… e
que a raça resultante do amor
entre anjos e humanos se rege por
uma simples regra: ama à tua
vontade.”

Vem aí muita coisa. Em
Novembro chega A Corte do
Ar de Stephen Hunt, que é
steampunk e aventura no seu
melhor. O autor já aceitou
o nosso convite para estar
presente no Fórum Fantástico, de 12 a 14 do mesmo
mês, onde lançará a obra.
Na mesma altura publicaremos A Luz Miserável de
David Soares, uma pequena
antologia de contos a não
perder pelos verdadeiros
fãs de horror. Ainda em
Novembro, Arcanum de
Thomas Wheeler chegará
com nova capa (para quem
não conhece é um thriller
fabuloso com personagens
como H. P. Lovecraft, Sir
Arthur Conan Doyle e o
mágico Houdini) e lançaremos um autor clássico que
faltava nas livrarias, Ambrose Bierce, numa antologia
organizada pelo Prof. José
Manuel Lopes. Até ao ﬁnal
do ano ainda iremos lançar
uma autora fortíssima da
Bang!: a já tarimbada Anne
Bishop, com A Senhora de
Shalador e, em Janeiro de
2011, R. A. Salvatore com
Exílio, segundo volume
da trilogia do Elfo Negro.
Como vêem, motivos não
faltam para continuarem
ﬁéis à Bang! BANG!

Os fãs de David
Soares vão poder
assistir à apresentação da sua última
antologia de horror
no próximo Fórum
Fantástico.

Para além de um
bigode fabuloso,
Bierce também tinha
uma prosa corrosiva
e foi autor de vários
contos que a Bang!
orgulhosamente
publicará.
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Destaques

George R. R. Martin é mais
conhecido em Portugal pela
sua saga de fantasia épica
intitulada As Crónicas de
Gelo e Fogo (neste momento
com 8 volumes, o 9º e o 10º
deverão ser publicados em
2011 – se o autor os terminar a tempo!). Esta saga, que
revolucionou um género
tradicionalmente associado
a um público mais jovem,
conquistou uma multidão
de leitores mais adultos que
nunca tinham lido um único
livro de fantasia. A fantasia
de Martin é madura, impiedosa, realista, ambiciosa, e
para o ano estará nas nossas
televisões graças ao génio da
HBO (que já nos presenteou
com outras grandes séries
como Sangue Fresco, Sete Palmos de Terra ou Os Sopranos).
Este mês a Colecção Bang!
publica aquele que é considerado pela crítica como o
seu melhor romance. Sonho
Febril passa-se no rio Mississípi, a bordo de um estranho
navio a vapor repleto de
personagens inquietantes.
O ambiente que Martin cria
é mágico e transporta-nos

As fãs de Anne Bishop estão a
adorar o mundo de Jacqueline
Carey. E as capas não têm deixado
ninguém indiferente.



Sabendo que o jornalista e
comentador político Nuno
Rogeiro era um fã incondicional do autor, decidimos convidá-lo a prefaciar esta edição.
Contávamos com vinte ou
trinta linhas de elogios, mas
Rogeiro surpreendeu-nos
com um autêntico ensaio
(intitulado De um Castelo ao
Outro – Engenharia e Engenho
na Ficção Cientíﬁca de Philip K.
Dick) com mais de 40 páginas. Excelente notícia para
os leitores que beneﬁciarão
não só de uma dissecação
deste livro em particular
mas também de um resumo
fascinante sobre a obra completa do autor. Sem dúvida,
o livro da Colecção Bang! a
não perder este trimestre.

Um misto de romance histórico com
fantasia, “Os Leões de Al-Rassan” é
de literatura obrigatória para quem
gosta da melhor fantasia.

Perguntámos aos membros do Fórum Bang!
qual tinha sido o primeiro livro da Colecção
Bang! que leram. Anne Bishop ﬁcou em
primeiro, logo seguida de George R. R. Martin.

D

O Fórum
Fantástico
está de volta
De 12 a 14 de
Novembro

e 12 a 14 de Novembro
regressa o Fórum Fantástico
à Biblioteca Municipal Orlando
Ribeiro, em Telheiras. Este
ano conta com a presença de
três autores internacionais de
renome: Stephen Hunt, autor de
uma série de steampunk que
se inicia com “A Corte do Ar”,
Peter V. Brett, autor da Trilogia
dos Demónios e Ricardo Pinto,
que este ano ﬁnalizou a sua
trilogia “A Dança de Pedra do
Camaleão”. Os autores nacionais
Afonso Cruz, João Pedro
Duarte e David Soares também
marcarão presença e os leitores
poderão contar com debates, mesas
redondas, apresentações e muito
mais num evento abrangente já com a
tradição de destacar o melhor que se
tem feito recentemente pelo género
fantástico em Portugal.
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M.,

de malária
José Eduardo Agualusa

ou um bom médico, embora nunca
tenha frequentado nenhuma faculdade de Medicina. Comprei o diploma uma semana depois de desembarcar em
Luanda. Não me foi difícil conseguir colocação numa clínica privada, com direito a um
pequeno apartamento, carro e celular - além
de sete mil dólares por mês. Segundo o meu
diploma formei-me em clínica geral pela
Universidade Pombo Neto, de Roraima.
Não me parece provável que apareça neste
princípio de mundo alguém proveniente de
um lugar como Roraima, muito menos um
médico, capaz de me denunciar.
Fui taxista durante sete anos no Rio de
Janeiro. Numa tarde de Março (era domingo
e chovia) parei para receber um cliente, um
crioulo obeso, abraçado a uma pasta de couro. Foi no Leblon, cruzamento da Ataulfo
de Paiva com a General Artigas. O homem
abriu a porta, atirou a pasta para o banco e
preparava-se para se abater com um suspiro
gordo e molhado sobre os estofos de couro.
Eu já o via sentado lá atrás, a voz cansada,
pedindo-me que o levasse para algum lugar
onde brilhasse o Sol, quando, antes que tudo
isto acontecesse, alguém o puxou pela camiseta e lhe meteu uma bala na cabeça. Escutei
o estampido, vi o sangue iluminar o asfalto
e carreguei a fundo no acelerador. Uma segunda bala estilhaçou o espelho retrovisor
do lado direito. Corri disparado pela Ataulfo
de Paiva e só parei depois de passar o Jardim
de Alah.
Chovia violentamente. Bátegas sólidas,
pesadas como berlindes, quebravam-se com
fragor de encontro às vidraças. Não havia
viva alma nas ruas. Saí, contornei o carro.
A água limpara o sangue que pudesse ter
respingado sobre o metal. Abri a porta, espreitei e vi a pasta de couro. Abri-a. Voltei a
fechá-la, atordoado.
Na manhã seguinte comprei um bilhete
para Luanda.
Sou hipocondríaco. A hipocondria me
parece um mal extraordinariamente benévolo, não apenas porque previne todos os
outros, como porque, ainda por cima, faz

S
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do padecente um especialista em maleitas
várias. A mim me transformou num excelente médico. Passei boa parte de minha vida
lendo bulas de remédios e consultando na
Internet as páginas das grandes empresas
farmacêuticas.
Nunca ouvira falar em Angola até encontrar no Aeroporto do Galeão um publicitário baiano recém-chegado de Luanda.
Achei-o muitíssimo parecido com Jesus
Cristo, mas mais bronzeado, e com uma camiseta que Nosso Senhor provavelmente se
recusaria a vestir: “Livre de Deus!” - dizia,
numa caligraﬁa elegante. Nesse dia pegámos
um trânsito danado, de forma que o papo
se encompridou. O baiano me contou histórias de Angola. Me falou nas diﬁculdades
para conseguir um visto de trabalho, mas
também nos trambiqueiros proﬁssionais,
que por um preço muito em conta entregam
aos seus clientes não só um visto de residência, válido, totalmente legal, mas também
um genuíno passaporte angolano. Falava do
país com entusiasmo:
“É como a Bahia”, assegurou: “Mas
com outro pique, a confusão multiplicada
por cinco. Salvador, no Carnaval, depois de
todo o mundo cheirar cocaína!”
Pensou um pouco e corrigiu:
“É um lugar onde tudo está por estrear.
Imagine uma grande maratona no instante
em que se dá o tiro de partida. Tem aquela
maravilhosa confusão sim, e a adrenalina e a
euforia. A mim me excita muitíssimo!”
Foi aquele papo com o publicitário
baiano que me trouxe a Luanda. Dentro da
pasta do defunto havia trezentos mil dólares
em notas grandes, mais uma agenda cheia
de nomes. Num dia eu era um pobre taxista
chamado Miro Bandarra e no outro um médico bem instalado na vida: Almir Kegler II.
Levo uma vida tranquila. Hoje tenho uma
casa num condomínio de luxo, em Luanda
Sul, e outra nas cálidas, pálidas praias do
Mussulo, além do pequeno apartamento, na
Maianga, onde primeiro me instalei. O meu
motorista - que eu rebaptizei de Miro Bandarra - conduz um Mercedes prateado. Na-

1
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moro com uma jovem advogada portuguesa, que vem a Luanda
de dois em dois meses, para apoiar uma ﬁrma local, deixando
em Lisboa o marido e um ﬁlho pequeno.
Meu português carioca se mistura com o da terra, alegremente. Surpreendo-me ao olhar para o passado, e já mal me
reconheço, lá atrás, quando todo o meu futuro era um sítio no
pé da serra, uma casinha de pau a pique, um fogão a lenha, um
riacho, um pé de caramanchão e um cachorro manso para me
acompanhar durante os últimos dias. Já estava em Luanda há
quatro ou cinco anos quando me cruzei com o publicitário
baiano num show de chorinho, na Associação Chá de Caxinde.
Alguém nos apresentou. O homem hesitou um instante, a mão
estendida:
“Sandro. Não nos conhecemos?”
Assegurei-lhe que não. Trocámos cartões, amenidades. Fiquei tentado a relembrar-lhe o episódio do táxi, mas refreei-me.
Quem controla o mundo não é quem mais sabe e sim quem
menos revela.
homem sentou-se. Passei os olhos pela ûcha que Felicidade, a minha secretária, preenchera antes de o trazer até mim: “Michael M. - 55 anos, natural de Berlim,
Alemanha, empresário”. Alto e esquálido, a pele de um branco marmóreo, cabelo comprido, grisalho, solto pelos ombros,
numa estudada desordem, e uma barba de três dias, que ao invés
de lhe encrespar o rosto parecia suavizá-lo. Os olhos, de um
azul-ultramarino, chispavam, num vago desdém. Poderia ser
um velho cantor de rock depois da queda e do esquecimento;
um príncipe russo após o triunfo dos bolcheviques. Quis saber
de que se queixava. Pois de fortes dores no corpo, murmurou
numa voz rouca, e ainda de frios e calafrios. Sofrera febre alta
durante as últimas noites e nem assim lhe passara o frio: “Sonhei que me afundava num poço de águas escuras”, acrescentou, num gemido. “Quando acordei a minha cama parecia uma
banheira, os lençóis pesados, tipo lama.”
Chamei uma enfermeira para que lhe extraísse um pouco
de sangue e mandasse fazer uma “gota espessa”.
Enquanto aguardávamos o resultado da “gota espessa”
discorri longamente sobre a malária. A malária mata mais de
três milhões de pessoas por ano, mas como são três milhões de
pretos, três milhões de pobres, não consegue atrair a atenção
dos jornais e das televisões. A população do Anopheles, o mosquito que transporta o protozoário responsável pela doença,
beneﬁciou de uma explosão demográﬁca com o início da agricultura e a destruição de muitos ecossistemas. Durante centenas
de anos a malária impediu que os europeus se ﬁxassem no interior do continente africano. O colonialismo europeu ganhou
novo fôlego com a generalização do quinino, extraído da casca
de um arbusto latino-americano, em ﬁnais do século XIX (um
segredo dos índios). Há poucos anos os chineses começaram
a interessar-se pela exploração dos recursos de África. Foi só
então, curiosamente, que as empresas farmacêuticas passaram
a utilizar a artemisina, extraída de uma planta, a artemísia, que é
utilizada na China desde há séculos para combater a malária. A
artemisina não tem os efeitos secundários do quinino e parece
ser muito mais eﬁcaz.
Há quem responsabilize a malária pelo atraso do continente africano. Segundo o mesmo raciocínio África só conseguirá
desenvolver-se depois de erradicar a malária. Também o forte
Império Romano ruiu devido à inabilidade para combater o
Plasmodium e o seu veículo de guerra, os mosquitos Anopheles.
Os grandes desprezam os pequenos inimigos, nem sequer são
capazes de ver os muito pequenos, mas no ﬁm são estes quem
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os derruba. Não existe melhor arma do que a invisibilidade.
Michael escutou-me em silêncio:
“Malária?! Você acha realmente que eu tenho malária? Isso
é um completo absurdo!”
“Porquê absurdo?”
O alemão aproximou o rosto, os olhos azulando docemente a tarde torta:
“Porque não pode ser, doutor. Eu sou um vampiro, compreende?”
Soltei uma gargalhada e ele riu-se comigo. Riu-se como se
tivesse acabado de dizer uma boutade. Acalmou-se. Acalmámo-nos os dois. Michael recostou-se na cadeira e insistiu:
“Sou um vampiro prânico.”
Prânico, explicou, é uma palavra com raiz no grego prâna,
respiração,
o princípio da vida na teosoﬁa do ﬁlósofo sueco Emanuel
Swedenborg. Os vampiros prânicos alimentam-se da energia
dos outros. Inﬁltram-se em casamentos e aniversários, em concertos de música popular, nas turbas radiantes que enchem as
praias ou as avenidas. Servem-lhes melhor ainda as cidades nervosas, como Luanda, em cujas ruas se concentram multidões
desvairadas, às gargalhadas, aos gritos, aos insultos, aprisionadas
em meio ao trânsito e ao calor. Um vampiro prânico aprende a
controlar e a servir-se positivamente da própria energia, podendo utilizá-la em benefício de terceiros. Michael, porém, decidira
abandonar a trilha do crepúsculo, isto é, o conjunto de regras às
quais um vampiro prânico deve obedecer.
“Compreendo. Você é então uma espécie de anjo caído…”
“Um rebelde, digamos antes.”
“Como Lúcifer?”
“Não pronuncie em vão o iluminado nome Dele!”
Felicidade chegou nesse momento com os resultados da
“gota espessa”. Maus, muito maus. Abanei a cabeça, entre divertido e desolado:
“Lamento”, disse-lhe: “você tem o campo coberto. Vou ter
de o internar.”
Michael não protestou. Fui visitá-lo horas mais tarde, antes
de regressar a casa. O vampiro estava alongado na cama, ainda
mais pálido, mais triste e funesto, contemplando através da janela as estrelas que dançavam sobre o mar.
“É bonito, não acha?”
Fixou em mim o azul febril dos olhos:
“Acha bonito em razão das luzes ou da escuridão?”
Sentei-me na cama, voltado para a janela. Eu gosto das estrelas por que combatem as trevas, são promessas de luz, e a
vida não prospera longe da luz. Mas não lhe disse isto. Expliquei-lhe que naquela noite ainda sofreria com febre e calafrios.
Voltaria a cair num poço de águas escuras. Teria suores, vómitos,
diarreia, mas na manhã seguinte já deveria sentir-se melhor. Seria boa ideia aplicar toda a energia que recolhera nos últimos dias
(sugando-a aos pobres luandenses) para combater a doença. Por
ûm, apenas para mudar de assunto, quis saber o que o trouxera
a Luanda:
“Uma mulher!”, confessou. “Uma angolana que conheci
em Berlim. Apaixonei-me por ela, mas não tive sorte. Na época
estava casada, creio que ainda amava o marido, mas logo que
consultei o Tarot descobri que aquilo não iria durar. O amor,
aliás, nunca dura - o rápido amor dos mortais. Connosco é diferente. Para um vampiro o amor é um exercício espiritual, uma
disciplina árdua, que conduz à eternidade. Vim a Luanda à procura dela e descobri um mundo formidável. Esta cidade é um
paraíso para nós. Somos muitos aqui - sabia?”
Eu não sabia. Não me interesso por vampiros. Interes-

so-me, isso sim, por histórias de amor. Ia perguntar-lhe se encontrara a mulher amada quando uma enfermeira entrou a correr e me arrastou para o corredor. Um rapazinho contorcia-se
no chão. Fui em socorro do menino e esqueci-me de Michael.
ichael morreu durante a noite. Malária cerebral. A
notícia perturbou-me. Em sete anos de actividade,
sempre na mesma clínica, apenas perdi três pacientes.
O desgosto, a perturbação, levaram-me no dia seguinte até ao
Cemitério do Alto das Cruzes. Surpreendeu-me, tratando-se do
funeral de um expatriado, a pequena multidão reunida em redor
da urna. Vi o publicitário baiano, na ûla da frente, amparando
uma mulher alta e gloriosa, a seda negra deslizando sobre a sede
da pele. Um colar de redondas pedras de coral, muito vermelhas, atraíam irremediavelmente a atenção para o pescoço longo
e perfeito. Morangos e chocolate, pensei. Mas podia ter pensado
em gotas de sangue brilhando na escuridão. Também o baiano
vestia de luto, o cabelo louro apanhado numa trança. Reconheci
outras personalidades. Um banqueiro português. Um geólogo
romeno. Um próspero homem de negócios de Nova Iorque.
Todos eles exalavam uma energia juvenil, que parecia repercutir
nos frangipanis, a toda a volta, cobertos de belas üores muito
brancas.
Sandro veio ter comigo à saída do cemitério:
“Dr. Almir?”
Abraçou-me. Convidou-me para jantar no sábado seguinte
no Cais de Quatro. O Cais de Quatro era na época um dos restaurantes mais populares de Luanda, não por causa da qualidade
da comida, medíocre, e muito menos do serviço, francamente
mau, mas pela vista - a noite banhando-se nas águas da baía,
as luzes dos prédios, ao fundo, arranhando os céus. Disse-lhe
que sim. Sábado, conforme o combinado, encontrei-o sentado
a uma das mesas do Cais de Quatro, a poucos passos do oceano.
Ergueu-se para me cumprimentar, indicou-me uma das cadeiras
e sentei-me.
“Soube que acompanhou Michael em seus últimos momentos. Também me disseram que você ﬁcou destroçado com
a morte dele. Não se culpabilize, cara, não faça isso. Michael
morreu devido à sua própria irresponsabilidade…”
“O que você quer dizer? Que ele não tomava precauções?
Que procurou ajuda demasiado tarde?”
Sandro não respondeu. Levantou-se. Vi-o entrar na cozinha do restaurante e regressar, momentos depois, com uma garrafa de vinho, já aberta. Serviu-me o líquido em lentos gestos,
com uma expressão de triunfo:
“Você não pode ﬁcar à espera que eles tragam o que quer
que seja. Vai esperar a eternidade. Prove, é excelente.”
Serviu-se. Ergueu a taça, num brinde:
“À eternidade!”
O vinho era espesso, quente. Parecia pulsar nas taças como
um coração obstinado. Sandro recostou-se na cadeira. Apontou
a Lua, que se levantava por sobre a cidade, também ela vermelha e escura e redonda, uma promessa de luxúria acendendo a
desmedida noite caluanda.
“Tem um poeta daqui, de Luanda, ou tinha, porque já morreu, e neste país os mortos deixam rapidamente de existir, mesmo os poetas, mesmo os bons poetas. Enﬁm, tinha então esse
poeta, David Mestre - você ouviu falar?”
“Não. Nunca.”
“Bem, ele escreveu um poema que eu sei de cor, isto é,
através do coração, o que signiﬁca que não sei porque o sei: Boca
de / pedra / basalto / temperado no / hálito e mortal / do amor // Boca
bíﬁda / parêntese e / oração / voraz / conﬁguração do / silêncio / Boca
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de / feito / excesso /poluído / no álcool / das palavras // Boca pintada /
de fresco / seca e / polida / nos cornos / da Lua // Boca de / serpente(n)
cantada / no bote / suspenso / desta / poesia”.
“O hálito imortal do amor?”
“Ou isso. Suponho que Michael lhe falou de nós…”
Abanei a cabeça, incrédulo:
“Michael estava muito doente. Tinha febre. As pessoas deliram com febre, caminham como funâmbulos no ﬁno ﬁo da
fronteira entre o sonho e a realidade.”
“Pode ser. Sabe, Michael já caminhava nesse ﬁo da fronteira, vamos então chamar-lhe assim, desde há algum tempo.
Como um funâmbulo, sim, mas sem rede. Foi ingenuidade dele
pensar que era possível afastar-se. Não somos um clube.”
“Não sei de que está falando.”
“Sabe. Sabe até bem de mais. Ouça, eu me lembro de você.
Ou melhor, me lembro do outro, o taxista. Informei-me, sei
como veio aqui parar. Não se preocupe. Posso esquecer tudo,
assim como você já esqueceu. Tenho alguma prática em se
tratando de esquecimento. Talvez lhe interesse saber, simples
curiosidade, que aquele homem baleado, aquele sujeito que tentou entrar no táxi de Miro Bandarra, bem, ele não morreu. Está
preso.”
“Está preso?”
“Sim, numa penitenciária de segurança máxima. Ficou
muito tempo hospitalizado. Ao que parece ainda tem a bala na
cabeça, os médicos não se atreveram a retirá-la. Ficou meio paralisado e tem diﬁculdade em falar, mas continua controlando
uma das facções do Comando Negro. Eu, se estivesse na pele
de Miro Bandarra nunca mais punha os pés no Brasil.”
“Santo Deus!”
Sandro riu-se. Um riso leve, delicado:
“Deus não o pode ajudar, meu amigo. Quem o pode ajudar
está perto de si. Não pense em nós como um clube, insisto, esse
foi o erro do Michael: somos uma condição.”
“Como assim?”
“Não estamos de passagem. Passeamos, o que a mim me
parece diferente. Observamos. Temos muita gente aqui em Luanda. É uma cidade incrível, um vasto corpo a arder em febre.”
“O que você está me propondo?”
“Para já, amizade. Nesta cidade ninguém sobrevive sem
uma boa rede de amigos. E um dia, quem sabe?, talvez você
possa aceder à nossa condição. Você demonstra certas qualidades. O que me diz?”
Não respondi. Sou hipocondríaco. O problema, connosco,
hipocondríacos, é que nos basta a sugestão de um novo mal
para que logo nos interessemos por ele. Em poucos dias começamos a experimentar os sintomas. Adoecer é a forma que
temos de nos curar.
Passaram-se meses. Nunca me senti tão bem. BANG!

José Eduardo Agualusa nasceu na cidade de Huambo, em Angola, em 1960.
Estudou Agronomia e Silvicultura em Lisboa. Vive presentemente entre Luanda e Lisboa. Publicou oito romances, três recolhas de contos, um volume
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por Pedro Sena-Lino.
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A ( MIN H A ) H ISTÓRIA DE

duna
por J O R G E

uando o mundo era bastante mais
jovem e nem me passava pela cabeça vir a fazer traduções amadoras,
quanto mais ganhar a vida como tradutor, cometi a imprudência de comprar e ler um dos
piores livros que me passaram pelos olhos em
toda a minha vida de leitor. Chamava-se esse
livro A História de Dune, e foi publicado sem
qualquer contextualização pela Europa-América na sua colecção de bolso de FC. Uma coisinha pequenina, com cerca de 100 páginas
mas um tipo de letra gigantesco. Comprei-o
porque tinha ouvido dizer boas coisas do
Dune do Frank Herbert e nunca tinha conseguido encontrar completa a edição portuguesa em três volumes, da Livros do Brasil.
Ainda comprei um deles, mas os outros dois,
nem vê-los. Era uma época em que ainda não
havia as amazons e os book depositories (ou
até as wooks) que apareceram mais tarde, e só
sítios especíﬁcos vendiam livros importados.
E eu nunca tive suﬁciente curiosidade para
me dar ao trabalho de ir à procura desses sítios, até porque sempre estive convencido de
que eles só deviam existir nas grandes cidades.
Enganava-me, mas só o soube muito mais
tarde. Não que isso me tenha incomodado: ia
lendo outras coisas pois, ao contrário do que
dizem as más-línguas, neste país nunca houve
falta de livros para ler. Nem sequer de bons
livros para ler. Apesar disso, quando me apa-

Q

10 /// BANG!

CANDEIAS

receu na frente um livro que prometia contar
a história de Dune, ainda para mais escrito por
alguém que eu respeitava por me ter oferecido anteriormente momentos agradáveis de
leitura, a Joan D. Vinge, deitei-lhe a mão. “Ao
menos,” pensei, “ﬁco com uma ideia.”
Péssimo pensamento, pior ideia. O livrinho é inenarrável, uma novelização horrenda
e infantilizada do argumento que o David
Lynch fez para o ﬁlme e que já de si não é
grande coisa. Não o leiam. Nem lhe toquem.
A vossa sorte é que hoje só devem conseguir
encontrá-lo em alfarrabistas. A sério: é uma
sorte. Só não vos digo para o queimarem se
o virem porque queimar livros é demasiada
vileza. Mas digo-vos que aquilo é tão traumaticamente mau, que a partir daí sempre que se
falava de Dune eu entrava em modo automático e fazia uma careta. Dune? Blheargh!
Acabei por ler o livro propriamente dito
só em 2002, numa edição inglesa que alguém
me emprestou. E li-o ainda sob o efeito do
trauma, pronto a encontrar-lhe todos os defeitos e algo fechado às suas qualidades. Apesar de estar consciente do preconceito, não
me consegui ver livre dele, e a relação com a
leitura foi difícil. A meio do livro já eu andava a falar mal, a dizer que aﬁnal aquilo tinha
mesmo esta falha e mais esta e esta e aquela e
aqueloutra, que a ecologia dos vermes não fazia qualquer sentido, que uma biosfera como

aquela nunca funcionaria, que as sociedades estavam mal enjorcadas, etc., etc.
Um chato ranzinza do caraças. Certamente conhecem o estilo.
Mas depois a vida dá uma série daquelas cambalhotas que adora dar, eu torno-me tradutor proﬁssional, e eis que me
propõem que faça uma nova tradução de
Duna, de preferência melhor do que a velha tradução do Eurico da Fonseca, a única
existente até agora em Portugal. E eu nem
pensei duas vezes: aceitei logo. Porque tinha passado três anos quase sem traduzir
outra coisa que não fosse fantasia épica,
e andava em pulgas para traduzir coisas
diferentes, em especial ﬁcção cientíﬁca.
Porque era uma oportunidade de mergulhar mais profundamente no livro e talvez,
quem sabe, anular a má imagem que tinha
dele. E porque, de qualquer modo, já antes
tinha traduzido coisas de que não gosto.
Fazer coisas de que não se gosta faz parte
de qualquer proﬁssão, não é?
Pois é.

ou não.
O certo é que compreender que boa
parte do meu problema com o Duna estava no estilo literário do autor fez com
que uma nova luz brilhasse sobre todos
os desagrados anteriores. As quatro leituras consecutivas que tive de fazer agora
(uma prévia, a segunda durante a tradução e as duas revisões) também tiveram
as suas consequências: apercebi-me pela
primeira vez duma série de detalhes, alguns importantes, capazes de alterar a visão global da obra. Não me tornei fã de
Duna, entenda-se: há coisas no romance
que continuam a desagradar-me profundamente, e continuo muito convencido de
que toda a ecologia que o Herbert criou
para Arrakis nunca funcionaria, de que os
vermes são pura e simplesmente inviáveis
e de que a ideia de impérios e feudalismos
interstelares tende a estragar praticamente
tudo aquilo em que toca. Mas agora compreendo muito melhor os prémios, e os
motivos que levam este romance a ser um

mance. Tivesse Duna sido lançado noutra
altura qualquer e é provável que o impacto
tivesse sido menor. É que o romance explora territórios muito próximos do ambiente contracultural dos anos 60, é muito
ﬁlho do seu tempo. Explora, por exemplo, o uso de drogas para inﬂuenciar ou
melhor captar o mundo exterior, ou para
sondar dimensões que sem elas nos estão
vedadas. Apenas dois anos antes do lançamento do romance, em 1963, a patente
do LSD expirara, e essa droga psicadélica
começava a disseminar-se precisamente
no momento em que o romance nos apresentava a melange, droga psicocinestésica
que, no universo criado por Herbert, permite tudo e mais alguma coisa. Não que
Herbert tivesse sido o primeiro, note-se.
Houve outros escritores de ﬁcção cientíﬁca, com destaque evidente para Philip
K. Dick, que já antes faziam experiências
literárias análogas, e que continuaram
por essa senda durante todos os anos 60
e mesmo mais tarde. Mas diﬁcilmente o

agora compreendo muito
melhor os prémios, e os motivos
que levam este romance a ser
um dos grandes clássicos da
ficção científica do século XX
De modo que deitei mãos à obra. E
rapidamente tive uma surpresa. Não, não
dei por mim a adorar o livro. Apercebime foi de que um dos principais motivos
para não ter gostado dele quando o li pela
primeira vez nada teve a ver com a ecologia dos vermes, nem com a biosfera, nem
com as sociedades, nem mesmo com o
trauma daquele garatujo da Joan D. Vinge,
mas sim com o estilo literário do Herbert.
Colide com o meu. E colide com tal violência que passei mais de metade da tradução em guerra aberta com ele. Já ia bem
lançado segunda metade adiante quando
ﬁnalmente consegui encontrar uma forma
razoavelmente pacíﬁca de respeitar o estilo
do autor ao mesmo tempo que encadeava
palavras e ideias de maneira que me agradasse. Nem vos passa pela cabeça o estado miserável em que encontrei a pobre da
tradução quando me pus a revê-la. Talvez
ﬁquem com uma pálida ideia se vos disser
que, pela primeira vez na minha carreira,
tive de rever uma tradução por duas vezes
até ﬁcar minimamente conﬁante de que o
resultado está aceitável.
Vocês depois me dirão se me iludo

dos grandes clássicos da ﬁcção cientíﬁca
do século XX.
Que é.
E, sim, é-o com justiça.
Para compreender porquê, há que fazer aquilo que o próprio romance aconselha fazer-se, e logo no primeiro parágrafo:
localizar o objecto de estudo no seu tempo e no seu lugar.
Duna foi lançado no ﬁm de 1965 pela
Chilton, uma editora sedeada em Filadélﬁa. Precisamente a meio dos anos 60,
portanto, e num dos centros urbanos mais
liberais de um dos dois países fulcrais no
movimento contracultural dos anos 60 (o
outro foi a França). E quando foi lançado
causou um impacto tal que entrou para o
selecto e prestigioso clube dos vencedores
tanto do prémio Hugo como do Nébula,
catapultando do dia para a noite um até
aí bastante obscuro Frank Herbert para a
primeiríssima linha dos escritores de ﬁcção cientíﬁca do século XX.
Parte desse impacto tem mais a ver
com as relações existentes entre o romance e o momento em que vê a luz do dia do
que com as características próprias do ro-

momento em que Herbert lança Duna poderia ter estado mais pronto para acolher
o romance. E é inegável que o sucesso, na
arte, tem muito a ver com timing.
De igual modo, parte da ideologia que
moveu a contracultura dos anos 60 corresponde ao dealbar da consciência ecológica, que hoje, aliás, é mais actual do que
nunca. E também aí Duna aparece com as
ideias certas no momento certo, encontrando um público maduro para aceitar e
compreender noções como a de que uma
ecologia planetária é um sistema em que
todas as peças se interligam, incluindo os
seres humanos que nele habitam. Um ecossistema. Que nós inﬂuenciamos, em geral
destrutivamente, mas que também poderíamos inﬂuenciar de forma construtiva.
Em Duna, vemos uma forma embrionária
de um conceito que se viria a tornar mais
tarde comum na ﬁcção cientíﬁca: a terraformação.
Parte do impacto do romance, portanto, terá a ver com ter caído em terreno
fértil e preparado. Mas mesmo que isso
não tivesse acontecido, ele teria sempre
tido algum impacto. Porque é um romance
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diferente do que era costume encontrar-se
na FC até aí, apesar dos elementos mais ou
menos clássicos de space opera que contém
— os impérios galácticos, o feudalismo
interplanetário, uma guerra movida tanto
por interesses económicos como por capricho e vingança, que remete claramente
para os conﬂitos feudais dos romances de
cavalaria e/ou fantasia épica, etc.
É que, além do que já ﬁcou dito acima, Duna nos mostra um planeta único
que, por mais reservas que possam ser
levantadas à sua verosimilhança, possui
inegavelmente um tremendo potencial icónico. Quem tenha dúvidas, olhe para a
importância e o destaque que o planeta
Tatooine, uma espécie de clone de Arrakis, cuja biosfera até inclui um análogo
parcial do verme arrakino, toma num dos
mais populares universos da ﬁcção cientíﬁca: o universo Star Wars. Há algo no

nova, força a uma releitura, a um rearranjo
das peças que o compõem, puxando para
primeiro plano aspectos que, obviamente,
já antes estavam presentes mas não eram
tão salientes.
Falo, claro, do 11 de Setembro. E de
tudo o que se seguiu a esse momento.
Porque, embora seja boa ideia evitar
analogias simplistas e colagens demasiado
veementes entre a realidade e os acontecimentos descritos no romance, é impossível fugir aos paralelos. Um dos temas
principais de Duna é a religião, a sua natureza e o modo como ela pode ser usada
para a manipulação das massas com vista
a atingir objectivos políticos. A origem e
potencial do fanatismo, as consequências
de se somar um líder carismático a um
sistema místico de crenças em que esse
líder carismático encaixa na perfeição. Essas coisas. E todas elas são abordadas por

Quantos livros podem
gabar-se de tal feito? Na ficção
científica ou fora dela?
deserto, nas suas vastidões aparentemente
vazias de vida, que captura a imaginação
das pessoas. E em Duna esse elemento é
fortíssimo.
E apresenta-nos também algo que é
raríssimo encontrar-se em livros de ﬁcção
cientíﬁca anglo-saxónica, mesmo contando com o destaque que o Japão, e o
Oriente em geral, mereceu no ciberpunk
e nas obras que o sucedem (até porque se
trata quase sempre de um Oriente fortemente ocidentalizado, pouco enraizado na
sua cultura autóctone, mas isso é conversa
para outra altura): uma sociedade inteiramente não americana e não europeia, profundamente enraizada numa matriz cultural não ocidental e adaptada duma forma
no mínimo verosímil às condicionantes
do ambiente local. E fá-lo sem esquecer a
componente do choque cultural que é inevitável quando as pessoas educadas numa
cópia quase perfeita da sociedade feudal
da Idade Média europeia são confrontadas com essa sociedade desértica, em
muitos aspectos mais alienígena do que as
próprias sociedades alienígenas de tantas
histórias menores de ﬁcção cientíﬁca, quer
anteriores a Duna, quer posteriores.
E é então que chega o século XXI,
e acontece a este romance algo que, num
género habitualmente sujeito a envelhecimento rápido, como a ﬁcção cientíﬁca, é
praticamente inaudito: um acontecimento
do mundo real confere-lhe uma relevância
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leitura, e acho provável que a maior parte
dos leitores também não. É também por
isso que, apesar de continuar algo ambivalente sobre o livro, apesar de sentir até
alguma insegurança a respeito da qualidade do meu trabalho (sinto-a sempre, faz
parte do processo, mas desta vez é um
pouco maior do que é hábito), será com
orgulho que irei abrir o livro e ver o meu
nome na folha de rosto. Porque eu posso
não gostar de vários pormenores, de várias características do romance, mas ele é,
indubitavelmente, um dos grandes livros
que a ﬁcção cientíﬁca nos deu até hoje. E
qualquer tradutor gosta de se associar a
grandes obras. BANG!

O Verão de 2010 começou com a publicação
de um dos melhores livros de fc de sempre.
A trilogia continuará em 2011.

intermédio duma história que decorre
em grande medida num mundo desértico, de onde se extrai a mais preciosa
substância do universo, fundamental
para manter em funcionamento todo o
sistema de transportes do Império. Um
mundo onde vive um povo fortemente religioso, com fortes motivos para
o ressentimento, uma longa memória
de sofrimento, de crimes e de desfeitas. Um povo cuja religião, apesar de

Com a manhã
chega a neblina

ter várias origens, radica sobretudo no
Islão…
E esse povo, às tantas, revolta-se.
Estão a ver, não estão?
De modo que, literalmente de um dia
para o outro, Duna deixou de ir envelhecendo, calma e confortavelmente instalado no panteão das grandes obras da ﬁcção
cientíﬁca do século XX, e rejuvenesceu de
repente, recuperando uma frescura que já
não tinha há décadas.
Quantos livros podem gabar-se de tal
feito? Na ﬁcção cientíﬁca ou fora dela?
E Duna pode porquê? Porque é um
romance com a sorte de se ter encontrado com a História numa encruzilhada de
coincidências? Em parte, talvez. Mas principalmente porque é um romance complexo, cheio de camadas e pormenores,
corredores escondidos e quartos ocultos.
Eu não os descobri a todos à primeira

Apesar dos sites que criou, alguns dos quais ainda
vai esporadicamente mantendo, das opiniões
literárias que publica com regularidade, da ﬁcção
que escreve e às vezes até publica, nos últimos anos
Jorge Candeias tem sido sobretudo tradutor, tendolhe passado pelas mãos livros tão exigentes como
os que compõem “As Crónicas de Gelo e Fogo” de
George R. R. Martin ou “O Dilema de Shakespeare”,
de Harry Turtledove. Ou este “Duna”, de que aqui se
fala. E por vezes também escreve artigos como este.

por

George R. R. Martin
Conto nomeado para os prémios Hugo e Nébula
Título original: With Morning Comes Mistfall / Tradutora: Rita Guerra
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Levantei-me cedo para o pequeno almoço, nessa
manhã, no primeiro dia depois de termos aterrado.
Mas Sanders já se encontrava na varanda da sala
de jantar, quando lá cheguei. Estava de pé, sozinho,
junto à sua extremidade, olhando para o exterior,
sobre as montanhas e a neblina.
proximei-me por trás dele e balbuciei um cumprimento. Ele não se deu ao trabalho de responder.
— É lindo, não é? — disse, sem se voltar.
E era.
A poucos metros abaixo da varanda, a neblina rolava, enviando ondas fantasmagóricas contra as pedras
do castelo de Sanders. Um espesso tapete branco estendia-se, de horizonte a horizonte, cobrindo tudo. Podíamos ver o cume do Fantasma Vermelho, a norte; um
punhal dentado de rocha escarlate que se lança contra
o céu. Mas era tudo. As restantes montanhas continuavam abaixo do nível da neblina.
Mas nós estávamos sobre ela. Sanders tinha construído o seu hotel no topo da mais alta montanha da
cordilheira. Nós ﬂutuávamos, sozinhos, num rodopiante oceano branco, num castelo voador por entre um
mar de nuvens.
Castelo Nuvem, realmente. Fora esse o nome que
Sanders dera ao local. Era fácil compreender porquê.
— É sempre assim? — perguntei a Sanders, depois
de ter bebido a paisagem durante algum tempo.
— Sempre que cai a neblina — respondeu, voltando-se para mim com um sorriso melancólico. Ele era
um homem gordo, de rosto encarnado e jovial. Não

A

o tipo de pessoa que deveria sorrir melancolicamente.
Mas fazia-o.
Fez um gesto para leste, onde o sol do Planeta Espectro, que se erguia sobre a neblina, gerava um espectáculo carmesim e laranja no céu da madrugada.
— O Sol — disse. — À medida que se ergue, o
calor impele a neblina para os vales, força-a a render-se
às montanhas que conquistou durante a noite. A neblina afunda-se e, um a um, os picos vão-se tornando
visíveis. À tarde, toda a cordilheira é visível por quilómetros e quilómetros. Não há nada igual na Terra, nem
em qualquer outro lugar.
Ele voltou a sorrir, e guiou-me a uma das mesas
espalhadas em redor da varanda.
— E depois, com o pôr-do-sol, acontece o inverso.
Esta noite tem de ver o erguer da neblina — disse ele.
Sentámo-nos e, assim que as cadeiras registaram a
nossa presença, um esguio criado robô rolou para nos
servir. Sanders ignorou-o.
— É uma guerra, sabe — continuou. — Uma guerra eterna entre o Sol e a neblina. E a neblina tem levado
a melhor. Controla os vales, as planícies e as costas marítimas. O Sol controla apenas alguns topos montanhosos. E, mesmo assim, só durante o dia.
Voltou-se para o criado robô e pediu café para os
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dois, para nos manter ocupados até os outros chegarem. Seria café acabado de fazer, claro. Sanders não tolerava instantâneos e sintéticos naquele planeta.
— Gosta disto — disse eu, enquanto esperávamos pelo
café.
Sanders riu.
— Porque é que não haveria de gostar? O Castelo Nuvem tem tudo. Boa comida, entretenimento, jogo e todos
os outros confortos da nossa casa. Para além deste planeta.
Tenho o melhor de dois mundos, não tenho?
— Suponho que sim. Mas a maior parte das pessoas não
pensa nesses termos. Ninguém vem ao Planeta Espectro
pelo jogo ou pela comida.
Sanders acenou.
— Mas recebemos alguns caçadores. Vindos em busca
de gatos-de-pedra e demónios das planícies. E, uma vez por
outra, vem alguém para ver as ruínas.
— Talvez — disse. — Mas esses são a excepção. Não a
regra. A maior parte dos seus hóspedes está aqui apenas por
uma razão.
— Claro — admitiu ele, sorrindo. — Os espectros.
— Os espectros — ecoei. — Aqui existe beleza, caça,
pesca e montanhismo. Mas nada disso traz até aqui turistas.
Eles vêm pelos espectros.
O café chegou nessa altura, duas grandes canecas fumegantes acompanhadas por um recipiente com natas espessas. Era muito forte, muito quente e muito bom. Depois de
semanas passadas a consumir produtos sintéticos na nave
espacial, era um despertar.
Sanders bebericou o café com cuidado, os olhos a estudar-me por cima da caneca. Pousou-a, pensativo.
— E também foi pelos espectros que veio — disse.
Encolhi os ombros.
— Claro. Os meus leitores não estão interessados na paisagem, por muito espetacular que seja. Dubowski e os seus
homens vieram em busca de espectros e eu vim para cobrir
a sua demanda.
Sanders estava prestes a responder, mas não teve hipótese. Uma voz aguda e precisa interrompeu-nos, de forma
súbita.
— Se existirem espectros para encontrar — disse a voz.
Voltámo-nos para a entrada da varanda. O Dr. Charles
Dubowski, director da Equipa de Investigação do Planeta Espectro, encontrava-se junto à porta, semicerrando os
olhos devido à luminosidade. Tinha conseguido escapar ao
bando ruidoso de assistentes de investigação que, normalmente, o seguiam para todo o lado.
Dubowski parou por um segundo, depois avançou até à
nossa mesa, puxou uma cadeira e sentou-se. O criado robô
rolou até nós mais uma vez.
Sanders ﬁtou o cientista magro com um desagrado que
não escondia.
— O que o faz pensar que não existam espectros, Doutor? — perguntou ele.
Dubowski encolheu os ombros e sorriu, levemente.
— Sinto apenas que não existem provas suﬁcientes —
disse. — Mas não se preocupe. Nunca deixo que os meus
sentimentos interﬁram com o meu trabalho. Se os seus espectros estiverem por aí, encontrá-los-ei.
— Ou eles encontrá-lo-ão a si, Doutor — disse Sanders.
Assumira uma expressão séria. — E isso poderá não ser assim tão agradável.
Dubowski riu.
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— Oh, vamos, Sanders! Só porque vive num castelo, isso
não quer dizer que tenha de ser tão melodramático.
— Não se ria, Doutor. Os espectros já mataram pessoas
antes, sabe.
— Não há provas disso — disse Dubowski. — Provas
nenhumas. Tal como não existem provas da existência dos
próprios espectros. Mas é por isso que aqui estamos. Para
encontrar provas da sua existência. Ou não existência. Mas
vamos, estou faminto. — Voltou-se para o nosso criado
robô, que se tinha mantido à espera e trauteava impacientemente.
Eu e Dubowski pedimos bifes de gato-de-pedra com
um cesto de pãezinhos quentes, acabados de fazer. Sanders
aproveitara-se dos mantimentos terrestres que a nossa nave
trouxera na noite anterior, e ﬁcara com uma enorme fatia de
ﬁambre e meia dúzia de ovos.
Gato-de-pedra tem um sabor que a carne da Terra já não
tem há séculos. Adorei-o, embora Dubowski tivesse deixado
grande parte do seu bife. Estava demasiado ocupado a falar
para poder comer.
— Não devia afastar os espectros com tanta leviandade
— disse Sanders, depois de o criado robô se ter afastado
com os nossos pedidos. — Existem provas. Bastantes. Vinte
e duas mortes desde que este planeta foi descoberto. E dezenas de relatos de espectros apresentados por testemunhas.
— É verdade — disse Dubowski. — Mas eu não lhes
chamaria verdadeiras provas. Mortes? Sim. No entanto, a
maioria não passa de desaparecimentos. Talvez pessoas que
tenham caído de uma montanha, sido comidas por um gato-de-pedra ou assim. É impossível descobrir os corpos no
meio da neblina.
» Desaparecem mais pessoas na Terra, todos os dias, e
não se fala disso. Mas aqui, sempre que alguém desaparece,
as pessoas dizem que foi apanhado pelos espectros. Não, lamento. Não chega.
— Já foram encontrados corpos, Doutor — disse Sanders, calmamente. — Horrivelmente mutilados. E não devido a quedas ou gatos-de-pedra.
Foi a minha vez de interromper.
— Só foram recuperados quatro corpos, que eu saiba —
disse. — E informei-me bastante em relação aos espectros.
Sanders franziu o sobrolho.
— Está bem — admitiu. — Mas e quanto a esses quatro
casos? São provas bastante convincentes, se querem a minha
opinião.
A comida apareceu, mais ou menos nessa altura, mas
Sanders prosseguiu enquanto comíamos.
— O primeiro avistamento, por exemplo. Nunca foi explicado de forma satisfatória. A Expedição Gregor.
Acenei. Dave Gregor tinha capitaneado a nave que descobrira o Planeta Espectro, quase setenta e cinco anos antes.
Tinha analisado as neblinas com os seus sensores e pousado
a nave nas planícies da orla costeira. Depois enviou equipas
em missão exploratória.
Cada equipa incluía dois homens, ambos bem armados.
Mas num dos casos, só um dos homens regressou e estava
histérico. Ele e o companheiro tinham-se separado na neblina e, de súbito, ouviu um grito de gelar o sangue. Quando
encontrou o amigo, este estava morto. E algo se erguia sobre
o corpo.
O sobrevivente descreveu o assassino como semelhante
a um homem, com dois metros e quarenta, e uma aparência
algum insubstancial. Alegou que, quando disparou contra

ele, o raio o atravessou. Depois, a criatura tremeluziu e desapareceu na neblina.
Gregor enviou outras equipas em busca da criatura. Conseguiram recuperar o corpo, mas foi tudo. Sem instrumentos
especiais, era difícil encontrar o mesmo local duas vezes, no
meio da neblina. Quanto mais algo como a criatura que tinha
sido descrita.
Portanto, a história nunca foi conﬁrmada. Mas, ainda assim, provocou sensação quando Gregor regressou à Terra.
Uma outra nave foi enviada para realizar uma busca mais
detalhada. Não descobriu nada. Mas uma das suas equipas
desapareceu sem deixar rasto.
E, assim, a lenda dos espectros da neblina nasceu e começou a crescer. Vieram outras naves ao Planeta Espectro,
alguns colonos chegaram e partiram, Paul Sanders aterrou,
um dia, e erigiu o Castelo Nuvem para que o público pudesse
visitar com segurança o misterioso Planeta Espectro.
E ocorreram outras mortes, outros desaparecimentos e
muitas pessoas alegaram terem conseguido breves vislumbres de espectros que se deslocavam por entre a neblina. E,
depois, alguém descobriu as ruínas. Agora nada mais do que
blocos de pedra caídos. Mas, outrora, estruturas de um qualquer tipo. As casas dos espectros, diziam as pessoas.
Havia provas, pensei. E algumas eram difíceis de negar.
Mas Dubowski abanava vigorosamente a cabeça.
— O caso Gregor nada prova — disse ele. — Sabe tão
bem como eu que este planeta nunca foi explorado de forma
sistemática. Em especial a zona das planícies, onde a nave
de Gregor aterrou. O mais certo é que um qualquer animal
tenha morto esse homem. Um qualquer animal raro, nativo
da zona.
— E quanto ao testemunho do companheiro? — perguntou Sanders.
— Histeria, pura e simples.
— Os outros avistamentos? Têm ocorrido muitos. E as
testemunhas nem sempre estavam histéricas.
— Não prova nada — disse Dubowski, abanando a cabeça. — Na Terra muitas pessoas continuam a dizer que
vêem fantasmas e discos voadores. E aqui, com toda esta neblina maldita, os enganos e as alucinações são, naturalmente,
ainda mais fáceis.
Apontou para Sanders com a faca que estava a usar para
barrar de manteiga o pãozinho.
— É esta neblina que empesta tudo. O mito dos espectros teria morrido há muito não fora pela neblina. Até agora,
ninguém teve o equipamento nem o dinheiro necessários
para conduzir uma investigação verdadeiramente exaustiva.
Mas nós temos. E nós vamos. Chegaremos à verdade, de
uma vez por todas.
Sanders sorriu.
— Se não se matarem primeiro. Os espectros podem não
gostar de serem investigados.
— Não o compreendo, Sanders — disse Dubowski. —
Se tem tanto medo dos espectros e está tão convencido que
eles vagueiam lá em baixo, porque é que vive aqui há tanto
tempo?
— O Castelo Nuvem foi construído com algumas salvaguardas — disse Sanders. — A brochura que enviamos aos
nossos possíveis hóspedes descreve-as. Aqui, ninguém corre
perigo. Por um lado, os espectros não saem da neblina. E
nós passamos a maior parte do dia ao sol. Mas, nos vales, a
história é outra.
— Isso são disparates supersticiosos. Se tivesse de adivi-

nhar, diria que estes vossos espectros não passam de fantasmas terrestres transplantados. Criações fabulosas da imaginação de alguém. Mas eu não sou adivinho, vou esperar até
que cheguem os resultados. Nessa altura, veremos. Se eles
forem reais, não serão capazes de se esconder de nós.
Sanders olhou para mim.
— E quanto a si? Concorda com ele?
— Sou jornalista — disse, com cuidado. — Só vim para
cobrir os acontecimentos. Os espectros são famosos e os
meus leitores estão interessados. Por isso não tenho opinião.
Ou, pelo menos, uma que queira transmitir.
Sanders caiu num silêncio despeitado e atacou o ﬁambre
e os ovos com um vigor renovado. Dubowski tomou-lhe o
lugar e levou a conversa para os detalhes da investigação que
estava a planear. O resto da refeição foi uma colagem de
aﬁrmações entusiasmadas sobre armadilhas para espectros,
planos de pesquisa, sondas robóticas e sensores. Eu ouvi
com atenção e tomei notas mentais para redigir uma coluna
sobre o tema.
Sanders também ouviu com atenção. Mas era possível
perceber-se, pelo seu rosto, que estava longe de estar agradado com o que ouvia.
esse dia não aconteceu muito mais. Dubowski passou o tempo no aeroporto espacial construído num
pequeno planalto, logo abaixo do castelo, e supervisionou a descarga do seu equipamento. Eu escrevi uma coluna sobre os seus planos para a expedição e enviei-a para a
Terra. Sanders cuidou dos outros hóspedes, e fez todas as
outras coisas que o gerente de um hotel faz, suponho.
Voltei à varanda, ao pôr-do-sol, para assistir ao erguer da
neblina.
Tratava-se de uma guerra, tal como dissera Sanders. Ao
cair da neblina, vira o Sol vitorioso, na primeira das batalhas
do dia. Mas agora o conﬂito era renovado. A neblina começava a subir às alturas, à medida que a temperatura descia.
Os seus cremosos tendões de um cinzento esbranquiçado
erguiam-se silenciosamente dos vales e enrolavam-se em redor dos picos irregulares das montanhas como dedos fantasmagóricos. Depois, os dedos começaram a ﬁcar mais grossos e mais fortes e, passado algum tempo, puxaram a neblina
atrás de si.
Um a um, os cumes rígidos, gravados pelo vento, foram
engolidos para mais uma noite. O Fantasma Vermelho, o
gigante a norte, foi a última montanha a desaparecer no revolto oceano branco. E, depois, a neblina começou a jorrar
sobre a varanda e a fechar-se em redor do próprio Castelo
Nuvem.
Voltei para dentro. Sanders estava ali, logo do outro lado
das portas. Tinha estado a observar-me.
— Tinha razão — disse eu. — Foi lindo.
Ele acenou.
— Sabe, não acho que o Dubowski já se tenha dado ao
trabalho de olhar — disse ele.
— Está ocupado, suponho.
Sanders suspirou.
— Demasiado ocupado. Vamos. Pago-lhe um copo.
O bar do hotel era calmo e escuro, com o tipo de ambiente que promove a boa conversa e o grande consumo.
Quanto mais via do castelo de Sanders, mais gostava do homem. Os nossos gostos eram espantosamente parecidos.
Procurámos uma mesa na parte mais escura e resguardada da sala e escolhemos as nossas bebidas de uma carta
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que incluía licores vindos de uma dúzia de planetas. E conversámos.
— Não parece muito feliz por Dubowski aqui estar —
disse eu, depois de nos terem sido trazidas as bebidas. —
Porquê? Está a encher-lhe o hotel.
Sanders levantou os olhos da bebida e sorriu.
— É verdade. Estamos na época morta. Mas não gosto
do que ele está a tentar fazer.
— Então tenta assustá-lo para que se vá embora?
O sorriso de Sanders desapareceu.
— Fui assim tão transparente?
Acenei.
Ele suspirou.
— Não pensei que funcionasse — disse ele. Deu um
golo na sua bebida, pensativo. — Mas tinha de tentar qualquer coisa.

ﬂorestas imersas na neblina durante alguns dias, ou algumas
semanas, e não descobre nada. E depois? Pode voltar e procurar mais um pouco. O sonho ainda lá está, bem como o
romance e o mistério.
» E, quem sabe? Talvez numa das suas viagens, consiga
um vislumbre de um espectro a deslizar por entre a neblina. Ou algo que julga ser um espectro. E então regressará
a casa feliz, porque fez parte da lenda. Tocou num pedaço
da criação a que ainda não foi arrancado todo o espanto e
maravilha por tipos como Dubowski.
Caiu no silêncio e ﬁtou melancolicamente a bebida. Por
ﬁm, depois de uma longa pausa, continuou.
— Dubowski! Bah! Faz-me ferver. Vem para aqui com a
sua nave cheia de lacaios, um fundo de milhões de crédito e
todos os seus aparelhómetros, para caçar espectros. Oh, ele
vai apanhá-los, vai! Isso é que me assusta. Ou prova que não

preendeu. Pelo menos, pensei que tinha compreendido. Mas
parece que estava enganado.
Fez um sinal com a cabeça em direcção à porta.
— Saia daqui — disse ele.
Levantei-me.
— Está bem — disse eu. — Lamento, Sanders. Mas faz
parte do meu trabalho colocar questões difíceis como esta.
Ele ignorou-me e eu saí da mesa. Quando cheguei à porta, voltei-me e olhei para o outro lado da sala. Sanders ﬁtava
mais uma vez o copo e falava consigo mesmo em voz alta.
— Respostas — dizia ele. Fazia com que a palavra soasse
obscena. — Respostas. Têm sempre que ter respostas. Mas
as questões são muito melhores. Porque é que não as deixam
em paz?
Nessa altura, deixei-o sozinho. Sozinho com as suas bebidas.

existem ou descobre-os e eles vão revelar tratar-se de um
qualquer tipo de sub-homens, animais ou algo assim.
Voltou a esvaziar o copo, selvaticamente.
— E isso vai arruinar tudo. Arruinar, está a ouvir! Vai
responder a todas as perguntas com os seus aparelhómetros
e não vai sobrar mais nada para ninguém. Não é justo.
Permaneci imóvel, fui bebendo, com calma, a minha bebida e nada disse. Sanders pediu mais uma. Um mau pensamento corria na minha mente. Por ﬁm, tive de o dizer em
voz alta.
— Se Dubowski responder a todas as questões — disse
eu —, então não haverá qualquer razão para as pessoas continuarem a vir aqui. E será levado à falência. Tem a certeza de
que não é esse o motivo de tanta preocupação?
Sanders ﬁtou-me de olhos bem abertos e, por um segundo, pensei que ele me ia bater. Não o fez.
— Pensei que era diferente. Viu o cair da neblina e com-

s semanas seguintes foram agitadas, para a expedição
e para mim. Dubowski fazia tudo com grande cuidado, havia que o dizer. Tinha planeado aquele assalto
ao Planeta Espectro com uma precisão meticulosa.
Primeiro foi o mapeamento. Graças à neblina, os poucos
mapas do Planeta Espectro que existiam eram muito rudimentares, tendo em conta os padrões modernos. Por isso
Dubowski enviou toda uma frota de sondas robotizadas,
para deslizarem sobre a neblina e roubarem os seus segredos
com a ajuda de soﬁsticados aparelhos sensórios. A partir da
informação que começou a jorrar, foi gerada uma topograﬁa
detalhada da região.
Tendo terminado, Dubowski e os seus assistentes utilizaram os mapas para situar todos os avistamentos de espectros
desde a Expedição Gregor. Claro que o considerável volume
de dados sobre os avistamentos já tinha sido compilado e
analisado muito antes da partida da Terra. O recurso à colecção incomparável sobre espectros existente na biblioteca do
Castelo Nuvem preencheu as lacunas que restavam. Como
seria de esperar, os avistamentos eram mais frequentes nos
vales em redor do hotel, a única habitação humana permanente do planeta.
Quando o levantamento ﬁcou concluído, Dubowski colocou as suas armadilhas para espectros, espalhando-as pelas
áreas onde os espectros tinham sido avistados com maior
frequência. Contudo, colocou também algumas em regiões
mais distantes e remotas, incluindo a planície junto à costa
onde a nave de Gregor estabelecera o contacto inicial.
As armadilhas não eram armadilhas a sério, claro. Tratavam-se de pilares baixos e grossos, em duralloy, equipados
com quase todo o tipo de equipamento sensitivo e de gravação conhecido pela ciência terrestre. Para as armadilhas era
como se a neblina não existisse. Se um qualquer espectro
incauto vagueasse através do seu raio de alcance, não haveria
forma de evitar ser detectado.
Entretanto as sondas robóticas de mapeamento foram
chamadas para serem inspeccionadas, reprogramadas e reenviadas. Com a topograﬁa conhecida com todo o detalhe,
as sondas podiam ser enviadas através da neblina, ou em patrulhas de baixo nível, sem medo de embaterem contra uma
montanha escondida. O equipamento sensitivo transportado
pelas sondas não era, claro, igual ao existente nas armadilhas de espectros. Mas as sondas tinham um raio de alcance
muito maior e podiam cobrir várias centenas de quilómetros
quadrados por dia.
Por ﬁm, quando as armadilhas de espectros foram colo-

A

“Respostas — dizia
ele. Fazia com
que a palavra
soasse obscena. —
Respostas.
Têm sempre que
ter respostas. Mas
as questões são
muito melhores.
Porque é que não as
deixam em paz?”

— Porquê?
— Porque… Porque ele vai destruir este mundo, se eu o
deixar. Quando ele e os da sua laia terminarem, não restará
um único mistério no universo.
— Ele só está a tentar descobrir as respostas. Os espectros existem? E quanto às ruínas? Quem as construiu? Nunca quis saber essas coisas, Sanders?
Ele acabou a bebida, olhou à sua volta e fez sinal à empregada para que lhe levasse outra. Ali não havia robôs. Só
empregados humanos. Sanders era exigente em relação ao
ambiente.
— Claro — disse, quando recebeu a sua bebida. — Todos se fazem essas perguntas. É por isso que as pessoas vêm
ao Planeta Espectro, ao Castelo Nuvem. Cada tipo que aqui
aterra espera, em segredo, ter uma aventura com os espectros e descobrir por si essas respostas.
» Mas não descobre. Agarra numa arma e vagueia pelas
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cadas e as sondas robóticas se encontravam no ar, Dubowski
e os seus homens enveredaram, eles mesmos, pelas ﬂorestas
imersas na neblina. Cada um deles transportava uma mochila carregada de sensores e aparelhos de deteção. As equipas
de busca humanas tinham maior mobilidade dos que as armadilhas para espectros e equipamento mais soﬁsticado do
que as sondas. Cobriam uma área diferente a cada dia, com
meticuloso detalhe.
Acompanhei-os em algumas dessas viagens, com uma
mochila minha. Gerou alguns textos interessantes, embora
nunca tenhamos encontrado nada. E, enquanto me encontrava naquelas buscas, apaixonei-me pelas ﬂorestas imersas
na neblina.
A literatura para turistas gosta de lhes chamar “as tenebrosas ﬂorestas imersas na neblina do assombrado Planeta
Espectro”. Mas não são tenebrosas. Não de verdade. Existe
nelas uma estranha beleza, para aqueles que são capazes de
a apreciar.
As árvores são ﬁnas e muito altas, de casca branca e folhas de um verde-pálido. Mas as ﬂorestas não são incolores.
Existe um parasita, um qualquer tipo de musgo, que é muito
comum, e que pinga dos ramos mais altos em cascatas de
verde-escuro e escarlate. E há rochas e videiras, e arbustos
baixos abafados por deformados frutos purpúreos.
Mas não há sol, claro. A neblina esconde tudo. Revolteia e
desliza em nosso redor, enquanto andamos, acariciando-nos
com mãos invisíveis, agarrando-se aos nossos pés.
De vez em quando, a neblina brinca connosco. A maior
parte do tempo avançamos através de um nevoeiro espesso, incapazes de ver mais do que algumas dezenas de centímetros em qualquer direcção, os nossos próprios sapatos
perdidos no tapete de neblina. Contudo, ocasionalmente, o
nevoeiro cerra-se. E, então, não conseguimos ver absolutamente nada. Choquei com mais do que uma árvore quando
isso aconteceu.
No entanto, noutras ocasiões, a neblina — sem razão
aparente — afasta-se, deixando-nos sós, numa bolsa límpida
no meio de uma nuvem. É nessa altura que podemos ver a
ﬂoresta em toda a sua beleza grotesca. Trata-se de um vislumbre breve e fascinante de uma terra do nunca. Momentos
como este são raros e curtos. Mas permanecem connosco.
Permanecem connosco.
Nessas primeiras semanas, não tive muito tempo para
passear na ﬂoresta, a não ser quando me juntava a uma das
equipas de investigação, para melhor as compreender. Acima
de tudo, ocupava-me a escrever. Fiz uma série sobre a história do planeta, cujos pontos altos eram as narrativas dos avistamentos mais famosos. Apresentei também perﬁs de alguns
dos membros mais interessantes da expedição. Fiz uma peça
sobre Sanders e os problemas que enfrentou e superou durante a construção do Castelo Nuvem. Fiz peças cientíﬁcas
sobre o pouco que se sabe da ecologia do planeta. Fiz peças
de ambiente sobre as ﬂorestas e as montanhas. Fiz peças de
pensamento especulativo sobre as ruínas. Escrevi sobre a
caça ao gatos-de-pedra e sobre a escalada das montanhas, e
sobre os enormes e perigosos lagartos dos pântanos nativos
de algumas ilhas próximas da costa.
E claro, escrevi sobre Dubowski e a sua demanda. Sobre
isso escrevi resmas.
No entanto, por ﬁm, a investigação começou a cair numa
rotina monótona e eu comecei a esgotar a miríade de outros
tópicos que o Planeta Espectro tinha para oferecer. A minha
produção começou a decair. Comecei a ter tempo livre.
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Foi então que comecei a apreciar, de facto, o Planeta Espectro. Comecei a passear pelas ﬂorestas todos os dias, afastando-me cada vez mais. Visitei as ruínas e voei através de
meio continente para ver os lagartos do pântano em primeira
mão, em vez de o fazer através de reproduções holográﬁcas.
Travei conhecimento com um grupo de caçadores de passagem e cacei um gato-de-pedra. Acompanhei um outro grupo
de caçadores à costa ocidental e quase entreguei a vida a um
demónio das planícies.
E comecei de novo a falar com Sanders.
Durante todo este tempo Sanders tinha-nos, basicamente, ignorado, a mim, a Dubowski e a todos os envolvidos na
investigação dos espectros. Falava connosco de má vontade,
quando o fazia; saudava-nos rudemente e passava todo o seu
tempo livre com outros hóspedes.
A princípio, depois da forma como falara naquela noite,
no bar, temi o que pudesse fazer. Via-o a assassinar alguém
no meio da neblina e a tentar apresentá-lo como uma morte
por um espectro. Ou talvez se limitasse a sabotar as armadilhas dos espectros. Mas tinha a certeza de que ia fazer alguma
coisa para assustar Dubowski ou para minar a expedição.
Suponho que seja uma consequência da holovisão em excesso. Sanders não fez nada que se parecesse. Limitou-se a amuar, a ﬁtar-nos nos corredores do castelo e a dar-nos menos do
que a total colaboração, em algumas situações.
Contudo, passado algum tempo, começou a tornar-se mais
caloroso. Não em relação a Dubowski e aos seus homens.
Apenas em relação a mim.
Creio que se devesse aos meus passeios pela ﬂoresta. Dubowski nunca saía para a neblina, a menos que a isso fosse obrigado. E, mesmo nessas ocasiões, saía com relutância e regressava
rapidamente. Os seus homens seguiam o exemplo do chefe. Eu
era o jóquer do baralho. Se bem que não ﬁzesse realmente parte
do mesmo baralho.
Sanders reparou, claro. Ele não deixava escapar grande coisa
do que se passava no castelo. E recomeçou a falar comigo. De
forma cordial. Certo dia, por ﬁm, voltou a convidar-me para
tomar uma bebida.
A expedição durava já há dois meses. O Inverno chegava ao
Planeta Espectro e ao Castelo Nuvem e o ar estava a ﬁcar frio
e seco. Eu e Dubowski estávamos na varanda da sala de jantar,
demorando-nos com o café, depois de mais uma soberba refeição. Sanders estava sentado numa mesa próxima, a conversar
com alguns turistas.
Não me recordo o que conversava com Dubowski. O que
quer que fosse, Dubowski interrompeu-me com um arrepio, a
certa altura.
— Está a ﬁcar frio aqui fora — queixou-se. — Porque não
vamos para dentro? — Dubowski nunca gostara muito da varanda.
Franzi o sobrolho.
— Não está assim tão mau — disse. — Além disso, é quase
pôr-do-sol. Uma das melhores partes do dia.
Dubowski voltou a tremer e levantou-se.
— Como queira — disse. — Mas eu vou para dentro. Não
me apetece apanhar uma constipação, só para que possa ver
mais um cair da neblina.
Começou a afastar-se. Mas não tinha dado nem três passos,
quando Sanders saltou do lugar, uivando como um gato-de-pedra ferido.
— Cair da neblina — gritou. — Cair da neblina! — Lançou-se
numa corrente longa e incoerente de obscenidades. Nunca vira
Sanders tão furioso, nem mesmo quando me expulsou do bar,
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naquela primeira noite. Estava de pé, literalmente a tremer de
raiva, o rosto vermelho, os punhos gordos fechando-se e abrindo-se ao lado do corpo.
Levantei-me à pressa e coloquei-me entre eles. Dubowski
voltou-se para mim, parecendo confuso e assustado.
— O que… — começou.
— Vá para dentro — interrompi. — Vá para o seu quarto.
Vá para o lounge. Vá para qualquer lado. Não interessa. Mas saia
daqui antes que ele o mate.
— Mas… mas… o que se passa? O que aconteceu? Eu
não…
— O cair da neblina ocorre de manhã — disse-lhe. — De
noite, ao pôr-do-sol, é o erguer da neblina. Agora vá.
— É só isso? Porque é que isso o deixou tão… tão…
— Vá!
Dubowski abanou a cabeça como que para dizer que continuava sem perceber o que se estava a passar. Mas partiu.
Voltei-me para Sanders.
— Acalme-se — disse. — Acalme-se.
Ele parou de tremer, mas os olhos lançavam raios às costas
de Dubowski.
— Cair da neblina — murmurou. — Aquele cretino já cá
está há dois meses e continua sem saber a diferença entre o cair
e o erguer da neblina.
— Nunca se deu ao trabalho de assistir a qualquer um deles
— disse eu. — Esse tipo de coisas não lhe interessa. Mas quem
perde é ele. Não há razão para que se deixe perturbar por isso.
Ele olhou para mim, franzindo o sobrolho. Por ﬁm, acenou.
— Sim — disse. — Talvez tenha razão. — Suspirou. —
Mas cair da neblina! Raios. — Houve um breve silêncio, depois
— Preciso de uma bebida. Quer fazer-me companhia?
Acenei.
Acabámos no mesmo canto escuro da primeira noite, na
que devia ser a mesa preferida de Sanders. Virou três bebidas
antes que eu terminasse a minha primeira. Bebidas grandes.
Tudo no Castelo Nuvem era grande.
Desta vez não houve discussões. Falámos sobre o cair da
neblina, sobre as ﬂorestas e sobre as ruínas. Falámos sobre os
espectros e Sanders contou-me, enamorado, as histórias dos
grandes avistamentos. Já as conhecia a todas, claro. Mas não da
forma como Sanders as contava.
A certa altura, referi que tinha nascido em Bradbury, quando
os meus pais estavam a passar umas férias curtas em Marte. Os
olhos de Sanders iluminaram-se e ele passou quase uma hora a
regalar-me com piadas sobre terráqueos. Também já as tinha
ouvido. Mas a bebida começava a fazer efeito e todas me pareceram hilariantes.
Depois dessa noite, passei mais tempo com Sanders do
que com qualquer outra pessoa no hotel. Por essa altura,
achava que já conhecia o Planeta Espectro bastante bem.
Mas essa era uma presunção vazia e Sanders provou-mo.
Mostrou-me recantos escondidos nas ﬂorestas que desde
então me têm assombrado. Levou-me a pântanos nas ilhas,
onde as árvores são muito diferentes e oscilam assustadoramente, mesmo sem vento. Voámos para norte, até outra
cordilheira montanhosa, cujos picos são mais altos e cobertos de gelo, e para os planaltos a sul, sobre cujos limites a
neblina escorre eternamente, numa fantasmagórica imitação
de uma queda-d’água.
Continuei a escrever sobre Dubowski e a sua caça aos
espectros, claro. Mas havia pouco de novo para escrever,
por isso a maior parte do meu tempo era passada com Sanders. Não me preocupava muito com o resultado ﬁnal. A

minha série sobre o Planeta Espectro foi muito bem paga
na Terra e na maior parte dos planetas colonizados, por isso
pensei que podia descansar.
Não era bem assim
Encontrava-me no Planeta Espectro há pouco mais de três
meses quando recebi um contacto do meu sindicato. A alguns
sistemas de distância, num planeta chamado Novo Refúgio,
tinha rebentado uma guerra civil. Queriam que fosse cobrir a
história. De qualquer forma não havia novidades no Planeta Espectro, diziam, já que a expedição de Dubowski só terminaria
dali a um ano.
Por muito que gostasse do Planeta Espectro agarrei de
imediato a oportunidade. As minhas histórias estavam a ﬁcar
mornas e eu estava a ﬁcar sem ideias. Além disso, a história em
Novo Refúgio tinha tudo para ser grande.
Assim, despedi-me de Sanders, de Dubowski e do Castelo
Nuvem, dei um último passeio através das ﬂorestas imersas em
neblina e reservei a minha passagem na nave seguinte.
guerra civil em Novo Refúgio não foi mais do que um
estalinho. Passei menos de um mês naquele planeta,
mas foi um mês terrível. O local tinha sido colonizado
por fanáticos religiosos, mas o culto original tinha entrado em
cisma e ambos os lados se acusavam de heresia. Era tudo muito lúgubre. O planeta, em si, tinha o encanto de um subúrbio
marciano.
Avancei tão depressa quanto pude, saltando de planeta em
planeta, de história em história. Passados seis meses, tinha trabalhado até regressar à Terra. As eleições estavam próximas,
por isso deixei-me arrastar para o ritmo político. Por mim, tudo
bem. Foi uma campanha animada e havia uma tonelada de boas
histórias para aproveitar.
Mas durante todo esse tempo, aguardava por notícias, por
mais pequenas que fossem, vindas do Planeta Espectro. E, por
ﬁm, como esperara, Dubowski anunciou uma conferência de
imprensa. Como especialista em espectros do sindicato, consegui que me escolhessem para cobrir a notícia e parti, na nave
espacial mais rápida que consegui encontrar.
Cheguei uma semana antes da conferência, antes de todos
os outros. Tinha contactado Sanders antes de entrar a bordo da
nave e ele foi buscar-me ao aeroporto espacial. Passámos para
a varanda da sala de jantar e ali nos foram servidas as bebidas.
— Então? — perguntei-lhe, depois de termos trocado alguns cumprimentos. — Sabe o que Dubowski vai anunciar?
Sanders parecia muito soturno.
— Posso adivinhar — disse ele. — Recolheu todos os seus
malditos aparelhómetros há um mês e tem estado a veriﬁcar os
dados com um computador desde então. Tivemos alguns avistamentos de espectros desde a sua partida. Dubowski avançou
horas depois de cada avistamento e passou as áreas a pente ﬁno.
Nada. É isso que ele vai anunciar, acho eu. Nada.
Acenei.
— Mas será isso assim tão mau? Gregor não encontrou
nada.
— Não é o mesmo — disse Sanders. — Gregor não procurou da mesma forma que Dubowski. As pessoas vão acreditar
nele, diga o que disser.
Eu não tinha a mesma certeza e estava prestes a dizer-lho
quando Dubowski chegou. Alguém lhe dissera que eu ali estava.
Saiu para a varanda, a sorrir, viu-me e veio sentar-se.
Sanders olhou-o, depois começou a estudar a própria bebida. Dubowski dedicou-me toda a sua atenção. Parecia muito
feliz consigo mesmo. Perguntou-me o que tinha feito desde a
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“Mas será essa a única coisa
de que o homem precisa?
Não acho. Acho que também
precisa de mistério, de poesia
e de romance. Acho que
precisa de algumas perguntas
por responder para o fazer
sonhar e imaginar
minha partida, eu respondi-lhe e ele disse que era bom.
Por ﬁm, perguntei-lhe sobre os seus resultados.
— Sem comentários — disse ele. — Foi por isso que convoquei a conferência de imprensa.
— Vá lá — disse. — Cobri-vos durante meses, quando todos os outros ignoravam a expedição. Não me pode dar nada?
O que é que tem para mim?
Ele hesitou.
— Bom, está bem — disse, sem grandes certezas. — Mas
não o divulgue ainda. Pode transmiti-lo algumas horas antes da
conferência. Deve ser o suﬁciente para um furo.
Acenei o meu acordo.
— O que é que tem para mim?
— Os espectros — disse. — Tenho os espectros, muito
bem embrulhadinhos. Eles não existem. Tenho elementos suﬁcientes para o provar para lá de qualquer dúvida. — Sorriu
abertamente.
— Só porque não encontrou nada? — comecei. — Talvez o
tenham evitado. Se forem sensíveis podem ser suﬁcientemente
espertos. Ou talvez os seus sensores não tenham a capacidade
para os detectar.
— Vamos — disse Dubowski. — Não acredita nisso. As
nossas armadilhas para espectros tinham todo o tipo de sensores que conseguimos descobrir. Se os espectros existissem, elas
teriam registado qualquer coisa. Mas não registaram. Tínhamos
as armadilhas em locais onde ocorreram três dos supostos avistamentos de Sanders. Nada. Absolutamente nada. Provas conclusivas de que as pessoas estavam a ver coisas. Avistamentos,
sem dúvida.
— E quanto às mortes, aos desaparecimentos? — perguntei. — E quanto à Expedição Gregor e outros casos clássicos?
O sorriso dele alargou-se.
— Não pude provar que as mortes não ocorreram, claro.
Mas as nossas sondas e os nossos investigadores descobriram
quatro esqueletos. — Contou-os com os dedos. — Dois foram
mortos por um deslizamento de terras, um tinha marcas de garras de gato-de-pedra nos ossos.
— O quarto?
— Homicídio — disse ele. — O corpo tinha sido enterrado
numa cova pouco funda, sem dúvida por mãos humanas. Uma
qualquer inundação expô-lo. Estou certo de que todos os outros
corpos poderiam ser descobertos, se procurássemos durante
mais tempo. E descobriríamos que todos tinham tido mortes
perfeitamente normais.
Os olhos de Sanders ergueram-se do copo. Eram olhos
amargos.
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— Gregor — disse, teimosamente. — Gregor e os outros
clássicos.
O sorriso de Dubowski transformou-se num esgar.
— Ah, sim! Analisámos essa área com bastante cuidado.
A minha teoria estava correcta. Descobrimos nas proximidades uma tribo de macacos. Seres grandes e brutos. Como
babuínos gigantes, de pelo branco sujo. Não era uma espécie
de grande sucesso. Encontrámos apenas uma tribo e estão a
morrer. Mas, sem dúvida, foi isso que o homem de Gregor
viu. E exagerou consideravelmente as suas dimensões.
Houve um período de silêncio. Depois Sanders falou, a
sua voz estava abatida.
— Só uma pergunta — disse, suavemente. — Porquê?
Dubowski foi apanhado de surpresa e o seu sorriso desapareceu.
— Nunca compreendeu, pois, não, Sanders? — disse
ele. — Pela verdade. Para libertar este planeta da ignorância
e da superstição.
— Libertar o Planeta Espectro? — disse Sanders. — Ele
estava escravizado?
— Sim — respondeu Dubowski. — Escravizado por
um mito tolo. Pelo medo. Agora este planeta será livre, e
aberto. Podemos descobrir a verdade por detrás das ruínas,
sem lendas escusas sobre espectros semi-humanos a obscurecer os factos. Podemos abrir o planeta à colonização.
As pessoas não terão medo de vir para cá, de aqui viver e
montar as suas quintas. Conquistámos o medo.
— Uma colónia? Aqui? — Sanders parecia divertido.
— Vão trazer grandes ventoinhas para afastar a neblina ou
quê? Já antes os colonos vieram. E partiram. O solo não
é adequado. Não se pode praticar aqui a agricultura, com
todas estas montanhas. Pelo menos não a uma escala comercial. Não há como ter lucro cultivando coisas no Planeta
Espectro.
» Além disso, há centenas de colónias a implorar por
mais pessoas. Precisavam assim tanto de outra? Terá o Planeta Espectro que se tornar mais uma Terra?
Ele abanou a cabeça, com tristeza, terminou a bebida e
continuou.
— É você quem não compreende, Doutor. Não se engane. Não libertou o Planeta Espectro. Destruiu-o. Roubou-lhe os espectros e deixou para trás um planeta vazio.
Dubowski abanou a cabeça.
— Acho que está errado. Serão encontradas muitas formas boas e lucrativas de explorar este planeta. Mas, mesmo
que tenha razão, bem, paciência. O homem é conhecimento. As pessoas como o senhor têm tentado atrasar o progresso desde o início dos tempos. Mas falharam, tal como
você falhou. O homem precisa de saber.
— Talvez — disse Sanders. — Mas será essa a única coisa
de que o homem precisa? Não acho. Acho que também precisa de mistério, de poesia e de romance. Acho que precisa
de algumas perguntas por responder para o fazer sonhar e
imaginar.
Dubowski ergueu-se abruptamente e franziu o sobrolho.
— Esta conversa é tão inútil como a sua ﬁlosoﬁa, Sanders. No meu universo não há espaço para perguntas sem
resposta.
— Então vive num universo estéril, Doutor.
— E você, Sanders, vive imerso na sua própria ignorância. Descubra novas superstições, se precisa delas. Mas
não tente impingir-mas com as suas historietas ou lendas.
Não tenho tempo para espectros. — Olhou para mim. —
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Vemo-nos na conferência de imprensa — disse. Depois,
voltou-se e saiu rapidamente da varanda.
Sanders viu-o partir em silêncio, depois girou na sua cadeira e olhou para as montanhas.
— A neblina está a erguer-se — disse.
anders também estava errado em relação à colónia,
como se veio a descobrir. Foi estabelecida uma, embora não fosse grande coisa. Algumas vinhas, algumas fábricas e algumas centenas de pessoas; tudo pertencente a um par de grandes empresas.
A agricultura comercial provou não ser lucrativa, sabem.
Com uma excepção: uma uva nativa, uma coisa cinzenta e
gorda, do tamanho de um limão. Por isso o Planeta Espectro tem apenas uma exportação: um vinho branco turvo,
com um sabor doce e duradouro.
Chamam-lhe vinho-neblina, claro. Tornei-me fã ao longo dos anos. O sabor faz-me recordar o cair da neblina. A
maior parte das pessoas não gosta muito.
Ainda assim, é lucrativo, embora em pequena escala. Por
isso o Planeta Espectro ainda é uma paragem regular nas
viagens espaciais. Pelo menos para os cargueiros.
Mas os turistas partiram há muito. Sanders tinha razão
em relação a isso. Paisagens podem encontrar mais perto de
casa e por menor preço. Vinham pelos espectros.
Sanders também partiu. Foi demasiado teimoso e pouco prático para comprar uma parte da operação vitivinícola quando pôde. Por isso ﬁcou para trás, nas muralhas do
Castelo Nuvem até à última. Não sei o que lhe aconteceu
depois, quando o hotel foi, por ﬁm, encerrado.
O castelo em si ainda lá se encontra. Viu-o há alguns
anos quando lá parei a caminho de uma história em Novo
Refúgio. Mas já começa a ruir. A sua manutenção é demasiado dispendiosa. Dentro de poucos anos, será impossível
distingui-lo das outras ruínas, as mais velhas.
Em tudo o resto o planeta pouco mudou. A neblina
continua a erguer-se ao pôr-do-sol e a cair de madrugada. O
Fantasma Vermelho continua a lançar-se para o alto, belo,
na luz do início da manhã. As ﬂorestas ainda lá estão e os
gatos-de-pedra continuam a vaguear.
Só os espectros desapareceram.
Só os espectros. BANG!
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George R. R. Martin começou a escrever ﬁcção na década de 70, sendo
um autor multifacetado que se notabilizou em géneros diferentes
como horror, fantasia e ﬁcção cientíﬁca. Na década de 80 trabalhou
como argumentista de televisão em Hollywood, mas foi nos anos 90
que o seu nome foi catapultado para a fama e listas de best-sellers
com o sucesso da série “As Crónicas de Gelo e Fogo”. “Com a Manhã
Chega a Neblina” foi o seu primeiro conto nomeado para os prémios
Hugo e Nébula.

Os livros
das minhas
vidas
T
enho alguma diﬁculdade em
estabelecer preferências, especialmente quando conﬁnadas a
géneros literários, mas se tenho de ser
parcial como um árbitro de futebol, nomeio as seguintes: Odisseia de Homero;
O Outro Mundo de Cyrano de Bergerac;
a trilogia de Calvino Os Nossos Antepassados (O Barão Trepador, O Visconde Cortado ao Meio e O Cavaleiro Inexistente); O
Silmarillion de Tolkien; Ficções de Jorge
Luis Borges (e todos os outros livros
dele); A Conferência dos Pássaros de Farid
ud-Din Attar; e Flatland de Edwin Abbott Abbott.
Sobre este último, alongar-me-ei:
Flatland é, de toda a literatura conhecida, um dos livros com mais dimensões. É o próprio autor que o garante:
“A romance of many dimensions”, lê-se
no rosto do livro. Flatland aparenta
ser muito ﬁninho, de poucas palavras,
mas quando se abre, mostra toda a sua
glória não euclidiana, cheio de hipercubos e outros deuses da geometria
hiperbólica. Acaba por ser uma obra
muito espaçosa por dentro, mas que
não parece nada por fora.
O autor deste livro, Edwin Abbott Abbott, era contemporâneo de
Hinton, um homem que especulava
muito sobre a quarta dimensão espacial, tendo escrito várias coisas sobre
o tema. A inﬂuência deste na obra do
primeiro não deve ser coincidência,
pois no século XIX não eram permitidas coincidências. É muito curioso
que durante aquela bidimensionalidade vitoriana, tenham surgido sólidos
como esta obra de Abbott Abbott ou
Alice no País das Maravilhas, de Carroll.
Flatland conta as aventuras de um
quadrado, que terá um destino paralelo a Prometeu, Cristo e Sócrates,
chamado A. Square (especula-se que

o nome deste quadrado seja, além do
trocadilho evidente, uma paródia que
o autor fez do seu próprio nome: “A”
seria a inicial de Abbott e o “Square” seria a repetição dessa inicial. Ou
seja, “A” ao quadrado, Abbott Abbott. Mesmo num simples nome, o
autor colocava várias dimensões).
O livro começa assim: «Chamo Flatland ao nosso mundo, não porque
o chamemos por esse nome, mas
para vos tornar mais clara a sua natureza, felizes leitores, que tendes
o privilégio de habitar o Espaço.
«Imaginai uma enorme folha de papel
sobre a qual Rectas, Triângulos, Quadrados, Pentágonos, Hexágonos, e
outras ﬁguras, em vez de permanecerem ﬁxas nos seus lugares, se movem
livremente nessa superfície, mas sem
qualquer hipótese de se deslocarem
para cima ou para baixo desse plano,
são como sombras – embora duras e
de contornos luminosos –, e tereis
uma ideia muito correcta do país e
dos seus habitantes. Ainda há poucos
anos teria dito “o meu universo”: mas
entretanto a minha mente abriu-se
para uma visão superior das coisas.»
Este quadrado, que vive uma vida comum e banal (que é tão típico dos seres
bidimensionais), é um dia visitado por
uma esfera, perfeitamente tridimensional, com umas ancas redondas, que o
informa da existência de uma outra dimensão a que o quadrado está impossibilitado de ver e conhecer, por limitações inerentes. O mero aparecimento
da Esfera que atravessa o país plano é
já um prodígio e um facto inexplicável para qualquer cidadão de Flatland.
Abbott vai, com esta alegoria, criar
inúmeras e profundas possibilidades de
interpretação da sua novela, possibilidades essas que vão desde a sátira social,

à religião, à Física, à Geometria. A certa altura, o Quadrado, com o seu porte
vitoriano, de ângulos tão rectos, coloca
a Esfera sob a possibilidade da existência de uma quarta dimensão espacial,
ideia que a Esfera rejeita de imediato,
acusando o protagonista de demência. É neste comportamento visonário
que a alegoria encontra a perfeição.
Deste livro surgiram inúmeras obras
(ensaios, romances, sequelas, contos,
etc.), onde se destacam autores como
Heinlein (em especial com o conto
And He Built a Crooked House), Ouspensky (teve o arrojo de escrever o
Tertium Organum. Depois do Organon
de Aristóteles e do Novum Organum de
Francis Bacon) e H. G. Wells (o primeiro capítulo de A Máquina do Tempo serve de base teórica da narrativa e é uma
exposição mais ou menos clara da ideia
de tempo como dimensão espacial).
Ian Stewart, Steiner e Rucker também
escreveram bons livros sobre o tema. É
de salientar ainda The Annotated Flatland
(as anotações pertencem ao matemático Ian Stewart). BANG!

É autor dos livros “Enciclopédia da Estória
Universal” (Quetzal, 2009), “A Carne de Deus”
(Bertrand, 2008) e “Os Livros Que Devoraram
o Meu Pai” (Caminho, 2010 - Prémio Literário
Maria Rosa Colaço). Além de escrever, também
é ilustrador, cineasta e músico (compõe e toca
na banda de blues/roots The Soaked Lamb).
Vive no campo e tem dois ﬁlhos. http://
afonso-cruz.blogspot.com
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But now the whole Round Table is dissolved
Which was an image of the mighty world

THE PASSING OF ARTHUR, IDYLLS OF THE KING, ALFRED LORD TENNYSON

TÁVOLA REDONDA

P

Cinco autores partilham as suas experiências de publicação de um livro
or razões possivelmente demasiado complexas para expor neste texto, podemos
aﬁrmar com razoável certeza que nunca
se quis publicar tanto como hoje. Os mecanismos de publicação hoje disponíveis
ao público são mais numerosos do que
há uma década. O mercado de impressão digital abriu portas antes inacessíveis,
possibilitando a impressão de livros em
pequenas tiragens, ou a pedido. Hoje há
empresas que oferecem serviços de edição
a um autor que deseje ver o seu trabalho
mais polido e proﬁssional. O trabalho das editoras tradicionais
é cada vez mais questionado, tanto relativamente aos seus
critérios de publicação como à sua capacidade de divulgação
e vendas de um autor desconhecido. Discussões nas redes
virtuais e sociais proliferam sobre a honestidade ou falta dela
de algumas empresas que se autodenominam de editoras e que
decidiram vender livros não ao público, mas ao próprio autor,
descartando-se dos seus deveres editoriais.

literatura fantástica

Se incidirmos o foco sobre o género da literatura fantástica,
descobrimos que a vontade de publicar não é menor, pelo contrário. O cinema e televisão catapultaram para a frente do palco
um género que já existia há muito tempo mas que estava habituado a existir nas margens. Toda uma nova (e jovem) geração
de leitores em Portugal, muito graças ao cinema, começou a
ansiar por livros cheios de elementos de fantasia, de sobrenatural ou onde se revelasse todo um novo mundo criado de raiz.
E as editoras procuraram explorar mais esse ﬁlão de fantasia, relegando a ﬁcção cientíﬁca para segundo plano (ou
mesmo um plano inexistente). Todavia, a ﬁcção cientíﬁca já
tivera a sorte em Portugal de ter sido assiduamente publicada
por editoras como a Livros do Brasil ou Europa-América ou a
Caminho. Embora esses livros pertençam a uma outra geração,
e mesmo estando hoje disponíveis em alfarrabistas ou feiras do
livro, a verdade é que os jovens leitores de hoje estão inteiramente desligados desse trabalho editorial do passado, tanto em
autores portugueses como estrangeiros, e têm apenas conhecimento do que se tem publicado nos últimos cinco ou dez anos
(haverá sempre excepções).
Às vezes esse desconhecimento, que não se limita apenas
a leitores mas também a aspirantes a escritores, conduz a um
processo a que podemos chamar de “reinvenção da roda”.
Não ler o suﬁciente ou não investigar o suﬁciente o género em
que se escreve faz com que um autor escreva algo que consi-
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dera original aos seus olhos, mas na verdade é matéria que já
foi experimentada, reinventada e dissecada muitas vezes por
autores mais experientes.

processo de publicação

Falando especiﬁcamente do processo de publicação, pelo qual
a curiosidade é muita, é do conhecimento geral que as editoras
recebem muitas submissões, em todos os géneros literários.
Muitos dos autores desconhecem qual o melhor método de
submeter um manuscrito à atenção de um editor, mas esse é
um método que variará de editora para editora e não há uma
fórmula garantida de sucesso. Não deixa de haver, todavia,
abordagens mais correctas do que outras. Para muitos é um
sonho que tentam concretizar, e parece cruel recusar conceder
esse sonho, mas a escrita ainda é um ofício para ser levado a
sério e nem todos têm o talento ou a capacidade de alcançar
esse patamar de reconhecimento. Da mesma forma que nem
todos têm o talento para pintar ou tocar música.
Não podemos aﬁrmar que o trabalho das editoras é perfeito, mas ainda são a entidade que desempenha a tarefa de escolher um autor no qual valha a pena investir dinheiro e recursos.
E porque entendemos que não há conhecimento suﬁciente
dos meandros de publicação, decidimos reunir na Távola Redonda desta edição da Bang! cinco vozes autorais que foram
publicadas por editoras tradicionais e que partilham connosco
as suas experiências de publicação.
São eles Inês Botelho, David Soares, Telmo Marçal, Ana
Vicente Ferreira e Bruno Martins Soares (que assina com o
pseudónimo Martin S. Braun). Cada um com um percurso
diferente na publicação com o qual quaisquer escritores e aspirantes a escritores poderão ou não identiﬁcar-se.

destruição de mitos

Começamos pelos vários mitos que dominam o mundo da
publicação. Quando David Soares, autor de vários romances
onde está presente uma forte veia histórica e fantástica, andava
no liceu, os professores diziam-lhe “para pagar parte da edição
se fosse preciso”, mas quando chegou a hora de enviar manuscritos para as editoras “a única coisa que encontrei foi o medo
de publicarem um desconhecido, mas nunca ninguém me
pediu dinheiro”. Quando pergunto sobre outro mito que tenha
constatado que não é verdade, Ana Vicente Ferreira, autora de
Sangue de Dragão (Ulisseia) refere “a ideia de que é preciso ter
contactos nas editoras para poder ser-se publicado”. Na verdade, o percurso de publicação da Ana desmente por completo
essa ideia, pois a Internet foi instrumental para a sua publicação, e conta que “um consultor editorial descobriu o meu site
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na net e me convidou a submeter algum
material à Ulisseia”, reforçando a ideia de
que os autores são agora confrontados
com uma maior necessidade de trabalhar
a sua própria divulgação nas redes sociais,
na criação de blogues, fóruns ou sites
dedicados às suas obras. Numa abordagem mais clássica, Inês Botelho, autora
de uma trilogia de fantasia pela Gailivro e
agora publicada pela Porto Editora, não
conhecia nada do meio editorial quando
publicou o seu primeiro livro, pelo que
“consultei a lista telefónica, seleccionei algumas editoras e fui telefonando a saber
como devia proceder, tentando sempre
falar pessoalmente com o editor. Entre
um contacto e o seguinte esperava sempre uns meses, à espera de uma resposta.
Claro que foi uma atitude ingénua e inocente, que podia ter resultado em nada”.

David Soares iniciou a sua carreira na bandadesenhada, e é o autor dos romances “A Conspiração dos Antepassados”, “Lisboa Triunfante”,
“O Evangelho do Enforcado”, tendo participado
também em diversas antologias literárias. Tem
desenvolvido trabalho como tradutor, tendo assegurado a tradução de autores como Philip K.
Dick, Jack Dann e Alan Moore.

manuscritos

Mas será assim tão fácil enviar manuscritos e obter resposta? Nenhum destes
autores identiﬁcou uma política comum
às editoras nesta matéria. Das tentativas
de publicação de Sangue de Dragão, Ana
ﬁcou com a impressão de que “a maior
parte das editoras portuguesas estão muito mal estruturadas em termos de recepção de originais. A maior parte das que
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que no mercado português é uma área
crítica”. Inês sente que a parte gráﬁca é a
que controla menos, “claro que dou uma
opinião, mas sei que nem sempre é ouvida ou considerada. Em geral, chega-se a
uma situação de compromisso”. David
opta por se afastar do processo de manufactura do livro, preferindo exercer um
papel mais activo na promoção do livro.

crítica especializada

editoras e edição

psssttt!!!...

Obter a atenção dos editores pode ser
o ponto mais delicado do processo de
publicação. Entre centenas de submissões de manuscritos, como sobressair
pela positiva? Haverá algum método
eﬁcaz? Bruno Martins Soares, autor da
série Alex 9 para jovens adultos (Saída
de Emergência), considera que o melhor
método “é ser-se muito exigente com o
trabalho que se apresenta. Levei quinze
anos a ter um manuscrito que achasse
bom de apresentar e, depois de ter sido
rejeitado a primeira vez, ouvi e segui os
bons conselhos e estive cinco ou seis
anos a trabalhar antes de voltar a submeter outro manuscrito.” Telmo Marçal,
autor da colectânea As Atribulações de
Jacques Bonhome (Gailivro), recomenda
o envolvimento “no maior número de
experiências em tudo o que se vai fazendo em forma de fanzine, ezine, blogue,
revista”, que eventualmente chamarão
a atenção de um editor. “Pelo menos
foi assim que me aconteceu”. E quando
tudo isto falhar, nas palavras de David,
os aspirantes poderão sempre “escrever,
enviar o manuscrito às editoras e esperar
que elas digam alguma coisa. O meu
percurso foi feito assim, por isso não
conheço outra realidade”.

to porque bons manuscritos não deixam
de chegar ao mercado. É importante que
se compreenda que qualquer editor digno desse nome irá fazer um investimento
num novo autor que tanto pode resultar
em benefício ou prejuízo ﬁnanceiro. Por
isso, as escolhas para publicação têm que
ser cuidadosamente tomadas, tendo em
consideração critérios que podem ser
puramente comerciais. Mas para que essa
escolha possa ser feita, é importante para
um autor ganhar a conﬁança de um editor. Nesse sentido, Inês considera importante “a coerência do projecto e ser capaz de o expor, demonstrar ao editor que
a obra tem alicerces, estrutura, razões,
que não se escreveu só por escrever, que
há ideias e que elas estão organizadas de
acordo com um certo objectivo”.

Martin S. Braun (pseudónimo de Bruno Martins
Soares) nasceu em Lisboa em 1971, e começou
na ﬁcção com a escrita de contos. Em 2009, iniciou a sua trilogia de ﬁcção cientíﬁca e fantasia
para jovens adultos, “Alex 9 - A Guardiã da Espada” (Saída de Emergência) da qual recentemente
lançou o segundo volume, “A Coroa dos Deuses”.

Ana Vicente Ferreira nasceu em Torres Vedras em
1976. Estudou na Faculdade de Letras e já trabalhou como professora de Português e Inglês,
tradutora e livreira. O seu primeiro romance,
“Sangue de Dragão” foi publicado em Fevereiro
de 2009 pela Ulisseia.

tem sites não tem qualquer informação a
esse respeito disponível e os tempos de
resposta variam imenso, desde um mês a
ano e meio, no meu caso”.
No entanto, deve haver alguém aten-

Se um editor tem que conﬁar num autor, a relação de conﬁança também se
processa no inverso. Normalmente, um
editor, após aceitar um manuscrito para
publicação, poderá propor-lhe alterações
para tornar o texto mais forte e apto.
Pode ser uma sugestão sobre o ritmo do
enredo, a resolução de alguns conﬂitos,
ou pode mesmo apontar a falta de clareza de algumas passagens. É um trabalho
em que o autor tem que se sujeitar a que
lhe apontem falhas, se elas existirem.
O autor e editor “têm de estar ambos
a trabalhar para o mesmo objectivo e
o mesmo livro”, diz Inês Botelho, “em
termos pessoais, não sei se ao início tinha
maturidade suﬁciente para este tipo de
diálogo. Sempre tive uma política de isto
é um trabalho ﬁnal e ninguém lhe toca.
Demorei alguns anos a mudar para isto é
um trabalho ﬁnal e agora vamos lá falar
sobre ele e descobrir onde não demonstro bem o que queria transmitir”.
Bruno Martins Soares partilha a mesma perspectiva. “Acho que é fácil aceitarse sugestões quando sentimos que o
editor está em sintonia connosco e quer
o melhor para o livro”. David Soares diz
que não “tem nada contra a tarefa de
edição, mas também acho que há autores
que precisam mais de ser editados do
que outros”. Mas nem todos os editores
escolhem exercer essa tarefa de edição.
Ana Vicente Ferreira “teria gostado de
discutir em maior pormenor o texto com
um editor, especialmente tratando-se de
um primeiro livro”.
Quando pergunto se existe algum
aspecto do processo de publicação que
gostassem de poder inﬂuenciar, o Bruno
sente mais vontade de “dominar melhor
o plano de vendas e divulgação. Sinto
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A recepção crítica é um passo importante após a publicação e pode servir de
medida do bom trabalho de divulgação
do autor e/ou editora. Com o espaço
em publicações de imprensa cada vez
mais reduzido perante o número em
crescimento de livros lançados, os blogues tornaram-se locais importantes de
divulgação. O entusiasmo por livros do
fantástico ﬂoresce principalmente neste
meio. Porém, uma crítica bem informada
e conhecedora das raízes das obras na
área é muito reduzida. Sobre a crítica
especializada que tem lido, Inês desabafa
“parece-me que às vezes é algo tendenciosa, mais predisposta para apreciar determinados subgéneros. Além disso, em
certos casos, incorre na crítica destrutiva
e desagradável que pouco ajuda o leitor
e quase insulta o autor.” E os jornalistas
não terão responsabilidades também na
matéria? David sintetiza o fundamental
nestas linhas: “o que existe são jornalistas que escrevem opiniões, seja sobre
livros, seja sobre outra coisa qualquer.
Há jornalistas bons e jornalistas maus.
Os bons sabem pensar sobre as obras
lidas e relacioná-las com mais referências
para compor opiniões fundamentadas e
interessantes. Os jornalistas maus dizem,
como eu já ouvi dizer, que «agora fala-se
muito no Fantástico, por causa dos ﬁlmes do Shrek.»

com rigor”. Bruno e Inês partilham opiniões negativas sobre as edições de autor.
Para o Bruno “permite alimentar o síndrome triste e pouco produtivo de tenho
de ser eu porque os outros não percebem.” Inês considera mesmo que não
lhe parece suﬁcientemente eﬁcaz e “é um
investimento muitas vezes perdido, não
só economicamente mas em termos de
visibilidade e divulgação”.
E se recorressem a editoras em que
são os autores a assumir os custos de
publicação? Aceitariam os nossos autores essa possibilidade? A julgar pelas
opiniões fortes que manifestam, nunca.
Do ponto de vista da Ana, “é um mau
negócio: o autor acaba por pagar a maior
parte dos custos de edição e por fazer a
maior parte do trabalho de divulgação e
colocação no mercado da sua obra e a
editora é que ﬁca com a parte de leão dos
lucros”. David considera que “é um logro que não digniﬁca o livro ou o ofício

Inês Botelho nasceu em Vila Nova de Gaia em
1986. Licenciada em Biologia, iniciou em 2009 um
Mestrado em Estudo Anglo-Americanos. É autora
da trilogia de fantástico “O Ceptro de Aerzis”
pela Gailivro, composta por “A Filha dos Mundos”
(2003), “A Senhora da Noite e das Brumas” (2004)
e “A Rainha das Terras da Luz” (2005). Publicou
ainda os romances “Prelúdio” (2007) e “O passado que seremos” (2010), este pela Porto Editora.

há alternativas?

E se os nossos autores não tivessem
conseguido publicar os seus livros?
Teriam recorrido a outras alternativas
disponíveis agora no mercado? Perguntolhes se as edições de autor (ﬁnanciadas
pelo próprio autor, mas não por uma
vanity-press) são uma boa opção para
principiantes. Telmo Marçal diz que sim,
“o que é que um autor tem a perder?”,
Ana aﬁrma que “é uma situação que
tem que ser bem pensada, sobretudo
se o autor não tem contactos que lhe
permitam colocar o livro no mercado.”
David desaconselha porque o “mercado
de distribuição é hostil a projectos dessa
natureza, mas é claro que pode ser uma
edição com dignidade, se for bem feita,

Telmo Marçal tem colaborado regularmente
com as mais variadas revistas, fanzines e antologias literárias do género fantástico. Em 2009,
publicou pela Gailivro a colectânea de contos
de ﬁcção cientíﬁca “As Atribulações de Jacques
Bonhomme”.

da escrita. Quem aceita ser publicado por
uma editora dessas não é um autor, é só
alguém que tem o sonho de querer ver
um livro publicado”. O Bruno alerta que
“os autores não podem permitir que as
editoras atirem com os custos para cima
deles. Se as editoras não fazem bem o
negócio, não são as indicadas para editar
um bom livro”. Inês admite que essas
editoras parecem-lhe “uma forma de tirar
proveito de ambições e sonhos, de os
explorar economicamente. Desvinculamse da grande maioria dos deveres de uma
editora, dando ao autor pouco mais a
possibilidade de dizer que se publicou
um livro.”

é possível viver da escrita
em portugal?

Será assim tão difícil de acreditar para
muitos que um autor por norma não tem
que pagar para ser publicado e que ainda
recebe pagamento pelo seu trabalho? E
eis que surge outra questão. É possível
viver da escrita em Portugal? É inegável
que muitos tentam essa opção, mas os
autores frisam que implica manter um
elevado nível de produtividade e desenvolver a escrita não só na ﬁcção, mas em
todas as áreas.
Estes são escritores que escrevem ou
escreveram um tipo de ﬁcção que durante muito tempo foi considerado marginal,
a literatura fantástica, mas é a fantasia que
registou o maior boom de novos autores
em anos recentes. Termino perguntando
se a literatura fantástica está a evoluir
positivamente em Portugal. Todos manifestam opiniões favoráveis. Telmo
aﬁrma que “está a evoluir, sem dúvida.
Se forçarmos um bocado e dissermos
que o Ricardo Pinto é português então
até podemos dizer que atingimos a maturidade.” Bruno considera que estamos
num caminho positivo, ressalva no entanto que “não conheço o suﬁciente para
saber se há muita qualidade ou não. Apenas o suﬁciente para dizer que ainda não
é uma literatura madura”. Ana aﬁrma
que “ainda vai demorar algum tempo até
que a fantasia em português tenha voz
própria e referências baseadas na nossa
identidade cultural”. David remata que
“se não evoluímos mais até aqui é porque não temos condições naturais para
isso. Também acho que as coisas não
podem ser forçadas a existir por mais
que gostássemos que elas existissem, por
isso vamos esperar para ver o que é que
acontece.” Mas será que já saímos da
infância e entrámos na adolescência? Inês
responde “Podemos voltar a esta questão
daqui a uns anos?” BANG!
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A boa gente
de Sodoma
T E X T O

D E

M AT T H E W

R O S S I

Título original The Good People of Sodom / tradução de Luís Rodrigues

Tenho a cabeça
cheia de esquisitices
que preciso de
partilhar com o
mundo.

A

30 de Junho de 1908, a Explosão
de Tunguska nivela todo um lote
de taiga siberiana. A 13 de Agosto
de 1930, um rebentamento no
Rio Curaçá no Brasil arrasa centenas de
quilómetros quadrados de selva. A 11
de Dezembro de 1935, uma explosão na
região Rupununi da Guiana Inglesa pode
ter sido ainda mais devastadora do que a
de Tunguska. Dir-vos-ão as pessoas que
se trataram de impactos de meteoritos,
ou cometas, ou seja lá o que for.
Mas e se1 tivessem sido algo diferente?
Não, não falo de naves espaciais ou de
antimatéria, isso é demasiado prosaico.
Mas e se fossem as inevitáveis explosões
provocadas por experiências abortivas
envolvendo viagens no tempo?
Passo a explicar: se tentarem enviar
qualquer coisa para o passado, para
além de todos problemas inerentes ao
processo,2 há um facto notável que subsiste. Estão a introduzir matéria onde
ela antes não existia, obrigando a matéria que já lá estava a mudar de sítio ou
ser aniquilada. Se tentarem introduzir
um ser humano num espaço onde antes só existia ar, algumas das moléculas
de ar e algumas das moléculas humanas
tentarão ocupar o mesmo espaço, e
é provável que o resultado seja uma
libertação explosiva de energia. Bum.
Adeus Sr. Viajante no Tempo e, quase
1 - As palavras mais perigosas da língua
portuguesa, meus amigos.
2 - Como o facto de o lugar para onde querem ir, nomeadamente a Terra do passado,
não estar no lugar em que está hoje.
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de certeza, adeus ﬂoresta de Tunguska.
Mesmo partindo do princípio de que
conseguiriam gerar uma onda de concussão para afastar o ar um microssegundo
antes da cápsula aparecer3 e assim evitar
a morte explosiva do crononauta, a própria onda seria mais do que suﬁciente
para gerar um rebentamento em larga
escala. Além disso, tal como a introdução
de matéria onde esta não existia tem
consequências no passado, também a
eliminação de matéria no futuro terá o
seu impacto. Como nem a matéria, nem
a energia podem ser destruídas, apenas
convertidas uma na outra, haverá um
preço a pagar só para despachar o viajante.
Por esta altura devem estar a pensar:
Então por que não fazem isso no espaço, ó
esperto? Na verdade, também me lembrei
disso. E de facto, supondo que não existem vestígios de hidrogénio ou partículas
não bariónicas inoportunas a atrapalhar,
é capaz de ser a melhor opção.
Contudo, partindo do princípio de
que conseguem dar a volta a todos os
problemas e pôr a maquineta a funcionar, então por que não andam sempre
aos saltos no tempo, por assim dizer?
Bom, é possível que o cálculo da quantidade exacta de energias implosivas necessárias para gerar a onda de concussão
no passado seja tão difícil que mesmo
com os avançados computadores de
Hélice Replicante Molecular Quântica do
século CCCLII só consigam acertar com
uma viagem em um milhão. Ou então
tentaram-no uma vez e aniquilaram-se.
Vejam a história de Sodoma e Gomorra. Queiram pois imaginar que estas
cidades não eram repugnantes antros de
devassidão, mas sim o auge da civilização
primitiva, proto-metrópoles ﬂorescentes
capazes de envergonhar a Babilónia e
fazer Heliópolis mais parecer um reles
parque de campismo. Destas duas ma3 - E vão precisar de uma… Não queiram
pensar no que aconteceria à frágil carne humana quando a onda de concussão recaísse
sobre o viajante.

jestosas cidades erguer-se-ia no futuro
remoto uma cultura de graça e elegância
que viria a dominar a física e que, apesar
dos conﬂitos globais que ﬁzeram com
que muito conhecimento histórico se
perdesse, juntar todos os homens numa
união de paz e harmonia. Mas, claro,
tratando-se de seres humanos, sentem
curiosidade acerca dos seus antepassados
bíblicos e por isso resolvem observálos com nova tecnologia. Propõem-se
a enviar uma câmara para o passado
no interior de uma cápsula temporal,
cuidam de toda a matemática complexa,
e lá a despacham sem primeiro gerar a
onda de concussão, visto tratar-se de um
primeiro ensaio.
BUM.
Pois é. As moléculas da câmara e as
moléculas do ar libertam toda a sua energia numa explosão um pouco abaixo do
poder de uma bomba de matéria-antimatéria. Sodoma e Gomorra são varridas da
face da Terra, e toda a linha cronológica
é destruída, ao passo que os vizinhos
dessas cidades titânicas derrotadas concluem que devem ter feito alguma coisa
mesmo, mesmo má para chatear Deus. E
assim o rumo da civilização é hediondamente atrasado, com os modelos ideais
da cultura e do requinte transformados
em arquétipos de depravação como
forma de explicar um acidente numa
viagem no tempo.
Não, o meu raciocínio é mesmo assim, juro. BANG!

Matthew Rossi é natural de Rhode Island, e é o
autor de uma colecção de ensaios “Things that
Never Were”, com publicação prevista em 2011 pela
editora Livros de Areia. A sua obra testa a credulidade do leitor ao máximo e cruza factos históricos
e cientíﬁcos, expondo o que à superfície poderá
parecer um texto excêntrico e caótico, mas revela
um fascinante jogo especulativo.

Os mundos
imaginários
do fantástico
português
(1.ª parte)

1

“A

por António de Macedo

literatura do fantástico não
se preocupa com o par ver dadeiro/falso, mas sim com
a verosimilhança do narrado (verosímil/inverosímil)
[…] O significado do fantástico não está nos factos narrados mas sim na possibilidade (simbólica? literal?)
de tais factos serem escritos e narrados. A verosimilhança do fantástico consiste em levar o leitor a tomar como possíveis de experimentar empiricamente
factos que o não são, factos irreais portanto. O verosímil fantástico instaura uma verdade irreal. Ora uma
verdade irreal é uma falsidade, que só é ver dadeira
em função da literalidade do discurso fantástico.”
E. M. de Melo e Castro
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Promessa
e morte
anunciada
duma
biblioteca
fantástica
oi no ano 2000 que
me surgiu a oportunidade de concretizar uma ideia
que me andava a
besourar por dentro
da cabeça desde há
vários anos, sobretudo desde a época em que alguns autores portugueses de ﬁcções cientíﬁcas
e fantásticas — Luís Filipe Silva, Daniel
Tércio, João Barreiros, Maria de Menezes, José Manuel Morais, e eu próprio,
entre outros, incluindo o neodecadentista João Botelho da Silva, prematuramente desaparecido — começámos a
encontrar-nos com regularidade, mais
ou menos a partir dos inícios dos anos
’90 do séc. XX, não só por ocasião do
lançamento dos nossos livros mas também em jantares-tertúlia onde partilhávamos a entusiástica utopia de reformular o transnatural do imaginário lusitano.
A tal oportunidade foi-me proporcionada pela editora Hugin, que
em Setembro de 2000 aceitou a minha
proposta de dar forma e concretização
a um projecto que eu vinha acalentando na sequência do convívio atrás citado, bem como da posterior experiência
dos Encontros Internacionais de FC&F
de Cascais, iniciados em 1996. Esse
projecto consistia em pôr de pé uma
colecção de obras portuguesas de literatura fantástica que permitisse abordar
o fantástico lusitano em duas vertentes,
a saber: (1) recuperar autores antigos que
merecessem voltar a ser conhecidos e
estudados, dentro da ﬁcção fantástica;
(2) revelar autores contemporâneos que
também trabalhassem em ﬁcção na área
do fantástico. A minha intenção era
constituir, em sucessivos volumes, uma
espécie de historial enciclopédico do
fantástico português, alternando reedições de livros antigos com a edição de
livros modernos.
O primeiro item tinha a ver com

F
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António de Macedo, escritor, cineasta e prof. universitário, nasceu em Lisboa em 1931.
Inclui na sua extensa ﬁlmograﬁa dezenas de documentários, programas televisivos e ﬁlmes de
intervenção, bem como onze longas-metragens de ﬁcção. Paralelamente, especializou-se na investigação e estudo das religiões comparadas, de esoterologia, de história da ﬁlosoﬁa e da estética
audio-visual, e das formas literárias e fílmicas de «speculative ﬁction», temas que tem abordado
em inúmeros colóquios e conferências, e em diversas publicações. Foi homenageado pelo 30.º
Festival Internacional de Cinema da Figueira da Foz, em Setembro de 2001, pela relevância da
sua carreira e pelo contributo prestado à cultura cinematográﬁca portuguesa.

a tradição portuguesa do fantástico, que
vem de séculos anteriores e da qual algumas antepassadas obras poderiam ver
de novo a luz do dia com esta colecção,
além de que me parecia indispensável,
se não mesmo urgente, tentar debelar
de algum modo uma epidémica maleita
do nosso génio lusitano que infecciona
sobretudo um certo tipo de português
«culto», e que consiste em conhecer os
autores (bons e maus) ingleses, franceses, americanos, alemães, etc. e ignorar
olimpicamentre as nossas próprias raízes. Aqui entre nós, e embora reconhecendo a contragosto a excelência
de muito do que é estrangeiro quando
cotejado com a penúria nacional, sempre me incomodou este rebaixante provincianismo, que existe em várias áreas e
não só na tradição literária do fantástico.
(Entre parênteses, confesso que ainda
não deixei de alimentar a expectativa
de que amanheça o dia em que teremos
bojo e quilha para ﬁnalmente exorcizar
esta nossa aurea mediocritas, como diria
Horácio [Odes II, 10, 5], que parece tão
confortavelmente instalada no ADN
das lusas gerações pós-camonianas.)
Por sua vez o segundo item resultava da constatação de que a partir dos
anos ’80 começara a surgir uma quantidade cada vez maior de novos autores
a aﬁrmarem-se na literatura fantástica
portuguesa, o que aguçava o apetite não
só para dar a conhecê-los mas também
para descobrir inéditos prometedores. E
embora já houvesse colecções de outras
editoras que poderiam albergar esses
autores, pensei que mais uma não faria
mal a ninguém, e até constituiria uma
possibilidade acrescida para que fossem publicados e um estímulo para que
prosseguissem.
Como disse há pouco, a editora
Hugin aceitou dar corpo ao projecto, a
colecção chamou-se Bibliotheca Phantastica, ﬁquei a dirigi-la com a incumbência
de escrever os respectivos prefácios e/

ou introduções, e os primeiros volumes
começaram a sair em 2001. Infelizmente o programa não durou muito: em
2005 a Hugin abriu falência insolvente e a colecção não passou do sétimo
volume. Resultado: não pude materializar uma outra ideia minha, que era, ao
ﬁm de um número substancial de volumes, tanto antigos como modernos,
utilizar os prefácios para extrair deles
o que fosse aproveitável, completar o
que faltasse, e publicar um livro com
o historial do fantástico/maravilhoso
português desde os antigos textos das
antigas lendas até aos nossos dias. Mas
se esta ideia ﬁcou pelo caminho — não
desesperemos, porém! Talvez alguém
outro, mais entusiasta e mais abalizado
do que eu, possa vir a dedicar-se um dia
à consecução dessa tão aliciante quão
utilíssima tarefa.
Aqui chegado, peço licença para
meter uma agulha concernente às indecisões que os termos Fantástico e Fantasia
podem suscitar. Não sou expert em estudos de teoria da literatura, nem nada
que se pareça, mas penso que não me
levarão a mal se eu tentar desembrulhar
um pouco do que fui apurando sobre
o uso daquelas duas palavras, que tem
sido controverso — e não só na língua
portuguesa. Os autores anglófonos, por
exemplo, e de uma forma geral, distinguem entre fantastic e fantasy. O termo
inglês fantastic (como substantivo, the fantastic, e não como simples adjectivo) foi
utilizado até bastante depois de meados
do séc. XX para designar aquele tipo de
material literário ou artístico tratando
genericamente de temas não-realísticos.
No anos ’70 Tzvetan Todorov deﬁniu
the fantastic de uma maneira restritiva,
conﬁnando-o a histórias cuja resolução
oscila entre o natural e o sobrenatural.
Mais para os ﬁns do séc. XX, os especialistas de «Ficção Cientíﬁca e Fantástico» (Science Fiction & Fantasy) dos países anglófonos optam pelo termo mais
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envolvente fantasy, que corresponde ao
que em português se costuma designar,
abrangentemente, por Fantástico, na
sua acepção nominal. [1]
Tem havido a tendência para se
utilizar o termo Fantasia mais associado a um certo tipo de literatura como
a fantasia épica ou a fantasia heróica; nisto
inclino-me a concordar, pelo menos em
parte, com João Seixas quando diz no
seu blogue que emprega «o Fantástico
como incluindo a FC, e não no sentido
todoroviano, recorrendo a ele para indicar toda a literatura oposta ao mero
realismo mimético, embora assuma que
preﬁro a designação FC&F, que sempre
utilizei, para aquilo que se vem (erradamente) designando como Fantástico
em geral». Pessoalmente preﬁro utilizar
o termo «Fantástico» mais para designar uma estrutura do que uma forma,
abarcando campos tão díspares como
o surrealismo, o sobrenatural, o mágico, o horror, o visionário, o conto de
fadas, o grotesco, o maravilhoso, a fantasia heróica, o monstruoso, o alegórico, a tecnofantasia, etc. Todavia não
podemos deixar de reconhecer a «ﬂuidez» e a «porosidade» de tais termos e
conceitos, de modo que peço desde já
desculpa ao atento leitor sempre que
eu escorregue nos usos de «Fantástico»
ou de «FC&F» fazendo-os transbordar
de balizas mais rigorosas — idealmente
obrigatórias se este despretensioso escrito tivesse a imperdoável ambição de
se arrebitar a altitudes mais académicas.
Posto isto, e dando continuidade
ao que vinha dizendo atrás sobre a necessidade de alguém meter ombros à
desejável tarefa de compor uma história actualizada do fantástico português,
não posso em todo o caso deixar de
reconhecer o que tem sido feito, ainda que parcelarmente, nesse sentido,
em estudos, artigos ou livros que têm
aparecido algures a abordar esta matéria, começando desde logo por chamar
a atenção para um expressivo passo
que já foi dado aqui na própria revista Bang!, com o fundamental ensaio
de David Soares «Sobre o Fantástico
na Literatura Portuguesa». [2] Nele o
autor examina com detalhe as características do que se pode designar por
literatura fantástica, debruçando-se seguidamente sobre as causas da indigência lusitana nesse campo, entre as quais
avulta a feroz censura da Inquisição
portuguesa inaugurada sob D. João III
com a bula Cum ad nihil magis do Papa
Paulo III, promulgada em 22 de Outubro de 1536, e ﬁnalmente extinta, qua-

se três séculos depois, numa sessão das
Cortes Gerais de 1821 em sequência
à revolução liberal do Porto, de 1820.
Como assinala David Soares,

…foram quase trezentos
anos de violento jugo
teocrático (duzentos e
oitenta e cinco para ser
rigoroso) que dominaram
as artes e a cultura
portuguesas — é ingénuo
pensar que este legado não
deixou sequelas.
[…]
O intervalo entre o término
do regime teocrático da
Inquisição e a instauração
do regime teocrático do
Estado Novo, em 1933,
durou pouco mais de cem
anos, tempo insuﬁciente
para mudar o paradigma
de profundo analfabetismo
no qual o país se imergia.
[3]
Podemos ser tentados a argumentar
que a Inquisição foi há muito tempo e
que os autores de hoje não têm nada
a ver com as repressões de então; infelizmente não é bem assim, há certas
marcas que ﬁcam e custam a sair mesmo com a melhor lixívia, e já veremos
alguns porquês desta quase inevitabilidade sociocultural e histórica.

Inquisição,
censura
e decadência
liás, o quase meio século ditatorial que se viveu no nosso país
entre as revoluções de 1926 e
de 1974 mais não fez, de certo modo,
do que voltar à matriz inquisitória de
que a mentalidade lusa se achava geneticamente impregnada (quase 300 anos
de Santo Ofício são muitos anos!), a tal
ponto que nos escassos períodos democráticos, entre 1821 e 1926, e, mais,
tarde, depois de 1974, muita da menta-
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lidade censória continuou a revelar-se
por entre os mais variados interstícios
críticos, onde e quando menos se espera. E nem sequer incluo, nestas contas, a
perturbante constatação de que a nossa
desgraça começou antes da entrada em
cena da Inquisição, o convívio cultural
relativamente harmonioso entre cristãos, moçárabes, judeus e muçulmanos
que existia em Portugal estilhaçou-se
com a perseguição e expulsão de judeus e muçulmanos em 1496-1498,
levada a cabo por D. Manuel I que
assim obedeceu aos Reis Católicos de
Espanha para poder casar com a princesa-herdeira Isabel de Aragão. Uma
das consequências mais sangrentas
desta política foi a matança de Lisboa
de 1506, em que mais de três mil e
quinhentos judeus foram massacrados
por hordas de fanáticos enlouquecidos,
instigados por clérigos de São Domingos [4]; outra consequência, segundo o
historiador espanhol Américo Castro e
o pensador português António Telmo,
foi o irremediável início da «decadência
dos povos peninsulares». [5]
Conﬁrmando assim o que nos diz
David Soares no seu ensaio sobre a
lusa hibernação que se seguiu a todos
estes eventos, aproveito para acrescentar mais umas tristes achegas: foi durante o Contra-Reformista Concílio de
Trento (1545-1563) que por iniciativa
do Papa Paulo IV se publicou o primeiro Index Librorum Prohibitorum, em
1559, com a lista de livros e «textos
perigosos» que os católicos romanos
estavam proibidos de ler por conterem «doutrinas erróneas» — sobretudo protestantes, mas não só. Nesta
matéria, curiosamente, e ao contrário
do que costuma acontecer por outras
arenas, Portugal não foi nada atrasado:
quando a Santa Sé publicou aquele seu
primeiro índice de livros proibidos em
1559, já o nosso país tinha pioneiramente publicado, doze anos antes, o seu
índice proibitório, por iniciativa do Inquisidor-Geral Infante D. Henrique —
o «velho cardeal que trairia o povo português», no atilado dizer de Agostinho
da Silva. [6] Intitula-se Catálogo de Livros
Proibidos (1547), tendo-se-lhe seguido
um novo índice com o título Este he o
Rol dos Livros Defesos por o Cardeal Iffante
Inquisidor Geral nestes Reynos de Portugal,
impresso em 1551. Sucederam-se-lhes
outros índices e catálogos de livros
proibidos em 1559, 1561, 1564, 1581,
1597 e 1624.
Mas já antes de tudo isto, mesmo
antes de Trento, a Igreja estatuíra que
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os livros reprovados por conterem
doutrinas consideradas heréticas pelos
papas e pelos concílios não deviam ser
lidos nem possuídos pelos cristãos: deviam ser queimados ou entregues à autoridade eclesiástica, e a partir do séc.
XIV estas proibições foram suplementadas com a pena de excomunhão. [7]
Apenas para nos cingirmos ao séc. XVI,
registemos que a produção literária de
mais de dois mil autores foi inteiramente
ou parcialmente condenada. [8]
O Index de 1624 que referimos
atrás, intitulado Index Auctorum damnatae memoriae, tum etiam Librorum qui vel
simpliciter vel ad expurgationem usque prohibentur, vel denique iam expurgati permittuntur, é um volume de grande formato com 1048 páginas, e foi o último a
circular em Portugal antes do pombalino catálogo da Real Mesa Censórea,
de 1768. (Que, apesar de pombalino,
mais não fez do que prolongar a mentalidade eclesiástica que vinha de antes,
apenas lhe acrescentando a proibição
de tudo quanto fosse ou parecesse Iluminismo, para além do Protestantismo,
do Judaísmo e de toda a casta de coisas
que a Igreja entendesse como heresias,
superstições, imoralidades, bruxarias várias, etc.)
Ao arrasador pioneirismo do Cardeal D. Henrique teremos de acrescentar a duvidosa glória de ter sido um
português, o dominicano Fr. Francisco Foreiro (1523-1581), o especialista
encarregado pelo Papa Paulo IV, no
último ano do seu pontiﬁcado, para
a elaboração (entre outras tarefas) de
um novo Index de livros proibidos de
acordo com as doutrinas conciliares,
atendendo sobretudo aos grandes conhecimentos do teólogo português na
redacção de índices classiﬁcatórios dos
livros a serem expurgados ou mesmo
totalmente interditos. Francisco Foreiro compôs um prefácio doutrinário
ao novo Index (que seria publicado em
1564, já sob o pontiﬁcado de Pio IV)
onde apresenta e desenvolve as famosas
«dez regras» de exame e censura de livros que passaram a constituir legislação
permanente da Igreja. [9] Os preceitos
de análise textual de Foreiro podem ser
considerados como a primeira tentativa
de uma «epistemologia de crítica literária de garantia cientíﬁca», constituindo
um como que «tratado sumário da arte
de ler, de entender, e de ajuizar sobre o
livro»; o censor inquisitorial, perante o
livro, tinha de escrever um texto em que
«apresenta a obra, descreve a sua composição, analisa as suas ideias, comenta
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a sua qualidade, avalia do seu valor e
rectitude e, por ﬁm, exara o juízo». [10]
O texto crítico-censório elaborado pelo
censor de acordo com estas regras tinha
de obrigatoriamente anteceder o texto
do livro propriamente dito, de modo
que os leitores portugueses foram-se
habituando, durante duzentos e muitos
anos, a ler um tipo de «crítica literária»
que se impregnou de tal modo nas mentes que ainda hoje — pasmai, oh gentes! — quem tiver uma visão apurada
consegue discernir remotos e foreiros
eﬂúvios, nalguma ou noutra das críticas
literárias que por cá se fazem… Mais: na
prática, os livros tinham de passar por
três entidades e exigiam seis aprovações
indispensáveis: duas do Santo Ofício,
duas do Ordinário e duas do Desembargo do Paço.

Magias e
maravilhas
ste sufoco inquisitório exprimiu-se naturalmente por uma
bifurcação antinómica inevitável: Igreja católica vs. dinâmica tecno-social.
São bem conhecidas da História as
guerras que Portugueses e Holandeses
travaram nos séculos XVI e XVII pela posse do Brasil, tema muito bem explorado em termos de «história alternativa»
por Gerson Lodi-Ribeiro. Com base
nisto, costumo dizer, caricaturalmente:
— com o ouro que os galeões portugueses traziam do Brasil, nós ﬁzemos
o Convento de Mafra; com o ouro que
os galeões holandeses traziam do Brasil, eles ﬁzeram a Philips… Basta meditarmos um pouco nesta diferença de
mentalidades para percebermos por que
tantas tecno-coisas e tantos dinamismos
falham em Portugal, incluindo a literatura de FC e até de fantasia.
Dando assim uma espécie de continuidade ao que David Soares expõe no
seu ensaio, onde nos revela as principais
razões por que há tão pouco fantástico
português, desenrolarei mais abaixo um
apanhado do que se pode apurar, em linhas muito gerais, do que mais ou menos existe desse «pouco» — fazendo
notar desde já que o «pouco» que existia
antes da ingerência inquisitória na sociedade portuguesa não era assim tão
pouco, aﬁnal, e até podia gabar-se, em
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alguns casos, de qualidade internacional
como veremos.
Deixando de lado as análises que
críticos e historiadores têm produzido e
que estabelecem a divisão entre o que
o historiador Jacques Le Goff chama
«o maravilhoso no ocidente medieval»
e o fantástico propriamente dito, registemos no entanto que as relações deste tipo de literatura com a Igreja nem
sempre foram pacíﬁcas, independentemente da acção das Inquisições (geral,
espanhola, portuguesa…): os mundos
às avessas, a nudez, a liberdade sexual,
os monstros, a inversão das leis naturais
e dos valores, seres humanos híbridos e
chocantes, regiões oníricas, magias que
afrontam os próprios poderes divinos,
típicos do «maravilhoso», eram vistos
como uma contestação à ideologia cristã, segundo a qual (ao contrário destas
transgressões!) o homem é feito servilmente à imagem e semelhança de Deus.
Antes do início da revolução cientíﬁca na Europa ocidental no séc. XVI,
e apesar do suspicaz olho eclesiástico,
a literatura continha não poucas quantidades de materiais e temas que um leitor de hoje sem diﬁculdade classiﬁcaria
como «fantásticos». No entanto, não é
fácil estabelecer uma linha divisória precisa entre o realístico e o fantástico em escritos anteriores a 1600. E porquê?
O maravilhoso medieval e renascentista não era uma proposta de fantasia que o escritor fazia ao leitor, era
antes — sobretudo na literatura de viagens — apresentado de forma impessoal e muitas vezes com a crença ingénua,
por parte do narrador, na existência objectiva das maravilhas descritas, como
por exemplo o paraíso terrestre e seus
derivados, as Ilhas Afortunadas, as Sete
Cidades, os Campos Elísios, o Pays de
Cocagne, regiões paradisíacas sem guerras, nem doenças nem fome, certos
animais (grifos, unicórnios, dragões),
seres metade homens metade animais
(sereias, lobisomens), viagens ao «outro
mundo», fadas, monstros, etc. Daniel
Tércio, no seu conto «Sereia», inserido
na colectânea O Demónio de Maxwell,
mostra-nos o nosso rei D. Dinis, quando ainda jovem príncipe, a participar na
caçada a uma sereia [11], baseado num
grave e histórico texto de Damião de
Góis (1502-1574) onde se dá conta dum
imposto que no tempo de D. Afonso
III era devido à coroa pela pesca das
sereias, o que levou o insigne cronista
a aﬁrmar que «…as sereias eram então
frequentes nas nossas águas, visto que
sobre elas se promulgou uma lei». [12]

A acrescentar a isto, não esqueçamos os famosos «processos das
bruxas» em que os relatos mais inverosímeis de sabbaths, viagens aéreas
de bruxas nuas cavalgando vassouras,
danças infernais, cópulas com bodes
e seres diabólicos, etc., eram tomados
a sério por circunspectos inquisidores
e levaram à fogueira milhares de seres
humanos que provavelmente não passavam de casos patológicos ou foram
apenas inocentes vítimas do fanatismo
alucinado dos acusadores.
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embora uma compilação e um arranjo
a partir de originais franceses, constitui um bom exemplo de prosa novelística «fantástica» em português arcaico.
De acordo com a classiﬁcação de Le
Goff, o fantástico medieval caracterizava-se por uma sobrenaturalidade tripartida: mirabilis (maravilhoso), magicus
(mágico maligno) e miraculosus (milagroso). [13] Este terceiro termo surgiu
no séc. XIII com a tal compilação portuguesa da Demanda, como faz notar
a Prof.ª Maria Ema Tarracha Ferreira,
da Faculdade de Letras de Lisboa:

A fase do
fantástico/
maravilhoso
português

A novela apresenta uma
novidade: a introdução
do «milagre», visto que as
«aventuras maravilhosas»
de Galaaz não se explicam pelo maravilhoso
fantástico que distinguia
o folclore celta, mas são
devidas à Graça divina.
[14]

e incluirmos no fantástico o
subgénero a que os anglófonos
chamam sword and sorcery (espada e feitiçaria), e que tem dado origem
a um rol interminável de romances e
ﬁlmes de aventuras protagonizadas
por um herói praticamente invencível
cujo modelo não se afasta muito do
ciclo dos Cavaleiros da Távola Redonda, apenas enfeitado com umas pinceladas onomásticas de ressonâncias
nórdico-celtas, e envolto no «mágico»
e no «sobrenatural», teremos de admitir que houve um óbvio pioneirismo
português (e atrevimento, para a época) ao elaborar em prosa um volumoso
romance de cavalaria, quando a norma
era fazê-los em verso — como em verso
eram, por exemplo, Perceval ou le Roman du Graal, de Chrétien de Troyes;
Le Roman de la Rose, de Guillaume de
Lorris e Jehan de Meung; Merlin, de
Robert de Boron; Tristan und Isolde, de
Gottfried von Strassburg; Le Roman du
Châtelain de Coucy et de la Dame de Fayel,
de Jakemes; Parzival, de Wolfram von
Eschenbach; etc. Trata-se do conhecido manuscrito dos ﬁns do séc. XIII A
Demanda do Santo Graal, em 717 capítulos.
(Já agora, permita-se-me este desabafo, ainda bem que o nosso pioneirismo não se ﬁca apenas pelos exemplos menos lustrosos, inquisitórios e
foreiros, que vimos atrás!)
A Demanda do Santo Graal, sendo

Outras obras de «fantástico» português deste período medieval são,
por exemplo, o Conto de Amaro, de
origem celta e reescrito em português
pelo monge cisterciense de Alcobaça Fr. Hilário da Lourinhã (séc. XIV);
A Dona Pé de Cabra; Dona Marinha; O
Cavalo Pardalo; etc. Estas três últimas
narrativas, de origem anónima, vêm
incluídas no IV Livro das Linhagens de
D. Pedro Conde de Barcelos (séc. XIV).
No primeiro, o cavaleiro Amaro,
ou Mauro, dirige-se a um mosteiro de
freiras chamado Flor de Donas, donde
parte em viagem para o Paraíso Terreal. Quando chega ﬁca à porta, extasiado com o que vê, e quando julga
terem decorrido apenas algumas horas, tinham-se passado 267 anos. Na
lenda da Dona Pé de Cabra recria-se o
mito da mulher de origem demoníaca
que seduz o cavaleiro cristão, ao passo
que em Dona Marinha a mulher de origem sobrenatural não é exactamente
demoníaca, mas de origem aquática
como uma sereia, e, apesar de muda,
encanta o cavaleiro cristão com a sua
beleza. O Cavalo Pardalo é a continuação da história da Dona Pé de Cabra:
depois dela ter fugido para a ﬂoresta
em consequência de o marido se ter
benzido na sua presença, ele é preso
pelos mouros, e o ﬁlho de ambos, o
cavaleiro D. Enheguez, vai pedir ajuda
à mãe que lhe dá um cavalo mágico —
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o cavalo Pardalo — com o qual vencerá todas as batalhas.
Cabe em seguida mencionar — entre muitos outros exemplos que silenciaremos para não sobrecarregar este esboço — um «romance de cavalaria» (mais
uma vez a sword and sorcery!) que muita
inﬂuência exerceu na sua época e em
séculos posteriores, e tem provocado
acesas polémicas quanto à sua origem:
o célebre Amadis de Gaula, cuja primeira
versão que se conhece está vertida em
castelhano e foi publicada em Saragoça
em 1508. Três nomes de peso, porém —
Gomes Eanes de Zurara (1415-1474),
João de Barros (1496-1570) e António
Ferreira (1528-1569) — sustentam que
o texto original é da autoria do português Vasco de Lobeira, que viveu aproximadamente entre 1365 e 1403. É um
romance cheio de efeitos mágicos e sobrenaturais: o herói Amadis, arquétipo
da virtude cavaleiresca, é protegido pela
sua fada-madrinha, a feiticeira Urganda,
que lhe serve de guia e consolação nos
piores combates, sobretudo nos episódios de encantamentos e de terríveis lutas contra monstros e gigantes.
Já no séc. XVI, em pleno Renascimento, mas seguindo a mesma linha, é
obrigatório referir igualmente um dos
romances portugueses que mais voga
teve no seu tempo: o famoso Palmeirim de Inglaterra, cuja mais antiga edição portuguesa conhecida é de 1567,
embora sérios investigadores admitam
que terá sido publicado pela primeira
vez em 1544, sendo seu autor Francisco de Morais (aprox. 1500-1572),
secretário dos Condes de Linhares e
tesoureiro de D. João III. Obra de imaginação transbordante, com mil e uma
aventuras fantásticas num ambiente de
encantamento e utopia, com páginas
de grande beleza estilística, o Palmeirim
é considerado uma obra-prima do género, tendo tido larga difusão internacional.
Num outro registo, digno de menção pelo visionarismo embora não
exactamente de «ﬁcção literária», mas
de «ﬁcção urbanística», podemos considerar as fantásticas visões de Francisco d’Olanda (1517-1585), pintor humanista português e uma das mais singulares ﬁguras do nosso Renascimento,
de que me limitarei aqui a destacar um
livro assaz curioso de sua autoria, Da
fábrica que falece à cidade de Lisboa (1571),
em que o autor propõe para Lisboa
toda uma panóplia de ediﬁcações dignas da mais fantasiada das utopias, antecipando modernos autores de FC&F
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e de urban fantasy na invenção de cidades fantásticas:

Francisco d’Olanda aponta aqui para uma teoria
de rebatimentos entre a
cidade terrena e a alma
humana, uma teoria que
se vinha desenhando desde os gregos do período
clássico, e que mais tarde,
nos tempos medievais, se
conformaria ao modelo
cristão, introduzindo o
paradigma da Jerusalém
Celeste. [15]
Inauguração do fantástico
moderno:
o séc. XVIII
o entanto, estes textos e propostas estão dentro dum «maravilhoso medieval» e renascentista
mais do que de um «fantástico» no sentido moderno do termo; a primeira obra
que verdadeiramente inaugura o fantástico português data de 1739 e intitula-se O
Diabinho da Mão-Furada, ou O Fradinho da
Mão-Furada, e a sua autoria é tradicionalmente atribuída — embora com algumas
reservas — ao comediógrafo António
José da Silva («o Judeu»).
António José da Silva nasceu no Rio
de Janeiro em 1705. Aos sete anos foi
forçado a vir para Portugal porque os
seus pais, denunciados como praticantes
da religião judaica, foram presos pela Inquisição e embarcados para Lisboa onde
estiveram nos cárceres inquisitoriais durante um ano. Formou-se em Direito pela
Universidade de Coimbra e em 1726 ﬁxou-se em Lisboa exercendo a advocacia.
Foi preso por duas vezes como suspeito
de praticar o judaísmo, e, sendo por ﬁm
considerado como «membro corrupto
do corpo católico», foi queimado vivo em
auto-de-fé perante D. João V e numerosa
assistência, num domingo, 18 de Outubro
de 1739, juntamente com vários outros
condenados. Escreveu fabulosas comédias musicadas a que chamou «óperas»,
como por exemplo A Esopaida ou Vida
de Esopo, Os Encantos de Medeia, Guerras do
Alecrim e Manjerona, Vida do Grande D. Quixote de la Mancha e do Gordo Sancho Pança,
etc. De estilo satírico e humor corrosivo,
de imaginação delirante, as obras de A. J.
da Silva renovaram o teatro português;
mas embora contenham um ou outro
elemento fantástico na sua textura, a sua
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obra realmente fantástica é a novela intitulada Obras do Diabinho da Mão-Furada,
onde se conta a história do soldado Peralta que, de regresso da guerra da Flandres e a caminho de Lisboa, em pleno
Alentejo e numa noite de chuva, resolveu
abrigar-se num pardieiro abandonado. A
meio da noite aparece-lhe o diabo sob a
forma de um fradinho de disformes feições, e pés de bode. Tem a mão furada
porque é um mãos-rotas de mal-fazer.
Apesar deste mau aspecto, o valente
soldado português não se intimida e faz
um pacto com ele, e lá vão os dois estrada fora onde passam pelas mais diversas
aventuras e peripécias fantásticas, com
visões do inferno, passagens pelo palácio
dos encantos e pelo palácio da cobiça, e
várias tentações; por ﬁm, ao chegarem ao
Tejo, o diabinho desiste de atormentar o
soldado que, ao ver-se livre de tão incómoda parceria, professa como frade franciscano no convento de Xabregas.
Em todo o séc. XVIII, na área do fantástico e para além do Diabinho da Mão-Furada, aparecem-nos apenas mais dois
livros, uma colectânea e um romance:
Hora de Recreio (1742) e O Feliz Independente
do Mundo e da Fortuna (1779). É autor do
primeiro o padre e erudito João Baptista de Castro (1700-1755), que, por entre
numerosas obras de teor variado, umas
mais piedosas outras mais académicas,
nos deixou um livro de ﬁcção inesperadamente profano, Hora de Recreio nas Férias de Maiores Estudos e Opressão de Maiores
Cuidados, que é, no dizer de João Palma
Ferreira, um fantástico «acervo curiosíssimo de fábulas, historietas, milagres,
contos e memórias que o colocam entre
os nossos melhores autores narrativos de
Setecentos». Do segundo, é seu autor o
padre Teodoro de Almeida (1722-1804),
que escreveu diversas obras de ﬁlosoﬁa e
ascéticas além de obras profanas, como
o citado O Feliz Independente. Em 1760
foi perseguido pelo marquês de Pombal
e teve de refugiar-se no estrangeiro, só
regressando à pátria em 1778, um ano
após o marquês ter caído em desgraça e
ser deposto. O fantástico que se pode encontrar nesse seu romance — aparições
místicas, visões do futuro, cavernas com
dragões infernais, luta entre as Fúrias e
o Anjo protector, cometas misteriosos,
pássaros mágicos — resvala para um alegorismo serventuário do «moralizante», e
o seu herói, Misseno, para além das muitas aventuras, revela-se sobretudo um «ﬁlósofo moral» que percorre as centenas
de páginas do livro a proferir «máximas
prudentes sobre a verdadeira alegria».

O «gótico»
e o séc. XIX
as é verdadeiramente no séc.
XIX que se dá um surto de novelística fantástica em língua
portuguesa, sobretudo por inﬂuência da
literatura gótica que se havia difundido
na Europa. O peculiar fantástico a que
se convencionou chamar «gótico» é um
género literário que surgiu como forte
reacção ao classicismo e aos cânones e
excessos do racionalismo Iluminista do
séc. XVIII, que por sua vez havia reﬁnado e extremado o racionalismo temático do século anterior. O nome deriva
da circunstância de nas primeiras novelas góticas se usar e abusar de cenários
de arquitectura medieval gótica, como
castelos e mosteiros geralmente em ruínas por onde abundavam subterrâneos,
portas secretas, passagens misteriosas,
armadilhas, painéis ocultos — ambientação propícia ao desenrolar de situações
macabras, sobrenaturais, demoníacas e
de terror. Curiosamente, o escritor e antiquário Horace Walpole, fundador do
género gótico com o seu romance The
Castle of Otranto (1764), residia num pitoresco palacete que comprara em 1748 e
mandara remodelar, num suposto estilo
gótico tal como ele o imaginava…
Os autores portugueses que ao longo do séc. XIX se dedicaram ao fantástico,
nomeadamente ao gótico, ﬁzeram-no
porém com a mente ainda infundida de
uma religiosidade doentia que vinha de
trás, criando sucessivas obras de autêntica pasmaceira literária impregnada de
provincianismo fechado, obtuso e paroquial:
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…Também na literatura popular [portuguesa], como o
provaram as recolhas feitas
a partir do Romantismo,
não eram frequentes os
temas tétricos, e o sobrenatural limitava-se a tristes almas-do-outro-mundo, bruxarias e partidas ao Diabo.
A apertada censura que
dominou a nossa actividade
intelectual durante o séc.
XVIII, bem como a concentração de todos os esforços
na normalização da vida nacional depois do terramoto

[de 1755], manteve Portugal
alheado dos movimentos
culturais do resto da Europa. Casos isolados de espíritos cultos e viajados levaram
geralmente a perseguições,
à prisão ou ao exílio.
As novelas eram consideradas leitura perigosa, como
aliás acontecia nos países
onde se vendiam livremente. No teatro, só a ópera tinha apoio régio. Na poesia,
até bem dentro do séc. XIX,
era ainda o gosto convencional da Arcádia que dominava. [16]
Por conseguinte, as manifestações
mais prolíﬁcas deste novo fantástico, em
português, começaram por ser em verso,
forma nobre por excelência, como por
exemplo A Noite do Castelo, que António
Feliciano de Castilho (1800-1875) escreveu em 1830 e publicou em 1836, e que o
próprio Castilho descreve como «mistura
curiosa de racionalismo e de elementos
sobrenaturais».
Almas penadas, réprobos que regressam do inferno, castelos assombrados povoam esta literatura portuguesa
em verso do séc. XIX, da qual se podem
salientar os seguintes exemplos: José
Maria da Costa e Silva, Emília e Leónido
ou os Amantes Suevos (1836), e O Espectro
ou a Baronesa de Gaia (1838); José Freire
de Serpa Pimentel, A Moira de Montemor
(1840); José Maria Teixeira de Queiroz, O
Castelo do Lago (1841); Antónia Gertrudes
Pusich, Olinda ou a Abadia de Cumnor-Place
(1848); etc.

Em prosa destaca-se sobretudo o
denso romance em 330 páginas, Guesto
Ansures (1883), do Visconde de la Figanière, na esteira visigótica do Eurico o
Prebítero, de Herculano. Contos «negros»,
fantásticos e de terror deste período, de
qualidade menos que medíocre, contam-se por muitas dezenas, e é interessante observar que Teóﬁlo Braga, autor
duma colectânea de Contos Fantásticos
(1865), tenha sentido necessidade de justiﬁcar, no prefácio deste livro, a valia estética da ﬁcção em prosa — a poesia é que
era a grande arte! —, e especialmente o
formato do «conto», coisa menor que se
publicava nos jornais e nas revistas para
efemeramente distrair o leitor doutras
notícias mais graves e doutros ensaios
mais fundos e sérios. Aliás, os referidos
Contos Fantásticos já haviam sido publicados, na sua maioria e como era de regra,
no Jornal do Commercio e noutros periódicos, antes de o seu autor os ter coligido
em livro.
Para se aquilatar da «atmosfera» mais
corrente do que se produzia, observe-se
este pequeno excerto do romance em
verso O Castelo do Lago, citado atrás, e
cujo «tom» é bastante sintomático do carácter geral desse lusitano fantástico, entre o religioso, o sobrenatural e o horror:

…Essa pergunta
aterra-me: acreditas
Que possa da outra vida,
a esta existência,
Tornar alma ﬁnada?
— Eu não; mas ouve.
Uma pergunta mais —
uma — uma só.
Nunca ouviste dizer que do
outro mundo

Costumam vir a este,
almas ﬁnadas,
Se cá deixaram dívidas,
e à noite
Andar e aparecer nas
horas mortas?…
A literatura portuguesa em prosa,
desta época, é «mais do que romântica»,
no dizer de Garrett, e, embora de fundo
razoavelmente negro e inspiradamente
gótico (muitas das histórias escolhem a
Idade Média como cenário), na verdade
fazem mais apelo ao horror do que a um
fantástico mais despojado, com muitas
peripécias, episódios sanguinolentos,
loucura, vinganças mórbidas, maldições
terríveis.
Um dos primeiros romances em
prosa, nesta linha, é A Estrela Brilhante
(1845), de Eduardo de Faria, «uma longa
e complicadíssima história de mistério,
magia, bandidos, crimes de toda a espécie. São tantas as personagens e os ﬁos
de acção cruzados que é difícil seguir a
narrativa. Mantém o interesse do leitor
e, no género, é a obra original de maior
fôlego». [17] Do mesmo Eduardo de Faria temos A Feiticeira do Douro (1847), cuja
protagonista é a moura Zelmira, uma
moura vingativa com poderes mágicos.
Deparamos em seguida com Ruy de Miranda (1849), da autoria de Aires Pinto de
Sousa de Mendonça e Meneses, romance
tipicamente gótico de acção intensa, passada na época trágica de Alcácer-Quibir.
De um outro autor, que assina apenas V.
B. (talvez Vilaça Bacelar?), foi publicado
no Porto em 1852 o romance D. Nuno
Peres de Faria ou o Casamento de Dois Finados
— título que só por si é um programa, e
cujo tema macabro é dominado por uma
profecia:

Mansão «gótica»
de Horace Walpole, em Strawberry Hill, Twickenham (Inglaterra, séc. XVIII).
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Um vivo que morto julgas /
Como morta te há-de achar
/Ambos mortos, ambos
vivos / Vejo dois mortos
casar
Podíamos alinhar mais alguns títulos
de interesse relativo, como por exemplo
A Castelã Sanguinária ou a Vingança Misteriosa (1852) de João Teodoro de Almeida
Mena; Vingança do Assassinado e O Espectro
(1859) de Teixeira Severino e Silva Ferreira; A Alma do Justo (1861) de Guilherme
Centazzi; etc. No entanto, a esmagadora
maioria dos romances que aparecem em
língua portuguesa, no séc. XIX, sobretudo
os de teor fantástico-gótico, são traduções quase sempre do francês, muitas vezes anónimas, sendo relativamente poucos, dentro do fantástico, os romances,
novelas ou contos originais.
Não é pacíﬁco dizer-se que houve
autores dedicados exclusivamente ao
género fantástico-gótico, no Portugal do
séc. XIX; o que sucedeu, e nem sequer
com muita frequência, foi que os nossos
autores do mainstream da época ﬁzeram
«incursões» no fantástico — por curiosidade, ou por voga romântica — em
algumas das suas obras, quer por inteiro,
quer apenas em um ou outro episódio de
obras mais «sérias».
Exempliﬁquemos:
• Alexandre Herculano (1810 1877): certas cenas de Eurico o Presbítero
(1844) e o aproveitamento fantástico da
lenda «A Dama Pé-de-Cabra», em Lendas
e Narrativas (1851);
• Rebelo da Silva (1822 - 1861): o
desenvolvimento das lendas «O Castelo de Santa Olaia» e «A torre de Caim»,
publicadas pela primeira vez em 1846 na

revista Panorama e mais tarde integradas
como episódios do romance Ódio Velho
não Cansa (1848);
• Camilo Castelo Branco (1825 1890): sobretudo romântico, é bastante
gótico, embora satírico, no seu primeiro
romance Anátema (1851), além dalguns
outros episódios dispersos em obras
como O Livro Negro do Padre Dinis, Os
Mistérios de Lisboa, O Esqueleto, A Caveira,
etc.;
• Júlio César Machado (1835 - 1890):
certos trechos dos Contos ao Luar (1861),
como por exemplo o conto «Uma récita
do Roberto do Diabo»;
• Manuel Pinheiro Chagas (1842
- 1895): o conto «A igreja profanada»,
publicado em 1863-64 na Revista Contemporânea Portugal e Brasil, e o romance A
Lenda da Meia-Noite (1874);
• Teóﬁlo Braga (1843-1924): por entre uma extensa produção literária mainstream, tanto de ﬁcção, como de poesia e
de ensaísmo, destaca-se, num fantástico
bizarro um pouco à maneira de Hoffmann, o seu livro Contos Fantásticos (1865),
a que já nos referimos, no qual pretendia
insuﬂar de vida afectiva e sentimental os
transes rocambolescos e macabros da
generalidade da literatura gótica europeia; também é de realçar a sua encenação dramática em verso rimado, Frei Gil
de Santarém (1905), com as fantásticas e
lendárias aventuras de um precursor do
Fausto, o ﬁdalgo português Gil Rodrigues (séc. XIII), que assinou com sangue
um pacto com o diabo e por ﬁm, arrependido, professou como frade dominicano e a Igreja canonizou-o;
• Álvaro do Carvalhal (1844 - 1868):
cujos contos de um fantástico doentio e
macabro foram reunidos num livro póstumo intitulado, precisamente, Contos (1868);

• Eça de Queirós (1845-1900): cuja
incursão no fantástico mereceu à Prof.ª
Maria Leonor Machado de Sousa o seguinte comentário: “Eça foi um autor tipicamente gótico nos contos «O Defunto»,
«A Aia», «O Tesouro», «Enghelberto», aos
quais é comum o ambiente medieval, onde
são utilizados menos anacronicamente os ingredientes fundamentais dos romances do séc.
XVIII: traições, punhais, venenos, assassínios,
o tétrico, o sobrenatural. [18]”
Para não alongar de mais este apanhado, sugiro consulta à lista de 70 títulos
de novelística fantástica portuguesa do
séc. XIX que Maria Leonor Machado de
Sousa apresenta, em apêndice, ao seu livro A literatura negra ou de terror em Portugal.
Penso que não será de mais incluir
aqui uma estranha obra que fará condignamente a transição do séc. XIX para
o séc. XX, apesar de não se tratar de um
livro mas de um conjunto de três artigos publicados na Illustração Portugueza, em 1906, com o título «Lisboa no
Anno 2000», da autoria do engenheiro Mello de Mattos (1856-1915). [19]
Mais próxima de uma urban fantasy na
linha de Francisco d’Olanda do que de
uma literatura fantástica propriamente
dita, esta panorâmica visionária duma
Lisboa transﬁgurada é, mesmo assim,
um delicioso manancial de antevisões
«futurísticas» tipicas da maneira como
na segunda metade do séc. XIX , e a resvalar para o séc. XX, se concebia uma
cidade utópica erigida de acordo com
uma imagem proto-steampunk de máquinas, concepções, artefactos e diversos equipamentos urbanos imaginados
num futuro distante mas ainda movidos a vapor ou à custa duma incipiente
electricidade, à maneira de Jules Verne
ou de H. G. Wells. BANG!
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al chego à aldeia de Beit Zujaaj começo a ouvir murmúrios sobre Abdel Jameela, um estranho idoso que não
tem, supostamente, qualquer relação com as famílias locais. Dois dias depois da minha chegada, os aldeões já se atropelam para partilhar comigo rumores de que Abdel Jameela tem,
na verdade, um parentesco afastado com o estimado clã Assad.
Ao terceiro dia, em Beit Zujaaj, vários dos Assad, omniscientes
como as famílias “importantes” sempre são nestes montes de
cabanas, têm-me abordado para negar os sussurros maliciosos.
Sem dúvida estão preocupados com a má impressão que tal associação poderia gerar em mim, o físico preferido do ﬁlho do
Califa.
A última negação vem do próprio Hajjar al-Assad, o chefe
do clã, de meia-idade, e o tipo de saloio meio letrado que, por
estas bandas, passa por xeque. Desesperado pela aprovação do
jovem cortesão que, sem dúvida, condena em privado, como
um sodomita com estudos a mais, o xeque Hajjar, de barba eriçada, encurrala-me no café da aldeia, se é que a sala de estar de
uma mulher que está constantemente a mascar quat, pode ser
chamada café por qualquer outro que não um campónio.
Não devia ser tão duro com Beit Zujaaj e os seus campónios. Mas, quando olho para as casas cinzentas de pedras amontoadas, os jardins de vegetais cinzentos e murchos e as vidas
cinzentas e estupidiﬁcantes que enchem esta aldeia, apetece-me
chorar pela cor perdida de Bagdade.
Em vez disso, sento-me e ouço o Xeque.
— Abdel Jameela não é de sangue Assad, ó douto Professor.
O meu avô teve pena, como Deus nos pede que tenhamos, da
mãe do velho. Há setenta e tal anos, ela apareceu em Beit Zujaaj,
meia-morta da viagem e grande da gravidez, contando histórias
(só Deus sabe se são verdadeiras) do seu marido de sangue Assad, supostamente morto por salteadores das estradas. Abdel Jameela nasceu e cresceu aqui, mas nunca pertenceu a esta aldeia.
— O xeque Hajjar franze o sobrolho. — Já há décadas, ainda eu
era apenas um rapaz, que ele prefere viver no topo do monte e
não entre nós. Mais como um eremita do que como um aldeão.
E não de sangue Assad — repete.
Eu levanto-me. Já não consigo aguentar a voz untuosa daquele homem e, graças a Deus, não preciso.
— Claro, Xeque, claro. Compreendo. Agora, se me permite?
O xeque Hajjar pisca os olhos. Deseja dizer mais mas não se
atreve. Pois eu venho da corte do Califa.
— Sim, Professor. A paz esteja consigo. — A voz dele é
como uma vela abafada.
— E consigo a paz. — Avanço para a porta, enquanto
falo.
Os aldeãos seriam menos deferentes se soubessem qual a
minha actual posição na corte, ou antes, ausência dela. O Califa
enviou-me para Beit Zujaaj como um insulto. Estou aqui como
forma de me recordar que o físico jovem e educado, de espírito
rápido e talento impressionante, cuja companhia o próprio ﬁlho
erudito do Comandante dos Fiéis aprecia, vale menos do que as
caganitas do falcão preferido do Califa. Pelo menos quando se
trata de ouro e da bela ﬁlha de um nobre persa.
Pois o vice-rei de Deus, o Califa, achou por bem prometer
a minha Shireen a outro homem, apesar do seu amor por mim.
O seu futuro marido é mais velho do que o pai dela, demasiado doente, tanto quanto sei, para assinar, sequer, o contrato de
matrimónio. Mas, assim que a sua mão incapacitada e repleta
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de manchas estiver capaz de erguer uma caneta… As coisas teriam corrido de forma diferente, se eu fosse um homem rico.
O pai de Shireen teria escutado a minha proposta com grande alegria se eu tivesse sido capaz de lhe garantir o grande
dote que procurava. O ﬁlho do Califa, amigo do seu físico
brilhante, até pediu que a mão de Shireen me fosse dada em
casamento. Mas a amizade do rapaz só me podia levar até
certo ponto. O Comandante dos Fiéis não viu motivos para
impor um erudito andrajoso como genro de um persa, quando um velho abutre rico agradaria mais ao homem. Eu sou,
aos olhos do Califa, uma companhia divertida para o ﬁlho,
que este abandonará como uma boneca de trapos quando
passar a preferir a morte e o ouro à aprendizagem. Decerto
não valho o suﬁciente para perturbar o pai cortesão e louco
por moedas de Shireen.
Pois um homem não é apenas quem é, mas o que tem.
Se eu tivesse terras ou caravanas, seria um homem diferente:
o tipo de homem capaz de competir pela mão de Shireen. Mas
só tenho livros, instrumentos e uma herança minúscula, e, como
tal, isso é tudo o que sou. Um homem feito de livros e ninharias
seria um tolo por protestar quando o Comandante dos Fiéis lhe
diz que o seu amor irá, em breve, casar com outro.
Eu sou um tolo.
A minha explosão, na corte, não me custou a cabeça, mas
fui enviado para Beit Zujaaj, “durante algum tempo, apenas,
para educar os aldeões como representante da Nossa preocupação beneﬁcente para com os Nossos súbditos.” E a minha ardente Shireen, que tanto gostava de subir às árvores, foi
encarcerada para aguardar a recuperação do seu pretendente
meio-morto.
— Oh Professor! Parece que vai ter uma oportunidade de
ver, por si, Abdel Jameela!
Logo à saída do café, a voz áspera de Umm Hikma, a dona
do café, trespassa o ar frio da manhã e arranca-me do meu
sonho. Gosto da velha Umm Hikma, com a irascibilidade de
quem masca quat e com os seus braços de ferreiro. Ao seu lado
encontra-se um homem de ombros largos que não conheço.
Ele esgravata o solo poeirento com a sandália e dirige-se a mim
com um gaguejar preocupado.
— A p-paz esteja consigo, ó douto Professor. Ainda não
fomos apresentados. Sou Yousef, o carregador.
— E consigo a paz, Yousef. É um prazer conhecê-lo.
— O prazer é meu, Professor. Mas estou aqui em nome
de um outro. Para lhe trazer uma mensagem. De Abdel Jameela.
Pela primeira vez, desde que cheguei a Beit Zujaaj, estou
surpreendido.
— Uma mensagem? Para mim?
— Sim, Professor. Acabo de regressar do casebre do eremita, a meio dia de caminho daqui, no topo da montanha. Cinco,
seis vezes por ano, levo coisas a Abdel Jameela, sabe. Em troca
ele dá-me algumas moedas, graças a Deus.
— E onde é que ele arranja as moedas, lá em cima, no monte? — A voz do xeque Hajjar cospe as palavras da entrada do
café, atrás de mim. Fito-o e ele ﬁca em silêncio.
Volto a olhar para o carregador.
— Que mensagem é que nos traz, Yousef? E como é que
esse ancião sabe da minha presença?
Yousef, de ombros largos, parece aterrorizado. O poder da
corte.

— Perdoe-me, ó douto Professor!
Abdel Jameela perguntou que novidades havia na aldeia e eu… eu disse-lhe
que se encontrava em Beit Zujaaj um
físico da corte. Ele ﬁcou muito excitado e disse-me que lhe pedisse ajuda em
seu nome. Disse que a sua esposa estava muitíssimo doente. Ele teme que ela
perca as pernas e talvez a vida.
— A esposa? — Nunca ouvi falar
de um eremita casado.
Umm Hikma ergue as sobrancelhas pintadas de negro, cospe o quat e
não diz nada.
O xeque Hajjar é mais vocálico.
— Ninguém, a não ser Deus, sabe
de onde ela veio ou há quantos anos
ali se encontra. As pessoas só a têm
conseguido ver de relance. Não usa
o lenço na cabeça que as nossas mulheres usam. Está enrolada num pano
negro, da cabeça aos pés, com uma máscara de rede, como uma
estrangeira. Nunca falou com ninguém. Sabe, Professor, o que
me respondeu o patife, há alguns anos, quando lhe perguntei
porque é que a esposa nunca descia à aldeia? Ele disse: “Ela é
muito religiosa”! O cão velho! Onde é que está escrito que uma
mulher não pode falar com outras mulheres? Outras mulheres
que são boas muçulmanas? O ﬁlho de uma prostituta! O que
teria a sua esposa a temer, aqui? A verdade da questão é…
— A verdade, Xeque, é que nesta aldeia só a vossa pobre mulher precisa de viver com medo! — Umm Hikma dá uma gargalhada que soa como um desabamento de pedras e pisca-me o
olho, conspiratoriamente.
Antes que o xeque possa cuspir a sua resposta ofendida,
viro-me mais uma vez para Yousef.
— Nesta visita, viu a esposa de Abdel Jameela?
Se ele puder descrever a mulher doente, talvez seja capaz
de calcular qual o seu problema. Mas o carregador franze o sobrolho.
— Ele não me convida para o interior da sua casa, Professor. Há trinta anos que ninguém é convidado para sua casa.
Excepto o dotado jovem físico da corte do Califa. Bem, esta
pode-se revelar a coisa mais interessante que vi em Beit Zujaaj.
Tenho um certo agrado por ermitas. Ou antes, pela ideia de ermitas. Não posso dizer que alguma vez tenha conhecido algum.
Mas, enquanto estudante, fantasiei com a possibilidade de um
dia me tornar um eremita, sozinho com Deus e os meus livros,
nos montes estéreis.
Isso foi antes de ter conhecido Shireen.
— Há mais uma coisa — diz Yousef, o rosto largo parecendo ainda mais nervoso. — Ele pediu que viesse sozinho.
O bater do meu coração acelera, embora não haja razão
para ter medo. Decerto não passa de um capricho enfadado de
um velho que odeia os homens. Um físico tem de lidar com
tais estranhezas comportamentais tanto como com doenças de
fígado ou pulmões. Ainda assim…
— Porque é que ele pede tal coisa?
— Ele diz que a esposa é muito modesta e que, no seu estado, a presença assustadora de outros homens pode piorar a
sua doença.

O xeque Hajjar interrompe-o.
— Bah! Doença! O mais certo é
que tenham feito qualquer coisa vergonhosa que não querem que a aldeia
ﬁque a saber. Deus Todo-poderoso
não o permita, talvez eles…
Qualquer que seja a maliciosa observação que o xeque se prepara para
dizer, eu silencio-a com um olhar,
emprestado do Comandante dos Fiéis.
— Se a mulher está doente, é meu
dever, como muçulmano e físico, ajudá-la, sejam quais forem as peculiaridades do marido.
O semblante carregado do xeque
Hajjar chega-lhe à alma.
— Perdoe-me, Professor, mas
não é uma questão de peculiaridades.
Pode estar em perigo. Sabemos por
que razão a mulher de Abdel Jameela
se esconde, embora alguns temam falar de tais coisas.
Umm Hikma cospe o quat para a estrada, cruza os braços
poderosos e franze o sobrolho.
— Em nome de Deus! Não acredite, Professor, que Abdel
Jameela, que não é capaz de fazer mal a uma mosca, lhe queira
mal. — Lança o queixo na direcção do xeque Hajjar. — E o
senhor, ó Xeque, por Deus, não comece mais uma vez a contar
as suas histórias da carochinha!
O Xeque acena com um dedo na direcção dela.
— Sim, eu vou contar-lhe, mulher! E que Deus Todo-poderoso te perdoe por troçares do teu Xeque! — O xeque Hajjar
volta-se para mim com um olhar soturno. — Ó douto Professor, vou dizê-lo abertamente: a mulher de Abdel Jameela é uma
bruxa.
— Uma bruxa? — As últimas gotas da minha paciência
para com Beit Zujaaj escorrem através do relógio de água. É
hora de me afastar destas pessoas. — Porque aﬁrma tal coisa,
Xeque?
O Xeque encolhe os ombros.
— Só Deus sabe ao certo — diz. O tom desmente as suas
palavras.
— Que Deus nos proteja a todos, dos difamadores que nos
desejam mal — digo.
Ele ﬁca de semblante carregado. Mas eu venho da corte do
Califa, pelo que o seu tom é venenosamente educado.
— Não é calúnia, Professor. A esposa de Abdel Jameela
relaciona-se com espíritos. Os viajantes têm ouvido estranhos
ruídos vindos do cimo do monte. E têm sido vistas pegadas de
cascos no caminho. Marcas de cascos fendidos, Professor, em
locais onde não existem ovelhas ou cabras.
— Não! Pegadas de cascos, não! — digo eu.
Mas o Xeque ﬁnge não reparar no meu sarcasmo. Limita-se
a acenar.
— Não há força nem segurança senão com Deus.
— Deus é grande — digo, num reconhecimento vago e forçado. Já ouvi rumores e disparates suﬁcientes. E uma mulher doente precisa da minha ajuda. — Partirei assim que reunir as minhas coisas. Este Abdel Jameela vive no cimo da estrada, certo?
Num monte? Se for a pé, quanto tempo demorarei a chegar?
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— Se não parar para descansar, verá o monte, ao longe, à
hora da oração do meio-dia — diz Umm Hikma, que tem um
novo pedaço de quat na bochecha.
— Trar-lhe-ei alguma comida para a viagem, Professor, e o
rio corre ao longo da estrada, durante grande parte do caminho,
pelo que não precisará de água. — Yousef parece aliviado por
eu não estar zangado com ele, embora eu não perceba bem porque deveria estar.
Agradeço-lhe; depois falo para o grupo.
— A paz esteja convosco.
— E consigo, paz — respondem em uníssono.
No meu quarto, reúno bisturi, serra e drogas numa mochila,
a pequena mochila de cabedal que a minha amada me deu. Volto a despedir-me dos aldeãos, desencorajo com ﬁrmeza a sua
companhia e parto só, pela estrada. Enquanto avanço rumores
de bruxas e agressores de esposas são afastados do meu pensamento pela doce recordação do cheiro a suor e âmbar cinzento
da minha Shireen.
Depois de uma hora na estrada repleta de pedras, o ar do
ﬁm da manhã aquece. O som do rio ao lado da estrada quase
me acalma.
O tempo passa e o sol ergue-se bem alto no céu. Retiro o
turbante e o cafetã, faço a ablução junto ao rio e digo a oração
do meio-dia. Pouco depois de ter recomeçado a andar, consigo distinguir, ao longe, aquilo que
deve ser o monte de Beit Zujaaj. Passado cerca de uma hora, encontro-me
no seu sopé.
Na verdade, não é um grande
monte. Existem edifícios mais altos
em Bagdade. Um alívio, já que não sou
um grande escalador. O caminho rochoso não é demasiado íngreme e está
salpicado por tufos de erva e tomilho:
um passeio relativamente agradável, de
facto. O Sol afunda-se um pouco no
céu e eu paro, a meio da subida, para
as orações da tarde e para comer um pouco de pão e uma
maçã verde. Tento impedir que a minha alma se afunde ao
recordar Shireen, as saias atadas de forma escandalosa, enquanto me lança maçãs dos ramos altos das árvores do pomar do Califa.
O restante caminho mostra-se mais íngreme e quando,
por ﬁm, chego ao topo do monte, estou a suar através da
minha jellabiya. Quando aí paro, a arfar e a bufar, os meus
olhos caem sobre uma pequena estrutura a cerca de nove
metros de distância.
Se o monte de Beit Zujaaj não é um grande monte, pelo
menos o casebre do eremita não pode ser chamado de outra
coisa que não um casebre. Pedras empilhadas sobre pedras
até terem assumido a vaga forma de uma construção. Duas galinhas de aspecto doente esgravatam o chão. Mal recupero o
fôlego, um homem vem ter comigo. Abdel Jameela.
Está queimado pelo Sol, tem uma barba longa e cinzenta e
um kefﬁyeh esfarrapado, e sei que vai cheirar mal, mesmo antes
de chegar ao pé de mim. Como é que sabe que aqui estou? Não
tenho muito tempo para me questionar porque o velho se move
depressa apesar das pernas, claramente afectadas pela gota.
— É o físico, sim? Da corte do Califa?
Sem “a paz esteja consigo” ou “como vai a sua saúde”,
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nem “é um prazer conhecê-lo”. Pelos vistos, a vida no topo dos
montes acaba com as boas maneiras. Como se me estivesse a ler
o pensamento, o velho baixa a cabeça numa súplica.
— Ah! Perdoe a minha brusquidão, ó douto Professor. Sou
Abdel Jameela. Obrigado. Mil vezes obrigado por ter vindo. —
Tenho razão sobre o seu fedor e agradeço a Deus por ele não
me tentar abraçar. Sem mais cerimónias, sou conduzido ao interior do casebre.
Há alguns tapetes manchados e puídos espalhados pelo
chão de terra compacta. Um colchão de palha, uma velha almofada e um tabuleiro de chá amolgado são as únicas peças
de mobiliário. Para além do biombo. Mesmo em frente à porta
encontra-se um biombo entrançado desdobrável, de cedro e pérolas, alto e incongruentemente ﬁno, atrás do qual distingo apenas uma forma vaga. Estou certo de que se trata de uma peça
de mobiliário mais cara do que qualquer coisa que os aldeãos
possam pagar. E atrás dele, sem dúvida, está sentada a esposa
de Abdel Jameela.
O velho faz apressadamente um chá, batendo as chávenas
mas nada dizendo. O cheiro das folhas de menta molhadas
ergue-se, cobrindo o seu cheiro azedo. Abdel Jameela coloca
o chá à minha frente, pousa uma chávena ao lado do biombo e
senta-se. Uma mão estende-se, vinda de detrás do biombo, para
agarrar na chávena. É castanha e graciosa. Bela, para falar com
verdade. Apercebo-me que a estou a ﬁtar e afasto o olhar.
O velho não parece notar.
— Não passo o meu tempo entre
os homens, Professor. Não sei falar
como um cortesão. Tudo o que sei dizer é que precisamos de ajuda.
— Yousef, o carregador disse-me
que a sua esposa está doente, Tio. Algo
relacionado com as pernas, certo? Farei o que puder para a curar, se Deus
Todo-poderoso o desejar.
Por alguma razão, Abdel Jameela ri
disto. Depois esfrega as mãos uma na outra e lança-me mais um
olhar dorido.
— Professor, devo mostrar-lhe algo que o vai chocar. A minha esposa… Bem, as palavras não são a melhor forma.
Com um gemido o velho ergue-se e coloca-se meio atrás do
biombo. Faz-me um gesto para que o siga, depois pede-me que
pare, a alguns centímetros de distância. Ouço remexer atrás do
biombo e posso ver a forma da mulher mover-se, mas a mulher
de Abdel Jameela permanece em silêncio.
— Prepare-se, Professor. Por favor mostra-lhe, ó minha
bela esposa.
A forma da mulher move-se atrás do biombo. Ouço um
restolhar. E a perna da mulher, que termina num casco fendido,
estende-se atrás do biombo.
Inspiro fundo.
— Deus é Grande — digo eu voz alta.
Esta é, então, a origem dos estranhos murmúrios de descontentamento de Hajjar. Mas coisas assim grotescas não são
desconhecidas para um homem educado. Ainda o ano passado
um outro físico da corte me mostrou uma criança — nascida
a um homem rico e pio e à sua modesta esposa —, completamente coberta de pêlo. Este mesmo físico falou-me de uma
outra criança que nasceu com a pele coberta de escamas. Volto

a inspirar fundo. Se uma mulher de cascos pode nascer e sobreviver, é assim tão estranho que possa encontrar um homem que
cuide dela?
— Ó minha querida! — O sussurro de Abdel Jameela é indecente enquanto segura o casco da mulher.
E, por um momento, vejo o que o louco Abdel Jameela vê.
A beleza brilhante do casco negro, tão ardente como os olhos de
uma mulher. É enfeitiçante…
— Oh, minha esposa — continua o velho e passa o dedo,
velho e retorcido, pela fenda do casco, de forma lenta e apaixonada. — Oh, minha bela esposa… — A perna dobra-se mas
não se ouve qualquer som, atrás do biombo.
Isto é errado. Dou um passo atrás, afastando-me do biombo,
sem que essa seja a minha intenção.
— Em nome de Deus! Não tem vergonha, velho?
Abdel Jameela afasta os olhos do biombo e olha-me com
um sorriso apologético.
— Lamento dizer-lhe que já me resta pouca vergonha.
Nunca ouvi palavras pronunciadas com tanto cansaço. Recordo a mim mesmo que a caridade e a misericórdia são o nosso
dever perante Deus e suavizo o meu tom.
— Foi por isso que me mandou chamar, Tio? O que quer
que faça? Lhe dê pés com os quais não nasceu? O meu coração
sangra por si, de verdade. Mas tal coisa só Deus pode fazer.
Um novo sorriso enrugado.
— Ó Professor, temo que deva pedir-lhe perdão. Porque lhe menti. E por
isso lamento. Pois não é a minha esposa
que precisa de si, mas eu.
— Mas ela… desculpe-me, Tio… o
casco.
— Sim! É curvo! Como uma
meia-lua negra como azeviche! — A voz
do eremita treme e ele luta por manter
em mim o seu olhar. Longe do casco da
esposa. — O casco dela é de tirar o fôlego, Professor. Não, sou eu quem precisa
da sua ajuda, porque não sou a criatura que preciso ser.
— Não compreendo, Tio. — A exasperação afasta a minha
simpatia.
Andei durante horas e trepei ao cimo de um monte, por pequeno que fosse. Não estou com disposição para os jogos de
um eremita. Abdel Jameela encolhe-se perante a raiva nos meus
olhos e diz:
— A minha… a minha esposa vai explicar.
Vou tentar, meu marido.
A voz é como uma canção e sinto o forte aroma a ﬂores
doces. Depois ela sai de trás do biombo e eu perco a capacidade
de falar. Grito. Chamo por Deus e grito.
A mulher de Abdel Jameela não é uma criatura de Deus. A
cabeça é a de uma cabra e a boca um focinho de lobo. Está
coberta de escamas e pêlo de chacal. A cauda de um escorpião
agita-se atrás dela. Olho para uns olhos de mulher num rosto
demoníaco e cambaleio para trás, chamando por Deus e pela
minha falecida mãe.
Por favor, erudito, tem calma.
— O que… o que…
Não consigo formar as palavras. Olho para o chão. Tento
enterrar a minha visão nos tapetes sujos e na terra compactada.
A voz dela é mais bela do que a de qualquer mulher. E há o

cheiro a jasmim e cravo-da-índia. Um rouxinol canta-me palavras perfumadas enquanto o olho da minha mente arde com
horrores que fariam o Todo-poderoso fugir.
Se o medo não lhe segurasse a língua, perguntaria quem sou. Os homens
chamaram o meu povo por muitos nomes: espíritos, demónios. Será que uma
palavra interessa assim tanto? O que sou, erudito, é a esposa de Abdel
Jameela.
Durante um longo momento não falo. Se não falar este pesadelo chegará ao ﬁm. Acordarei em Bagdade, ou Beit Zujaaj.
Mas não acordo.
Ela volta a falar e eu tapo os ouvidos, embora o som seja a
própria beleza.
As palavras que ouve não vêm da minha boca e não as ouve com os
ouvidos. Peço-lhe que ouça com a mente e com o coração. Morreremos, eu e
o meu marido, se não nos emprestar as suas capacidades. Nunca precisou,
erudito, de algo que não é?
Cheiro a canela e o som do vento do oásis chegam até mim.
Não posso falar com este demónio. O meu coração parará se o
ﬁzer, tenho a certeza. Quero correr, mas o medo prende-me os
pés. Volto-me para Abdel Jameela, que ali se encontra a esfregar
as mãos.
— Porque é que aqui estou, Tio? Maldito seja, por que me
chamou aqui? Não está aqui nenhuma mulher doente! Deus me
proteja, nada sei de… de espíritos ou… — Um pensamento
horrível vem a mim. — Não… não está
à espera que a transforme numa mulher?
Só Deus pode…
O velho eremita lança os olhos para
o chão.
— Por favor… deve ouvir a minha
esposa. Peço-lhe.
Ele ﬁca em silêncio e a sua esposa, de
novo atrás do biombo, continua.
Eu e o meu marido estamos neste monte há
muito tempo, erudito. O meu corpo não aguenta
muito mais tempo longe do meu povo. Sinto o
cheiro a rosas amarelas e ouço abelhas a
zumbir sob a sua voz. Se ﬁcar mais uma estação neste local, morrerei.
E sem mim para cuidar dele e manter à distância o ﬂagelo da idade,
também o meu doce Abdel Jameela morrerá. Mas, do outro lado do deserto,
existe uma vida para nós. O meu pai é um príncipe entre o nosso povo. Parti
há muito tempo. Por várias razões. Mas nunca prescindi do meu direito de
nascença. Fiquei a saber que o meu pai está a morrer. Não deixou ﬁlhos
e, por isso, as suas terras pertencem-me. A mim e ao meu belo marido.
Na sua voz ouço um coro de espanta-espíritos. Contra a minha vontade, ergo os olhos. Ela sai de trás do biombo, enverga
agora uma abaya negra e uma máscara. Por trás da malha da máscara resplandecem os dentes de lobo. Volto a olhar para o chão, concentrado numa gasta espiral azul no tapete e na doçura da voz.
Mas o meu povo não ama os homens. Não posso reclamar as minhas
terras a menos que as coisas mudem. A menos que o meu marido mostre ao
meu povo que pode mudar.
De alguma forma, obrigo-me a falar.
— Como… como assim, mudar?
Na sua voz ouço um címbalo e o aroma do incenso de sândalo enche-me as narinas.
Ó erudito, ajudar-me-á a fazer destas as pernas do meu Abdel Jameela.
Ela estende as suas esguias mãos castanhas, pintadas de
hena. Com cada uma delas segura uma escultura dourada: perBANG! /// 39

nas semelhantes às das cabras, que terminam em brilhantes cascos fendidos. Uma grossa trança de ouro dança na ponta de cada
perna-estátua, viva.
Loucura, e devo dizê-lo mesmo que esta criatura me mate
por isso.
— Não possuo os conhecimentos para o fazer! Nenhum
homem vivo os possui!
Não o fará apenas com o uso de conhecimentos. Tal como eu não o posso
fazer apenas com o uso da minha magia. A minha arte guiará a sua, enquanto as suas mãos trabalham. Ela dá um passo na minha direcção
e os meus ombros estremecem perante o som dos seus cascos
a bater no chão.
— Não! Não… não posso fazer isto.
— Por favor! — Salto ao ouvir a voz de Abdel Jameela; quase me esquecera dele. Há lágrimas nos olhos do velho, enquanto
ele puxa a minha jellabiya e o seu fedor enche-me as narinas. —
Por favor, ouça! Precisamos da sua ajuda. E sabemos o que o
trouxe a Beit Zujaaj. — O velho cai de joelhos à minha frente.
— Por favor! Não nos ajudaria Shireen?
Com estas palavras arranca o ar dos meus pulmões. Como
pode ele conhecer esse nome? O Xeque não tinha mentido, há
aqui feitiçaria em acção e eu devia fugir dela.
Mas, Deus Todo-poderoso me ajude, Abdel Jameela tem razão. Feroz como é, Shireen ainda guarda as suas sonhadoras noções persas, de que o amor é mais importante do que o dinheiro,
o dever e a religião. Se eu recusar este velho…
A minha garganta está seca e rachada.
— Como sabe acerca de Shireen? — Cada palavra arde.
Os olhos dele afastam-se velozes.
— Ela tem… os seus meios, a minha mulher.
— Todas as protecções vêm de Deus. — Sinto-me sujo,
mesmo enquanto me protejo com as palavras antigas. Será isto
proibido? Estarei a percorrer o caminho daqueles que desagradam ao Todo-poderoso? Deus me perdoe, é difícil saber ou
preocupar-me, quando a minha amada está perdida. — Se eu
fosse um bom muçulmano, correria até a aldeia e… e…
E o quê, erudito? Diria a todos o que viu? Traria homens com
lanças e setas? Porque faria tal coisa? Feijões de baunilha e o som
da chuva dão lugar a outra coisa. Ao ribombar de aço e de um
fogo que arde livre. Não deixarei que magoe o meu marido. O que
pedimos não lhe é proibido. Pode dizer-me, douto, que está no seu livro
do que é abençoado e proibido que não pode dar a um homem pernas
douradas?
Não está. Não nesses termos. Mas esta coisa não pode ser
aceitável aos olhos de Deus, pode?
— Já foi feito alguma vez?
Existem histórias antigas. Mas já se passaram séculos. Cada uma
das suas palavras espalha perfume e música e ela pergunta Por
favor, erudito, vai ajudar-nos? E depois um aroma ergue-se sobre
os outros.
Deus Todo-poderoso me proteja, é o cheiro a suor e âmbar
cinzento da minha amada, Shireen do comentário jocoso, que,
em momentos de calma, me confessou o seu amor pela minha
aprendizagem. Ela ajudá-los-ia.
Tenho alguma escolha depois disto? Seja este, então, o fruto
do meu estudo. Seja esta a minha recompensa por ter desejado
ser mais do que sou. Um caminho retorcido e não natural.
— Muito bem. — Levo a mão à minha serra e tento não
ouvir os estranhos gemidos de Abdel Jameela quando a aﬁo.
Dou-lhe ópio e cicuta mas, enquanto trabalho, Abdel Jame40 /// BANG!

ela grita, quase suﬁcientemente alto para fazer com que o meu
coração pare de bater. O seu corpo velho está a passar por coisas
às quais não deveria sobreviver. E sou eu que o faço passar por
essas coisas, com facas, fogo e grampos para partir ossos. Pego
em pedaços de algodão e enﬁo-os nos ouvidos para bloquear os
gritos do eremita.
Mas sinto-me meio adormecido ao fazê-lo, quase inconsciente das minhas próprias mãos. De alguma forma a magia do
demónio mantém Abdel Jameela vivo e guia-me através desta
tarefa assustadora. É doloroso, como ter duas mentes enﬁadas
dentro do meu crânio e ﬁos de marioneta presos às minhas
mãos. Estou a arder e mal consigo seguir os meus pensamentos.
Lentamente, vou tomando consciência da voz do espírito dentro
da minha cabeça e do perfume de alperce.
Corte aqui. Agora o pó de mercúrio. O ferro de cauterização está quente.
Ponha-lhe um trapo na boca para que não morda a língua. Esfolo, cauterizo e perco a noção do tempo. A febre cozinha-me a mente.
Trabalho durante a oração do ﬁm do dia e, depois, a oração da
noite. Sinto-me murchar por dentro.
A cada passo a esposa de Abdel Jameela guia-me. Com a sua
magia rouba da minha mente o conhecimento de que necessita
e guia os meus dedos treinados. Durante um longo período não
existe mais nada a não ser a sua voz na minha mente e a sensação dos instrumentos ensanguentados nas minhas mãos, que se
movem com vida própria.
Depois estou a segurar os tendões soltos com a mão direita
e os longos ﬁos dourados com a esquerda. Cheiros vergonhosos erguem-se no ar e Abdel Jameela grita e pede-me que pare
embora esteja meio adormecido com a grande quantidade de
drogas que o obriguei a beber.
Há algo errado! Grita o espírito dentro do meu crânio quando
Abdel Jameela desmaia. As minhas mãos já não dançam de forma mágica. Os ﬁos brilhantes estremecem no meu pulso. Falhámos, não sei exactamente como.
Não! Não! A nossa capacidade! A nossa feitiçaria! Mas o seu corpo
recusa-se! No ar erguem-se gritos fúnebres e o cheiro de casas a
arder. Meu marido! Faça qualquer coisa, físico!
As penas de ouro transformam-se em pó nas minhas mãos.
Com os ouvidos ouço a mulher de Abdel Jameela uivar uma
ameaça de morte sem palavras.
Eu mereço a morte! Deus Todo-poderoso, o que ﬁz eu? O
velho jaz, a morrer, sobre o cobertor. Serrei-lhe as pernas a pedido de um espírito. Não existe força senão em Deus! Baixo a
cabeça.
Depois vejo-as. Logo acima do local onde amputei as pernas
de Abdel Jameela estão altos inchados que eu supusera deverem-se à gota. Mas não foi a gota que os fez. Existe algo enterrado sob a pele de cada uma das pernas. Pego no bisturi e liberto
cada uma das pequenas coisas. O velho geme com a pouca vida
que lhe resta.
O que está a fazer? Pergunta a esposa de Abdel Jameela contra
as paredes do meu crânio. Ignoro-a, puxando por uma prega
da pele da coxa do velho, e revelo uma espécie de milagre corrompido.
Sob a pele de Abdel Jameela, enﬁadas entre os músculos,
estão pernas minúsculas. Finas como fusos e sem pêlos. Cada
pequena perna dobrada, termina num casco minúsculo.
Sem ser convidada, uma recordação vem até mim: eu e Shireen nos pomares do Califa. Um pássaro bebé caiu do ninho.
Eu suspirei e mordi o lábio e a minha Shireen — uma sonha-

dora, mas não de coração suave — riu e bateu palmas perante a
minha sensibilidade.
Faço deslizar cada perna cinzenta sob a pele esfolada e desdobro-as suavemente. Enquanto dobro as pequenas juntas, a
voz do espírito regressa.
O que… o que é isto, erudito? Diga-me!
Durante um longo momento permaneço mudo. Depois
forço as palavras a sair, a minha garganta ainda está rachada.
— Eu… eu não sei. São… parecem… as pernas de uma
criança ou de um cria ainda no útero.
É como se ela acenasse dentro da minha cabeça.
Ou as pernas de um dos do meu povo. Há muito me pergunto como
pode um mero homem cativar-me de tal forma.
— Todo o conhecimento e compreensão estão em Deus
— digo. — Talvez o seu marido sempre as tenha tido dentro de
si. Os aldeãos dizem não ter a certeza da sua ascendência. Ou
talvez… Talvez o seu amor por si… Os pedintes aleijados do
Cairo são os mais grotescos, e os melhores, do mundo. Diz-se
que desejam de tal forma ganhar dinheiro a pedir que as suas
almas conferem nova forma ao corpo, de dentro para fora. Ontem via tais histórias como disparates. Mas ontem também lhe
teria considerado a fantasia de um aldeão.
Enquanto falo continuo a trabalhar, com cuidado, as pequenas pernas, para ajudar à circulação. A feitiçaria do espírito já
não me guia as mãos, mas as rotinas carinhosas de um físico
são quase tão poderosas. Deparo-me com fraqueza e faço o que
posso para descobrir a força.
As pequenas pernas estremecem e pontapeiam nas minhas
mãos.
A voz de Abdel Jameela uiva na minha mente.
Estão a arrastar a minha magia. Algo puxa… A voz silencia-se.
Largo as pernas e, perante os meus olhos, elas começam a
crescer. Enquanto crescem, enchem-se de cor, como se o sangue ﬂuísse até elas. Depois começam a cobrir-se de pêlo.
— Não existe força nem segurança senão em Deus! — Tento
fechar os olhos e concentrar-me nas palavras que pronuncio, mas
não consigo. A minha cabeça gira e o meu corpo desfalece.
O feitiço que lancei sobre o meu pobre marido para o preservar, estes
cascos escondidos alimentaram-se dele! Oh, meu surpreendente, maravilhoso
marido! Ouço música de ﬂauta e sinto o cheiro a erva limão, depois tudo ﬁca negro.
Quando acordo, estou de costas, a olhar para um céu púrpura. O céu do início da manhã. Estou deitado num cobertor, no
exterior do casebre. Sento-me e Abdel Jameela dobra-se sobre
mim, com o seu cheiro azedo. Mais longe, perto do caminho do
monte, vejo a forma negra da sua esposa.
— Professor, acordou! Que bom! — diz o eremita. — Estávamos prestes a partir.
Mas estamos felizes pela oportunidade de lhe agradecer.
O meu coração falha um batimento e o meu estômago
contorce-se, enquanto ouço aquela voz na minha cabeça mais
uma vez. O ronronar de um gatinho e o aroma de cardamomo
moído perduram sob cada uma das palavras do demónio. Olho
para as pernas de Abdel Jameela.
São esguias e cobertas de pelo da cor da amêndoa. E cada
perna termina num casco fendido perfeito. Ele desloca-se sobre
elas com uma graça surpreendente.
Sim, erudito, o meu amado marido vive e ergue-se sobre dois cascos. Não
seria assim se não tivéssemos tido a tua ajuda. Tens a nossa gratidão.

Levantando-me, ainda tonto, aceno na direcção do espírito.
Abdel Jameela dá-me uma palmada nas costas, sem falar, e dá
alguns passos de cabra na direcção do caminho do monte. A
esposa dirige-me uma ligeira vénia.
Com o meu povo, erudito, a gratidão é mais do que uma palavra. Olha
para o casebre.
Volto-me e olho. Perco o fôlego.
Um tesouro saído das histórias. Ouro e especiarias. Jóias e
almíscares. Prata e sedas. Porcelana e aloé.
Provavelmente dez vezes mais do que o dote que o pai de
Shireen procura.
Deixo-te isto e desejo-te sorte. Purguei os sinais do nosso trabalho no
casebre. E, na linguagem dos burros, chamei dois animais selvagens para
transportar os teus bens. Não restam problemas para perturbar o nosso
bravo amigo.
Consigo sorrir em agradecimento com a cabeça erguida durante bastante tempo. Sangue e pedaços do osso do velho mancham ainda as minhas mãos. Mas, enquanto olho para Abdel
Jameela e a sua esposa à luz do nascer do Sol, os meus pensamentos não são soturnos nem terríveis.
Enquanto partem pelo caminho do monte, o espírito toma
o braço de Abdel Jameela, e os cascos de marido e mulher batem nas pedras do monte de Beit Zujaaj. Ergo-me, em silêncio,
vendo-os avançar na direcção da terra dos espíritos.
Dobram uma curva do caminho e desaparecem atrás do
monte. E uma voz, carregada de riso maldoso e a cheirar a amor
matinal em lençóis perfumados sussurra na minha mente. Problemas nenhuns, erudito. Pois a noite passada o futuro marido de Shireen
perdeu a sua luta com o destruidor de prazeres.
Poderá isto ser? O velho abutre morreu? E eu sou um homem rico. Devia rir e dançar. Em vez disso, o peso da memória
do sangue salpicado sobre cascos dourados faz-me cair de joelhos. Pergunto-me se o pretendente de Shireen terá morrido
de doença ou de magia maldosa destinada a recompensar-me.
Temo pela minha alma. Durante muito tempo, ﬁco ali de joelhos e choro.
Mas passado um bocado já não sou capaz de chorar. As lágrimas dão lugar a esperanças que julgava mortas. Ergo-me e
agradeço a Deus Beneﬁcente, esperando que não seja errado
fazê-lo. Depois começo a formar uma história aceitável sobre
um eremita secretamente rico que me recompensou por ter salvo a sua esposa. E pergunto-me o que pensarão Shireen e o pai
do homem que me tornei. BANG!

Saladin Ahmed nasceu em Detroit, Michigan, EUA. A sua ﬁcção já foi
nomeada para os prémios Nébula, Campbell e Harper’s Pen e surgiu
em várias revistas como Strange Horizons, Intergalactic Medicine
Show, Clockwork Phoenix 2, Beneath Ceaseless Skies, entre outros.
É também poeta, tendo publicado em inúmeros jornais e antologias
como Inclined to Speak: An Anthology of Contemporary Arab American
Poetry. Vive com a mulher e ﬁlhos em Brooklyn, Nova Iorque.
BANG! /// 41

Legolas:
rói-te de inveja
(o nascimento de uma lenda)
por R. A. Salvatore

Tradução: Mário Matos

O elfo negro Drizzt
Do’Urden foi criado
em 1987 por R. A.
Salvatore. Uma das
personagens secundárias
do romance que
escrevera para a editora
TSR não fora aceite
e ele, em cima do
joelho, teve de propor
uma nova. Saiu-lhe a
ideia de um elfo negro
chamado Drizzt. Mal
sabia o autor que estava
a criar a personagem
mais famosa de todo o
universo de Dungeons &
Dragons e, juntamente
com Legolas de O
Senhor dos Anéis, o elfo
mais famoso da história
da literatura fantástica
(claro que ao lado de
Drizzt, Legolas é um
betinho!)
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ueriam Drizzt.
Os leitores da trilogia Icewind Dale queriam Drizzt; o pessoal
da TSR queria Drizzt;
e, para ser honesto, eu
também o queria. Queria descobrir de
onde tinha ele vindo, e por que razão tinha
agido daquela forma durante as três histórias de Icewind Dale: semi-louco, a maior
parte do tempo com boa disposição, mas
com um lado negro. Sei que isso soa estranho; estamos aqui a falar de uma personagem de ﬁcção, e de uma personagem que
eu criei; por isso, não deveria o passado
dele ter uma importância mínima, ou ser
talvez completamente irrelevante? Não
poderia eu fazer dele aquilo que desejasse?
Numa só palavra: não.
É isso que é interessante nas personagens de ﬁcção: têm tendência para
se tornar reais, não apenas reais para as
pessoas que as lêem, mas surpreendentemente tridimensionais também para
o autor. Acabo sempre por amar, odiar,
admirar ou desprezar as personagens
que crio nos meus livros. Para que isso
aconteça, cada uma delas tem de agir
de forma consistente no âmbito das
suas experiências, quer esses aconteci-

Q

mentos apareçam ou não no livro.
Assim, quando a minha editora da TSR
me telefonou em ﬁnais de 1989, pouco
tempo antes da publicação de The Halﬂing’s
Gem, e me propôs que ﬁzesse mais uma
trilogia, sendo esta a explorar o passado
de Drizzt Do’Urden, isso não me surpreendeu. Os livros da Icewind Dale tinham
sido bastante bem sucedidos. Sabia, pelas
muitas cartas que tinha recebido e pelas
muitas pessoas com quem tinha falado
em sessões de autógrafos, que Drizzt, por
qualquer razão, se destacava das outras
personagens.

Nessa altura, recebia em média dez cartas de leitores por semana, e pelo menos
oito de entre essas dez aﬁrmavam que
Drizzt era a personagem favorita. Perguntavam-me repetidamente como tinha ele
chegado aonde estava e como se tornara
aquilo que era. O pessoal da TSR, evidentemente, também andava a ouvir as mesmas perguntas. Assim, pediram-me uma
trilogia que antecedesse a anterior e, como
tenho três ﬁlhos para sustentar, estava a
planear deixar o meu emprego de dia e
acima de tudo porque também eu queria
esclarecer o mistério por detrás desta personagem, aceitei de bom grado.
Sabia onde Drizzt fora concebido, evidentemente: no meu gabinete, no emprego de dia. E sabia quando ele tinha nascido: Julho de 1987, logo a seguir a ter sido
aceite a minha proposta de escrever The
Crystal Shard, e mesmo antes de ter começado realmente a escrever o livro.
Foi um dos mais estranhos episódios da minha carreira de escritor
[...]: quando Mary Kirchoff, então
editora sénior do departamento
editorial da TSR, me disse
que eu iria escrever o segundo livro de Forgotten Realms,
lembrou-me que eu precisava
de uma personagem complementar para Wulfgar
(personagem principal do
romance). Garanti-lhe que
iria pegar nisso de imediato e voltaria com alguma
ideia na semana seguinte.
— Não, Bob — respondeu-me, usando palavras que pareço ouvir
com bastante frequência
da parte dos meus editores.
— Não está a perceber.
Vou agora mesmo para
uma reunião, para vender
esta proposta. Preciso de uma
personagem complementar.

— Agora? — respondi eu, com a ingenuidade de quem nunca estivera no mundo da edição.
— Agora mesmo — respondeu-me,
com uma certa malícia.
E foi então que aconteceu. Não sei
como. Não sei porquê. Simplesmente respondi:
— Um drow.
Houve uma pausa, seguida das palavras,
num tom vagamente hesitante:
— Um elfo negro?
— Pois — respondi, ganhando mais
conﬁança, à medida que a personagem começava a ganhar uma forma mais deﬁnida
na minha cabeça. — Um ranger drow.
A pausa foi mais longa, desta vez. Depois, quase num sussurro, com o receio de
ter de ir contar isto aos chefes evidente no
tom de voz, perguntou-me:
— E como se chama ele?
— Drizzt Do’Urden, de Daermon
N’a’shezbaernon, Nona Casa de Menzoberranzan.
— Ah… — outra pausa. — Podes soletrar-me isso?
— Nem por sombras.
— Um ranger drow?
— Pois.
— Drisst? — perguntou.
— Drizzt — corrigi eu, pela primeira de
7,3 milhões de vezes.
— Muito bem — concordou a confundida editora, provavelmente pensando que
poderia fazer-me mudar de ideias mais tarde.
Mas não conseguiu, claro. Isto é uma
homenagem a Mary Kirchoff: deixava a
pessoa criativa que contratava tratar das
coisas criativas e depois esperava para ver
os resultados, antes de puxar pelo machado (o que nunca chegava a acontecer).
Assim nasceu Drizzt. Alguma vez o
joguei num RPG? Não. Há alguém em
quem o tenha baseado? Não. Simplesmente apareceu, inesperadamente, com
muito pouca conjectura prévia. Era para

ser uma personagem complementar, aﬁnal
de contas; uma peça curiosa com um ligeiro desvio. Sabem como é: como Robin
está para Batman, ou Kato para A Vespa
Verde.
Não foi assim que acabou por acontecer. No primeiro capítulo de The Crystal
Shard, Drizzt corria pela tundra e era emboscado por um iéti. Na página três eu já
sabia: Drizzt seria a estrela de tudo aquilo.
Estava agora, pois, pronto para me
sentar e escrever a trilogia, para contar a
história deste ranger drow, de como tinha
acabado por ser a personagem que conhecêramos na trilogia Icewind Dale. Queria
fazer qualquer coisa diferente, algo mais
intenso e mais pessoal. Dado que adoro
descrever acção, e especialmente cenas de
batalha, não queria escrever os livros de
um ponto de vista de primeira pessoa. Tive
a ideia dos ensaios que Drizzt escreve para
prefaciar cada secção dos livros, e penso
que terei recebido mais cartas sobre esses
ensaios do que alguma vez recebi sobre
qualquer outra coisa que tenha escrito.
Mas a verdade, pura e simples, é que escrevi esta história por apenas uma razão:
queria contá-la. Queria que as pessoas a
apreciassem.
Espero que o leitor aprecie. BANG!

Aproveite a promoção do lançamento de “Pátria”: na
compra de 1 exemplar, recebe outro para oferecer a
alguém especial. Agora que vem aí o Natal, esta é
uma promoção que vem mesmo a calhar.

Drizzt também já chegou à banda desenhada. Há
cinco anos que a Devil’s Due Publishing tem conquistado fãs por todo o mundo ilustrando as aventuras
escritas por R. A. Salvatore.

E quem não se lembra das várias edições do
fabuloso jogo para PC “Baldur’s Gate”? Drizzt entrou
em todas elas, sempre como um valioso aliado ou um
invencível adversário.

R. A. Salvatore é conhecido pelos seus romances da
série Forgotten Realms. O seu primeiro romance, “The
Crystal Shard”, foi publicado em 1988, ao qual se
seguiram várias trilogias, alcançando a popularidade
com a sua criação de uma das personagens mais
famosas da fantasia, o elfo negro Drizzt Do’Urden.
Salvatore vive em Massachusetts, EUA, com a mulher
e três ﬁlhos.
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FELICIDADE



por

Inês Botelho



uando o telefone toca não estranho. Nestes dias costumo ter trabalho. Começa com
um tipo qualquer a engasgar-se, ou a tossir, ou a arfar até ﬁcar demasiado silencioso.
Os conscienciosos vizinhos – dêmos graças pelos nossos vizinhos – apercebem-se
da quietude e esforçam-se por ajudar. Tentam primeiro a campainha, depois umas batedelas
secas na madeira, a seguir uns quantos berros e lá acabam por ligar às autoridades locais que
fazem a chamadinha a convocar-me. Se a PPSP ainda existisse as minhas noites seriam mais
calmas, eles controlariam este apetite voraz; o mundo seria diferente. Enﬁm, pelo menos
tenho uma desculpa para me desvincular do interesse mundial pelo futebol: estou sempre em
serviço durante o ﬁm do jogo.
Acabo de comer a sande de peru, pimento e azeitonas – que vontade de um desses
hambúrgueres de outrora, antes das MIF, antes do exagero –, limpo a bancada da cozinha e
visto o casaco. Enquanto a viatura não chega, folheio um artigozeco de uma dessas revistas
especializadas na louvada pseudo-psicologia. Muito engenhoso, totalmente reconfortante.
Haveria formas mais interessantes de queimar minutos, mas ainda gosto de observar a
decadência da cultura. Fenómeno estranho esse, tacitamente usado para aumentar os índices
de popularidade dos governos e estimular a felicidade trôpega em que nos atulhámos. Se não
se pode subir o nível, então desce-se. Se não os podes vencer, junta-te a eles. Se eles querem
a mediocridade como apogeu do intelecto, seja feita a sua vontade.
O tilintar mecânico da campainha alastra pela casa e saio. O motorista espera-me
carrancudo, as mãos no volante e o pé impaciente a precipitar-se para o acelerador. Não
sou solidário com a causa, mas compreendo-te, meu velho. É noite de derby e preferias
estar recostado no sofá a emborcar umas cervejolas do que a conduzir pelas ruas desertas
um gajo desconhecido e silencioso a quem insistes em chamar inspector. Tens de entender,
meu velho, estes tipos têm propensão para incomodar nas alturas de euforia colectiva. E
são cada vez mais, uma verdadeira praga, produto directo das famosas MIF. Lembras-te
dos tempos antes de elas chegarem resplandecentes nos seus corcéis brancos? Dessa época
em que a PPSP imperava? Eu lembro-me e, se queres saber, para horror da sociedade e
gáudio dos irónicos, sinto-lhe o desencantado sabor da saudade. Como gostei de desaﬁar o
sistema.

Q







ra um voo arriscado. Tinha plena consciência disso. Estudara durante duas semanas o
fechar pachorrento da porta das traseiras e as deambulações da câmara de vigilância.
Sabia que me concediam apenas uma curta vantagem.
Quatro minutos exactos antes das sete da tarde, uma empregada de touca branca saía
apressada para fumar escrupulosamente um cigarro. Demorava uns precisos quatro minutos a
consumir o rolinho e saboreava-o de costas viradas para a porta, bem afastada dela. A câmara
percorria um arco de cento e dez graus, gastando cinco minutos em cada volta. A porta,
num indício de cumplicidade, fora munida de uma mola que obrigava a empregada a abri-la
de rompante, escancarando-a descaradamente, e só se fechava decorridos vinte segundos.
Para maior segurança, concedia à rapariga dez segundos para se afastar. Restavam-me outros
dez de porta aberta, suﬁciente para que qualquer molengão percorresse os seis metros que
se intrometiam entre a porta e a traseira do carro que me ocultava. Mas a câmara destruía a
facilidade. Sem um mísero atraso, cortava-me a trajectória treze segundos depois das seis e
cinquenta e seis minutos. Ficava portanto reduzido a três segundos de livre-trânsito. Tudo
dependia da agilidade das pernas. Era uma questão de fé e rapidez.

E
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Um erro, um desgraçado e diminuto erro, bastava para
me atirar para as garras da PPSP. Apanhado em ﬂagrante
delito. Tentativa descarada de consumir uma dose de
fast-food superior à que me era permitida. Seria tudo o que
a temida Polícia de Protecção da Saúde Pública precisaria
para me negar a dose mensal dessas monstruosas comidas
de plástico e me afastar do consumo lícito de um doce cada
duas semanas. Mas eu ansiava por aquele sabor, pelo pão
do hambúrguer impregnado da humidade da carne, pelo sal
implícito na superfície tostada, pela gordura a besuntar-me
os cantos da boca, a dourar-me a ponta dos dedos, a pingar
para o queixo. E vira uma oportunidade, uma ranhura de
possibilidade. Tinha de tentar.
Fora votado a um consumo restrito médio-alto de comida pouco
saudável por um trisavô com inclinação para uns quilinhos
em excesso. Na ﬁcha médica, em letras vermelho-carregado,
lia-se perigo de propensão familiar para a obesidade – deve ser vigiado.
Queria-se uma sociedade elegante e saudável, crianças sem
forma de tonel, potenciais modelos em todas as esquinas,
uma população isenta de problemas derivados do excesso
de peso. Impunha-se, portanto, um apertado controlo. A
cada cidadão eram atribuídas mensalmente as respectivas
senhas para consumo de gula. O sistema não comportava
erros, era preciso e infalível. A quem transgredisse a lei era
vedado o acesso a esse tipo de alimentos. Se incorressem em
nova falta iam engrossar as já espessas listas de indivíduos
proibidos de comer algo para além do que o governo
lhes fornecia todos as manhãs. À terceira infracção eram
internados.
Oh, sim, eu conhecia bem os riscos. E estava ciente
das falhas do meu plano. Uma vez dentro da cozinha,
podiam ver-me, ou talvez outras câmaras de segurança

me captassem a imagem, ou os meus dedos gordurosos
cultivassem impressões digitais em todas as superfícies, ou
não encontrasse forma de me esgueirar de lá de dentro, ou
fosse caçado à saída. As hipóteses de insucesso eram muitas.
O desastre arrecadava mais probabilidades do que o gozo
de ter ludibriado o sistema. E contudo ia arriscar.
A rapariga forçou a porta. Cronometrei dez segundos e
arranquei. Talvez a sorte me acompanhasse.
á estamos, inspector. Espero?
– Se não se importar.
– Pois sim. Aqui ﬁco, inspector.
Não sou inspector, meu velho. Já to disse, mas não
ﬁzeste caso. E que te interessa o tipo de apêndice que
me oferece a proﬁssão? Extorqui-te ao jogo de futebol,
arruinei-te a noite, posso ao menos ser condescendente
com o tratamento que me atribuis. Pois então, obrigado.
Volto já. É raro demorar-me nestes casos.
Subo de elevador até ao sexto andar. Um imberbe
agente da autoridade guarda a porta aberta do apartamento.
A massa de vizinhos aglutina-se na ombreira, aparvalhada
e lânguida. Passo por entre a multidão sem diﬁculdades,
retribuo o cumprimento do rapaz e penetro na soturnidade
da casa.
Os móveis são escassos e quase todos de contraplacado
a descascar. Junto do caixote do lixo de plástico azul-escuro
caiu um saco de papelão amarfanhado. Entrevejo-lhe as
cores do logótipo da sucursal residente nesta rua. O slogan
estará algures. Sabor e felicidade para todos. Devia animar-me.
Avanço até à sala. Também aqui as luzes estão apagadas.
Toda a luminosidade provém dos candeeiros da rua e do
colossal televisor ainda ligado. Três agentes fotografam
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a cena. Retiro duas luvas de látex do casaco, calço-as e
aproximo-me do sujeito desta noite.
O cadáver ﬁcou sentado no sofá de couro surrado, de
um castanho deslavado, pintalgado de manchas gordurosas.
Uma batata frita oca, coberta de óleo ressequido, repousa
inofensiva no peito intumescido do indivíduo. A barriga
descai-lhe em ondas sucessivas para as pernas cilíndricas,
os joelhos desapareceram sob múltiplas camadas de carne
adiposa. O braço esquerdo segura de encontro ao tronco um
balde de tiras de frango cobertas de maionese e mostarda
enquanto a mão agarra com ﬁrmeza o pacote das batatas.
O outro braço foi largado sobre o sofá no momento da
expiração. Não consigo distinguir o cotovelo. A cabeça
pende um pouco para a frente, realça o queixo quádruplo
do vitimado, comprime as várias dobras do pescoço.
Resigno-me a examiná-lo.
– Então, Doutor, o fulano engasgou-se?
Encaro o autor da gracinha. É um veterano de aspecto
abutriforme e sorriso retorcido. A farda azul assenta-lhe
bem, como a medicina a mim. Ambos sustentamos um
físico esguio e supõe-se que a nenhum enaltece a ideia de
um banquete desmesurado. É um dos princípios das MIF:
médicos e polícias têm de ser magrinhos e pouco devotos
a exageros bulímicos; vemos demasiados mortos dessa
categoria. Ninguém quer propagar a tristeza.
Ainda eu não atingira a maioridade e já ruíra o sistema de
que a PPSP era ex libris. Demasiadas falhas. A ideia revelou-se
desastrosa. As sãs populações entraram em declínio
psicológico. De dia para dia aumentavam os protestos,
depressões e suicídios. Os confessionários encheram-se, os
consultórios abarrotavam de gente a implorar uma droga
que os tornasse felizes, um atestado que lhes permitisse
deambular pelas ruas e arrastar-se pelos cantos repisados
do desespero. Os hospitais recebiam diariamente dezenas
de crianças apáticas. As fábricas e escritórios esvaziaram-se.
A produção decaiu vertiginosamente. A economia trancou
as portas e entrou em crise. O governo reuniu-se, reabriu os
restaurantes, cafés e pastelarias, iniciou as conversações e em
menos de um ano foram implantadas as Medidas Indutoras
da Felicidade. Iniciou-se uma nova era. De um extremo
corremos alegres para outro. As MIF apoderaram-se da
sociedade e começaram a reger cada princípio, cada atitude.
As empresas ofereciam vales de comida aos melhores
trabalhadores, o governo apoiava os investimentos na área
da restauração. Mas ainda não chegava. Os consumidores
queriam mais. As companhias corresponderam. Mais açúcar,
mais gordura, mais sal, mais cafeína. Mais, mais, mais.
Depressa foram adicionados químicos que potenciavam
os sabores e criavam uma desejada dependência.
Desenvolveram-se medicamentos mais eﬁcazes no controlo
dos enjoos, surgiram cápsulas para aliviar a sensação de
enfartamento, dispararam as vendas de laxantes. Precisamos
de mais espaço, mais vontade, mais comida. Nada se quer
inócuo. A água está impregnada de corantes e aromas, os
comprimidos tornaram-se coloridos, com sabor a morango,
a banana, a ananás, a baunilha. A farmacêutica contribuí
para a nossa alegria.
Como e sou feliz; sou feliz porque como. Os tempos livres devem
ser passados em ocioso repouso na distraída convivência
com a televisão, grande – preferencialmente único – veículo
da cultura. Instituiu-se o desdém aos intelectuais. Alguns
chamar-lhe-ão perseguição, mas que importa? Vejam
os resultados. Aumento da produção, psicanalistas sem

emprego. Diminui a esperança de vida, sobe a motivação. A
felicidade estoira em todas as esquinas, vielas e casas. Vivam
as gloriosas MIF!
E o que aconteceu aos outros? A mim e ao meu amigo
com reminiscências de abutre?
Há sempre excepções. É preciso conﬁrmar a regra.
Necessita-se de alguém que equilibre a situação. E quem
melhor do que os que renegaram desde o princípio os
gelados de natas extra-doces cobertos por caldas sacarinas,
as carnes a escorrer óleo e as tiras de batatas salinas e
sem miolo? Ficaram para nós os empregos que poderiam
escandalizar e comprometer os bem-aventurados. Somos
os seus guardiães forçados. Eles ignoram-nos, retribuímos
com desprezo ou apatia. Há ainda lúcidos entre nós, mas
estão em extinção. Proliferam as associações de irónicos.
Integrar-me-ia bem numa dessas se não me sentisse mais
confortável com a solidão. De qualquer forma, tenho
trabalho suﬁciente para me manter entretido.
Descalço as luvas e guardo-as do avesso no bolso
esquerdo das calças.
– Não creio – respondo. – Não há sinais de asﬁxia.
– O velhinho enfarte, então.
– É provável, mas só saberei depois da autópsia.
– Certo. Tem o carro à espera?
– Sim.
– Muito bem. Boa noite, Doutor.
– Boa noite.
Transponho a porta. O rapaz ainda lá está, ﬁrme na
posição de vigília, impedindo que os rechonchudos vizinhos
vislumbrem o que decorre no corredor. Dirijo-lhe uma
interjeição amável. Ele agradece. É ainda jovem, quase
inocente. Talvez se conserve assim. Improvável, muito
improvável. Não lhe conjecturo um futuro equilibrado. Sou
um descrente, um desiludido. Noutra época surripiei um
artigo proibido e deliciei-me a devorá-lo, contente por não
ter sido apanhado. Agora os restaurantes só me oferecem
comida enjoativa. Perdi a fé nesses prazeres simples.
À minha direita, uma mulher jovem rapa uma taça de
gelado com os dedos. A blusa está manchada de caramelo,
a boca possui o brilho dos líquidos açucarados. Como os
lábios parecem pequenos, demasiado minúsculos para a
face carnuda. Sorri-me. Tem os joelhos afastados e as coxas
coladas uma à outra, os pés eclodem das sabrinas, mal se
sustém de pé. É isto a felicidade. BANG!

Inês Botelho nasceu em Vila Nova de Gaia em Agosto de 1986.
Licenciada em Biologia, iniciou em 2009 um Mestrado em Estudo
Anglo-Americanos. Completou o 8º grau de Piano e Formação Musical.
É autora da trilogia de fantástico “O Ceptro de Aerzis”, composta
por “A Filha dos Mundos” (2003), “A Senhora da Noite e das Brumas”
(2004) e “A Rainha das Terras da Luz” (2005). Publicou ainda os romances “Prelúdio” (2007) e “O passado que seremos” (2010).
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PÁG IN A AN T ER IO R

Em nome de Ballard

Nova
vaga,
novas
capas

QUANDO A FICÇÃO
CIENTÍFICA OUSOU
NÃO SE PARECER COM
FICÇÃO CIENTÍFICA

Entre meados da década de 1960
e o início da década seguinte, a vaga
de renovação e experimentação atingiu
também a Ficção Cientíﬁca publicada
nos dois lados do Atlântico. Algumas editoras apostaram então numa
reformulação visual para as capas
desses livros, criando um portfolio
original, variado e que permanece, até
hoje, sem par na edição deste género.
TEXTO PEDRO PIEDADE MARQUES

H

á uns anos, numa das suas crónicas na revista Believer, Nick
Hornby contou que, certo dia, se encontrava numa ﬁla de
espera para o pagamento de um ou dois livros de Ficção
Cientíﬁca (FC), numa dessas livrarias de grandes cadeias. Reparando numa rapariga atraente atrás de si, que ostentava uma revista de
arte com belo design, apercebeu-se de que ela iria julgá-lo também
pelo livro de capa roxa com uma nave espacial que, rapidamente, se
apressou a esconder. A ansiedade fê-lo perguntar-se: que mensagem
estou a dar à rapariga sexy que está atrás de mim na ﬁla do balcão da livraria, com este livro de FC de capa tão pirosa nas minhas mãos?
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A situação apresentada por Hornby é obviamente explorada
pelo lado da comicidade auto-depreciativa, mas está no centro de
uma questão latente na edição de FC há décadas: as capas dos livros
deste género devem apelar apenas aos iniciados e conhecedores do
mesmo (aqui representados por Hornby, apesar de a sua desculpa
ser de que apenas comprara esses livros para poder escrever o texto
para a Believer...), ou devem servir de ponte, ou – usando uma outra
metáfora – de isco para um público mais abrangente, quiçá mais
“cool” ou “erudito” (aqui representado pela beldade com a “groovy art magazine”)? Devem ser exclusivas ou arriscar ser inclusivas?
Não é necessário um conhecimento profundo do tema para,
numa visão diacrónica pelos poucos livros que nos permitem consultar o portfolio da edição de FC ao longo do século XX, obtermos uma resposta clara a essa questão: aparentemente, dos anos de
1920 à incontornável década de 60, o género reforçou-se pelo recurso exclusivo a uma iconograﬁa imediatamente reconhecível, em
maior ou menor consonância com os temas e estilos dos textos publicados em revistas pulp ou edições de bolso. Não era apenas com
a iconograﬁa (foguetões ou discos voadores, monstros alienígenas,
homens e mulheres com roupas e armas “futuristas”, seguindo a
vaga do design streamline na América dos anos 30 aos 50) que se
reforçava esse carácter exclusivo, mas também através do estilo (um
naturalismo túrgido na representação de formas humanas, muita
pele no caso das formas femininas) se procurava delimitar o campo
do género, pois era dessa delimitação que o mesmo retirava a sua
força e identidade.
Ora são precisamente esses livros com portfolios de ilustração
editorial para a FC (uso como exemplo o Science Fiction of the 20th
Century de Frank Robinson) que nos deixam perante um curioso
hiato: que se passou exactamente entre meados dos anos 60 e o
início da década seguinte? Podemos ver que os anos 70 são, na ilus-

Estes cinco paperbacks, publicados pela Penguin
e pela Panther entre 1965 e 1974, marcam os anos
dourados da ascensão de J. G. Ballard nas letras inglesas e internacionais. Centro criativo da Nova Vaga
inglesa, Ballard teve neste período a dedicação dos
seus editores no que tocou ao design das capas, não
só nos livros de bolso como também em capa dura
(veja-se no fundo desta página as edições da
Jonathan Cape de 1966 e 1970 para The Crystal
World e The Atrocity Exhibition).
ESTA PÁG IN A

A face da New Wave
Capas da New Worlds de 1968 e 1969. No pico da sua
fase experimental, e com a solidez providenciada por
um apoio oﬁcial do Arts Council, esta revista editada
por Michael Moorcock parecia exibir uma absoluta
auto-conﬁança e uma completa imersão e compreensão do zeitgeist pós-McLuhan (o autor de Medium is
the Massage não teria desdenhado escrever para ela).
O uso rigoroso da Helvetica no logo e uma iconograﬁa
de difícil associação imediata a um género especíﬁco
dão-lhe um aspecto irresistivelmente contemporâneo.
A capa de Stephen Dwoskin (canto superior esquerdo)
tem curiosas semelhanças estilísticas com as capas
que Terry James fazia para o SFBC de Londres por
essa altura.

tração de FC como, aliás, noutros campos, anos de nostalgia, de
regresso mais ou menos irónico à tradição do pulp, mediada agora
pela moda do Hiperrealismo e do uso do aerógrafo. Pulpier than
pulp, quase. Livros como o de Robinson são claros na ponte entre
essa tradição de décadas e a sua mais ou menos (em muitos casos,
bem menos) soﬁsticada reformulação comercial a partir do início
dos anos 70 até hoje. Mas que se passou entre esses dois momentos? E essa viragem comercial e conservadora dos graﬁsmos editoriais na FC terá sido uma reacção a quê?
O que aconteceu foi o mesmo que se passou em quase todos
os campos de criação artística ou literária nos anos 60, no que então
se convencionava chamar “mundo ocidental”: uma vaga (new, nouvelle ou nova, consoante as coordenadas) de experimentação formal
e temática. Nesse espaço de 4 ou 5 anos, os temas da ﬁcção especulativa cruzavam-se e confundiam-se com o zeitgeist: uma década
de obsessão lunar e espacial nos EUA (e no outro lado do Muro),
uma paranóia latente sobre o cataclismo nuclear, a incipiente ansie-

dade acerca da sobrepopulação e, incontornavelmente, o ﬁlme de
Stanley Kubrick 2001: Odisseia no Espaço de 1968 (que se seguia à
sua adaptação de Nabokov: a FC era agora parte do cânone culto
e já não uma diversão de drive-in), somavam-se à já enorme qualidade literária do género nos dois lados do Atlântico para fazer da
FC um dos mais excitantes cantos criativos do panorama literário e
cultural desses últimos anos de 60. Como escreveu David G. Hartwell, o que identiﬁcava os autores e editores americanos e ingleses
associados à New Wave era uma ﬁrme convicção de que “a FC era
um caso especial dessa categoria genérica, a literatura, e como tal
podia aspirar à criação de ‘arte’ (ao nível literário de Joyce, Proust,
Pound, Elliot)”.
FC COMO “ARTE”:
OS INGLESES ADIANTAM-SE
Que isso se reﬂectisse nas capas de algumas edições é, mais do que
uma agradável constatação para o explorador gráﬁco, um efeito
perfeitamente compreensível. As grandes editoras e imprints de
Londres e Nova Iorque estavam permeáveis à onda de experimentação estética desse período, e o resultado é, por um lado, um redesenho profundo ou uma aposta em design e ilustrações menos
tradicionais nas colecções de FC em paperback (Penguin e Panther
em Londres, Ballantine em Nova Iorque), e por outro, e mais importante, uma elevação da aposta com a criação de séries exclusivas
em hardback, de que o caso mais extraordinário é a série de livros
de FC da Doubleday, responsável por algumas das mais soberbas
capas que o género conhece nesses anos e até meados dos anos 70.
Na FC anglógrafa, o movimento é cunhado, quase em simultâneo, de Londres à Califórnia, mas são os ingleses que ganham
nítida vantagem. Aparecendo ao mesmo tempo da explosão Pop
britânica desses anos, nomes como Ballard, Brunner ou Aldiss
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claro: a “nobilitação” de um género, não apenas pela sua inclusão
numa editora prestigiante, mas também pela sua associação iconográﬁca à nata do Modernismo (além de quadros surrealistas, são
usados pintores abstractos como Kandinsky ou Klee). (A Jonathan
Cape fará o mesmo com as suas edições em capa dura para os livros de Ballard, recorrendo a quadros e desenhos de Max Ernst
e Dali, e marcando-as com um detalhe importante: a ausência da
expressão “sccience ﬁction” das capas.) Em 1967, o jovem director
artístico Alan Aldridge cria uma série de capas para a série de FC
que se sustentam quase apenas nas suas ilustrações muito heterodoxas e já muito Pop. Após a saída de Aldridge da Penguin, e já sob
a direcção do designer David Pelham, Franco Grignani redesenha
por completo a colecção de FC em 1968, e aparecem então as capas abstractas: a imagem da FC da Penguin dá um passo enorme a
caminho da experimentação e das novas soluções de vanguarda. A
capa da edição da novela pós-apocalíptica Davy de Edgar Pangborn
é disso um exemplo notável pela sua simplicidade cromática e de
composição.
A Panther opta pela abstracção a partir de detalhes fotográﬁcos, conseguindo efeitos inesperados e, em alguns casos, muito
atraentes. A inﬂuência de 2001 é visível na capa de The thirst quenchers de Rick Raphael (1968) pela inversão das cores e sua saturação,
a fazer lembrar os célebres minutos de efeitos visuais far out da viagem a “Jupiter and beyond”, inﬂuência a que os livros de Grignani
na Penguin também não escapam. Às serifadas desta série da Penguin corresponde, na Panther, a ubíqua Helvetica em caixa baixa,
mas a grelha racionalizadora e o objectivo são comuns: a fuga ao
excesso visual e à iconograﬁa estafada do período precedente. In-

felizmente, esta editora não irá manter estes níveis de qualidade no
graﬁsmo depois de 1970: as suas capas para a obra de Ballard, por
exemplo, publicadas depois desse ano, serão uma prova do declínio
quase generalizado da ilustração editorial no género.
Pelo contrário, a Penguin, graças ao labor de David Pelham
como designer ou director criativo da editora ao longo da década
seguinte, continuará a produzir excelentes capas de FC nestes moldes “iconoclastas”. A chegada das novas modas hiperrealistas na
ilustração e da inﬂuência do cinema de FC mais comercial do ﬁnal
dos anos 70 não deixará,contudo, de fazer-se sentir também, com
os mesmos resultados negativos na qualidade das capas (Pelham
sairá da Penguin em 1980, não sem alguma acrimónia).
Esse esforço é também notório nas edições do Science Fiction
Book Club de Londres, e de uma forma mais radical e surpreendente: as capas, em edições hardback, são um misto das soluções
mais abstractas da Penguin e mais fotográﬁcas da Panther e o seu
belíssimo preto-e-branco faz lembrar as capas de Alvin Lustig para
a New Directions dos anos 40 e 50. De 1967 a 1971, o designer
Terry James (do qual não sei nada mais a não ser o nome: é um
ilustre ausente de qualquer “who’s-who” que consultei) é o único
responsável por uma série de mais de cinco dezenas de capas para
os lançamentos do clube, algo de certamente único na história do
design editorial da FC: pela economia de meios e a genialidade das
soluções visuais, a aspiração à “high art” da New Wave, de que fala
Hartwell, teve aqui sem dúvida a sua mais inspirada tradução, mesmo quando muitos dos títulos aqui “encapados” não pertenciam
sequer ao movimento.

PÁG IN A AN T ER IO R

Do Surrealismo à Pop e
à Abstracção

tornam-se sinónimos dessa revolução temática e estilística da prosa
especulativa, tão radical que roça quase o escândalo (e Ballard provará desse cálice mais tarde). Mas em Inglaterra, os autores de uma
FC nova são acompanhados por editores ao seu nível, e, sobretudo,
pelos novos artistas gráﬁcos. Quando o jovem Michael Moorcock
entra em 1964 como editor da New Worlds, a decana das revistas de
FC inglesas, tem um programa muito simples: fazer de J. G. Ballard
o estandarte da nova literatura especulativa e o eixo central da sua
revista. Ora Ballard traz com ele o seu amigo Eduardo Paolozzi,
uma das estrelas em ascensão no panorama da Pop Art britânica.
A mensagem era muito clara: esta nova vaga de FC exigia, tal como
30 anos antes os autores modernistas o tinham exigido aos seus
editores, uma nova imagem. Paolozzi chega a fazer uma capa para
a revista, e ambos partilham a sua colaboração na New Worlds com
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participações na revista Ambit, que publicava a nova poesia inglesa
(em que outro período o maior escritor de FC do momento escreve também numa revista de poesia?). Conseguindo um milagroso
apoio do Arts Council em 1968, a revista não esmorece o seu plano
inicial, bem pelo contrário: a experimentação torna-se de tal forma
acentuada que o próprio “espartilho” do género da FC é posto em
causa. Este fascinante cul-de-sac chega ao seu termo em 1971.
Na edição em paperback, a Penguin encontra um rival na Panther, no que toca à urgência de renovar a imagem das suas edições
de Ficção Cientíﬁca. Na primeira, a década começa com apropriações de imagens dos Surrealistas, ainda sobre a grelha concebida
por Romek Marber (Tanguy para Ballard, Ernst para Dick), com
a inclusão de uma ou outra capa de um designer da nova geração
(como, por exemplo, Herbert Spencer). Trata-se de um programa

Em cima: três capas da série ilustrada com detalhes
de quadros surrealistas, com que a Penguin iniciou a
década. Em baixo: duas capas da série que Aldridge
criou na Penguin em 1967, e duas capas da excelente
série de FC da Panther anterior a 1970. Lado a
lado: capas de Franco Grignani para a edição de
Davy de Edgar Pangborn (Penguin, 1968) e de autor
desconhecido para a edição de The thirst quenchers
de Rick Raphael (Panther, 1968). A inﬂuência de 2001
Odisseia no Espaço é quase óbvia, até na aportação
mais “vanguardista” de Grignani.

ESTA PÁG IN A

O último resistente
Criando uma versão mais limpa do graﬁsmo Pop (algo
semelhante à que o Push Pin Studio de Milton Glaser
e Seymour Chwast fazia por essa altura), e com um
domínio rigoroso da composição e da paleta de cores,
David Pelham consegue actualizar a série de FC
que Aldridge começara, extendendo a qualidade das
capas na Penguin bem para além do início do declínio
quase generalizado do gosto na edição do género nos
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A FC como “high art”
Terry James, um dos “enigmas” da história do design editorial
na FC, foi o responsável por dezenas de capas soberbas para o
SFBC de Londres entre 1967 e 1971, em que a hábil manipulação da fotograﬁa sustentou e deu coerência a uma das séries de
livros de FC mais fascinantes jamais publicadas.

ESTA PÁG IN A

A Nova Vaga (e a velha) com
rosto americano

DO OUTRO LADO DO OCEANO
Na América, o caso da Doubleday, nesta onda de renovação gráﬁca, não é menos interessante. Apostando num clube de FC próprio,
a editora lança edições hardback de grande qualidade, criando um
enorme contraste com a tradição das capas de livro de bolso pulp
a que o género estava remetido (nas edições da Dell ou da Berkley,
por exemplo). A grelha inglesa é aqui preterida em favor de uma
contínua experimentação (tipo)gráﬁca, apostando em ilustradores
que vêm refrescar o imaginário com óbvias referências à Pop Art,
Op Art, ao Surrealismo. e ao Psicadelismo (típico fenómeno americano a partir de 1967). Olhando para elas, ﬁco sem saber se se
tratava de uma subtil manobra de “contrabando” cultural por parte
de uma casa editorial grande e conservadora, apresentando a FC
sob a capa do mainstream, ou de uma genuína conﬁança nos valores
culturais intrínsecos ao género, mas creio que esta última hipótese
será a certa. Nunca Philip K. Dick, por exemplo, teve nos EUA
capas tão boas como as que a Doubleday fez para Do androids dream
of electric sheep? ou Ubik.
O pico desta fase é a edição em 1970 de The Atrocity Exhibition
de J. G. Ballard, que Ronald Reagan, então governador da Califórnia, impediu que saísse para as livrarias e mandou destruir devido
ao conto “Why I want to fuck Ronald Reagan”. A capa era de Michael Foreman e a edição continha desenhos feitos ad hoc por este
ilustrador (é, hoje, e como se compreende, a edição de Ballard mais
rara e valiosa: nem o próprio autor possuía qualquer cópia). Era a
assunção do surrealismo como constante referência na edição de
FC, aqui bem escolhido (referência a Les Amoureux de Man Ray),
decantado e articulado com o design da capa (tal como nas da Cape
em Londres para os livros do mesmo autor).
No que toca às todo-poderosas (e muito conservadoras) editoras de paperbacks, houve igualmente, ainda que de forma menos
sistemática, uma certa renovação gráﬁca face ao panorama imediatamente anterior, em que um ilustrador como Richard Powers era o
modelo incontornável. O trabalho conjunto do casal Leo e Diane
Dillon, por exemplo, pela sua qualidade e consistência, deu-lhes
o acesso ao topo da proﬁssão, com um estilo que devia menos à
Pop do que a algumas fontes surrealistas doseadas com a inﬂuência
expressionista e psicadélica no tratamento das linhas e planos de
cor. A sua ligação às edições de Harlan Ellison, a partir da famosa
antologia Dangerous Visions em 1967, garantiu-lhes um culto ﬁel.
Todo este panorama refrescante na edição de FC, marcando
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um período em que ostentar um livro de FC numa livraria não era
motivo de ansiedade pelo “estigma” cultural, bem pelo contrário,
e em que muitos livros do género podiam ombrear nas prateleiras com o mainstream mais elitista, ter-se-á mantido até à imposição
(ou regresso sob novas roupagens), em meados dos anos 70, da
ilustração naturalista (em que o aerógrafo substituiu lentamente os
pincéis), preterindo a sugestão das texturas ou detalhes fotográﬁcos
abstractos e o jogo onírico de graﬁsmo actualizado em favor de
um imaginário muito pobre e reciclado da nostalgia pulp dos anos
50 (procurando uma analogia com o cinema, e arriscando a extrema simpliﬁcação, diria que foi o passo de 2001 ou THX1138 para
Alien ou A Guerra das Estrelas). | O autor é designer gráﬁco e editor
do blogue Montag (pedromarquesdg.wordpress.com). | O copyright
das imagens das capas reproduzidas pertence aos seus designers/
ilustradores e/ou editoras, todos devidamente identiﬁcados.

As edições hardback da Doubleday foram a pedra no charco
do conservadorismo gráﬁco da FC americana, muito arreigada
ainda aos atavismos da iconograﬁa pulp. Um dos melhores
ilustradores que fez capas para as edições de FC desta editora
neste período foi Emmanuel Schongut: as duas capas em cima
são dele. A New Wave americana teve belas capas na Doubleday, como a de Nova de Samuel Delany... mas a “velha vaga”
também: veja-se a capa de Rogue Ship de vanVogt. A edição de
The Atrocity Exhibition em 1970 foi destruída antes de ser posta
à venda, e os seus poucos exemplares restantes vendem-se
hoje bem acima dos 1000 USD. Em baixo, algumas capas de
editoras tradicionais de paperbacks, ilustradas por Bob Pepper
(para a Signet: Do Androids Dream of Electric Sheep? de Dick;
para a Ballantine: Fahrenheit 451 de Bradbury, ambas em 1968)
e Alex Gnidziejko (para a Avon: Bug Jack Barron de Norman
Spinrad, de 1970), e ainda uma reedição de Robert Heinlein de
1968. Apesar da força da tradição no género, algumas destas
editoras procuraram navegar na onda de renovação gráﬁca
deste período.

Quebrando barreiras
O sucesso do trabalho do casal interracial Leo e
Diane Dillon quebrou, de uma assentada, as barreiras no
acesso dos afro-americanos e das mulheres ao topo da
carreira na ilustração para as mais importantes editoras
do género. Nestas duas capas de 1970 para a Ace, eles
ilustram as mais importantes novas autoras americanas
da década: Ursula Le Guin e Joanna Russ.
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ualquer leitor português que acompanhe regularmente as novidades editoriais apercebe-se de uma
tendência nos últimos anos que tem vindo a estabelecer-se ﬁrmemente, ofuscando os habituais romances ou
best-sellers contemporâneos de autores consagrados. Alguns podem dizer que é a moda
do momento, até vir uma nova
vaga de obras bem-sucedidas.
Mas desde o sucesso fulminante
de Harry Potter de J. K. Rowling
e o revivalismo de J. R. R Tolkien
no início da primeira década do
milénio, até ao fenómeno de vendas gerado por Stephenie Meyer,
já se passaram alguns anos e o
rótulo de “moda” deixou de fazer
sentido.
Falamos de um género designado por fantasia na sua concepção mais abrangente, e que não
surgiu recentemente. Tem sido
desde há décadas um lugar de
encontro de muitos autores que
compreenderam a possibilidade
de criar mundos que expandem
o nosso, ao mesmo tempo que
expõem as suas ideias, reﬂexões,
denúncias. O leitor tem que acreditar, mas o autor tem que ser credível e plausível se quer convencer o seu leitor.
É seguro aﬁrmar que a fantasia já não é mais uma moda,
mas se começarmos a debater os seus inúmeros sub-géneros, podemos então notar as várias tendências actuais. Se
em Portugal chegámos tarde à fantasia, vivendo ainda uma

Q

Fantasia urbana ou
AS CARACTERÍSTICAS E OS SEGREDOS DOS DOIS
GÉNEROS QUE TOMARAM CONTA DOS TOPS
/// POR SAFAA DIB
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Quer saber quem é esta menina
intrigante e coberta de tatuagens?
Veja 3 páginas à frente!

2008, mas não é preciso estar muito atento para compreender como dois sub-géneros explodiram em força no mundo
editorial português da fantasia, relegando os épicos para segundo plano. Falo, claro, da fantasia urbana já referida (que
já dominava com os livros do Harry Potter de J. K. Rowling)
e o romance paranormal. E qual é
a diferença, perguntam os leitores?
Não é a mesma coisa? Não é, como
eu própria vim a descobrir. São dois
mundos vastos povoados por autores
e convenções bem distintas.

A saga da Casa da Noite,
de P.C e Kristin Cast já vendeu
mais de 100 mil exemplares
em Portugal, tendo herdado
grande parte dos leitores de
Crepúsculo de Stephenie Meyer
Para melhor compreender a distinção, não há nada melhor do que
ilustrá-la com exemplos. Olhando
para os tops de vendas do último ano
e meio, vemos um ou outro ocasional
autor de fantasia épica como George
R. R. Martin, Patrick Rothfuss e Paul
Hoffman, mas o verdadeiro sucesso actualmente reside em
autoras como Stephenie Meyer, Charlaine Harris, J. R. Ward,
P. C. Cast & Kristin Cast, e agora a juntar-se regularmente a
este grupo de elite de vendas, Sherrilyn Kenyon.
Todas elas são casos muito curiosos de fantasia urbana,

romance paranormal?
espécie de infância que caminha lentamente para a puberdade, é certo que no estrangeiro, em particular nos mercados
norte-americano e britânico, o género evoluiu e foi há muito
aberta a passagem para novos tipos de fantasia. Esta sofreu
mutações, fundiu-se, e adquiriu muitas variantes. Deu origem a nichos que têm leitores bastante leais e que geraram
fandoms.
Actualmente em Portugal, já todos os leitores compreendem facilmente a distinção entre fantasia épica e fantasia
urbana. Enquanto que a primeira envolve cenários de inspiração medievalista, com demandas por guerreiros ou heróis que têm que salvar o mundo do mal, a fantasia urbana
envolve enredos em cenários urbanos contemporâneos ou
alternativos, centrados em personagens fortes e individualistas que se tornam o foco da acção. As múltiplas histórias
de uma fantasia urbana são todos orientadas e moldadas em
torno da personagem e respectivo amadurecimento psicológico.
A fantasia épica pode ter dado muitas cartadas de 2001 a

ou romance paranormal ou mesmo uma fusão de ambos.
Comecemos por P. C. Cast & Kristin Cast. Mãe e ﬁlha
criaram com a sua série da Casa da Noite algo que poderia
ser considerado como o Harry Potter com vampiros. A acção passa-se numa realidade alternativa em Tulsa, EUA, em
que alguns adolescentes são marcados com uma tatuagem
na testa pela deusa Nyx. Nesse momento, estão destinados
a passar por uma mudança que os torna vampiros (no caso
destes livros, vampyros), embora nem todos sobrevivam
no ﬁm. Após ser marcada, e se quer continuar a viver, a
protagonista Zoey Redbird tem de entrar na Casa da Noite
onde fará parte de um novo mundo, cheio de perigos, mas
também amizade e amor. É uma fantasia urbana típica, em
que o foco está na personagem principal, Zoey, não sendo
necessariamente essencial para a história os seus amores e
desamores (e eles são muitos).
Para se tornar parte da literatura romântica (em português, o termo “romance” tem uma deﬁnição associada
a “novel”), um livro tem que respeitar certas convenções.
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De acordo com a Associação Romance Writers of America, “dois elementos básicos existem em toda a literatura
romântica: uma história de amor central, e um ﬁnal emocionalmente satisfatório e optimista.” Após muitos obstáculos
e odisseias, os amantes ﬁnalmente
rendem-se ao amor incondicional.
Pode ser um tipo de literatura direccionado para o público feminino
perante o qual muitos leitores franzem o sobrolho. Na verdade, muitas vezes a qualidade destes livros é
questionada, bem como o enredo
sempre semelhante em tantos livros, mas que atire a primeira pedra
a mulher que não aprecia boa literatura romântica emocionalmente
bem descrita e intensa. E ela existe
e vive com boa saúde.
Mas desengane-se o leitor se
julga que não existe nada mais para
além de literatura romântica contemporânea. Muitos sub-géneros
dominam esta área, seja o romance paranormal, a literatura romântica histórica (não confundir com
romance histórico), a literatura
romântica passada no período da
Regência do Império Britânico, o
suspense romântico que envolve
mistérios, suspense ou elementos de thriller, e a literatura
romântica direccionada para jovens adultos (uma faixa etária que não se impôs em Portugal

Sherrilyn Kenyon é uma das
rainhas do romance paranormal. As suas vendas nos EUA
são aos milhões e por cá os
seus três últimos romances
já conquistaram os principais
tops. O Beijo da Noite chegou
às livrarias em Setembro
com esse nome) e muitos mais. Por
vezes, o nicho desenvolve-se dentro do nicho e há combinações que
nunca julgaríamos existir, como o
romance paranormal no período da
Regência…
Passemos a outra autora best-seller que se tornou conhecida do público português, Charlaine Harris, um caso
difícil de deﬁnir. Os fãs da série do Sangue Fresco sabem
que uma das qualidades da autora reside na construção da
personagem central, Sookie Stackhouse, uma empregada de
bar telepata numa vila em Louisiana, povoada por inúmeras
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criaturas paranormais. Até ao 5º volume da saga já encontrámos vampiros, lobisomens, metamorfos, fadas, panteras,
tigres, ménades, e certamente haverá mais a descobrir nos
próximos volumes. Nos primeiros livros, Sookie iniciou

Charlaine Harris, a autora
de Sangue Fresco, esteve em
Portugal em Março. Adorou
a gastronomia, as pessoas,
o sol e respondeu a muitas
perguntas dos fãs. A sua
visita e o facto da série passar na televisão deram um
boost importante às vendas
dos livros
uma relação com o vampiro Bill
que se tornou central, ao ponto
de tudo o resto não passar de um
sub-enredo. Mas Charlaine Harris
distorce constantemente as nossas
expectativas e encaminha a trama numa direcção inesperada
e tudo menos romântica. A um certo ponto, a personagem
está indecisa em relação a vários
pretendentes e raramente os ﬁnais
são felizes ou optimistas. Pelo contrário, a personagem desenvolve
uma grande força interior e independência de tantas vezes que esteve à beira da morte. Por isso, fantasia urbana ou romance paranormal? Talvez um pouco de ambos.
Se é difícil classiﬁcar as obras
de Charlaine Harris, é fácil deﬁnir a série Predador da Noite de
Sherrilyn Kenyon como o melhor
exemplo do genuíno romance paranormal, destinado a uma faixa etária mais adulta devido à sua componente fortemente erótica. Nesta
série, que já vai em 6 volumes publicados em Portugal (cinco pela
Chá das Cinco e um pela Casa das
Letras), Kenyon narra a história de
guerreiros imortais que cederam a
sua alma à deusa Ártemis em troca
de vingança. Destinados a passarem a eternidade como Predadores
da Noite (um misto de vampiros e caçadores), são homens
amaldiçoados até encontrarem inesperadamente a mulher
certa que os libertará com o seu amor. Se removerem a relação amorosa dos livros de Sherrilyn Kenyon, permanece
apenas um mundo interessante inspirado por elementos da
Antiguidade Grega, mas desprovido de acção. É a dinâmica
entre o homem e a mulher que move os romances paranor-

mais, e em que as convenções da literatura romântica são
respeitadas até à última linha.
Na verdade, o romance paranormal só entrou na consciência do mainstream graças a um livro chamado Crepúsculo
de uma autora mórmon de nome Stephenie Meyer. Todos a
conhecemos por esta altura e muito tem sido escrito sobre o
sucesso da literatura romântica de vampiros. O seu quarteto
tornou-se um fenómeno mundial de vendas, com direito a
adaptações cinematográﬁcas, centrando-se na relação conﬂituosa entre uma adolescente americana e um vampiro. É
um romance paranormal claramente direccionado para o
público jovem adulto, e se é verdade que Meyer não criou
o romance paranormal, deu um enorme puxão de vendas a
toda uma série de obras que pertenciam a estes nichos desconhecidos do grande público.
J. R. Ward é outra autora que se notabilizou no romance paranormal, também erótico à semelhança de Sherrilyn
Kenyon, com a sua série da Irmandade da Adaga Negra
publicada pela Casa das Letras. São narradas várias histórias
sobre irmãos vampiros amaldiçoados que têm que proteger
a sua raça. Não falta toda uma mitologia criada pela autora
e descrições bastante sensuais, num universo em que as personagens são salvas ou não pelo amor.
Será importante distinguir todas estas obras e rotulá-las?
Talvez não, mas o certo é que ao inserirmos um livro numa
determinada categoria, o leitor ou leitora já saberá o que
esperar dele. Poderá ter romance tórrido arrebatador com
descrições intensas, ou encontrar uma série cuja acção gira
em torno de personagens fortes, cheias de defeitos e virtudes, mas o que é certo é que em ambos os casos terá uma
história como nunca leu antes, credível o suﬁciente, com
grandes doses de realismo, em que se integram na perfeição
elementos sobrenaturais. São, acima de tudo, histórias originais, divertidas, emocionais, algumas bem duras mas, acima
de tudo, bem contadas. BANG!

Apresentamos-lhe Mercedes Thompson,
a personagem principal de O Apelo da
Lua [Moon Called], a série que a Colecção Bang! lançou em Setembro e está
a conquistar todos os fãs de fantasia
urbana e romance paranormal

E para quem gosta destes
dois géneros, temos boas botícias:
vem aí mais e melhor!
Para além das já conhecidas autoras Charlaine Harris (Sangue
Fresco) e P. C. e Kristin Cast (Casa da Noite), juntaram-se ao
catálogo da Bang! três escritoras populares deste sub-género.
Patricia Briggs chegou em Setembro com O Apelo da Lua, sobre
uma metamorfa criada por lobisomens. É uma mulher forte e
independente, mas até ela terá diﬁculdade em sobreviver num
mundo tão perigoso. A série Wicked Lovely de Melissa Marr
iniciou-se no mesmo mês com Amores Rebeldes. Uma das maiores herdeiras dos leitores de Crepúsculo nos EUA, conta-nos
a história de Aislinn, uma rapariga normal num mundo de
magia e fadas. Finalmente, em 2011, apresentaremos
a série Rachel Morgan de Kim Harrison, cuja personagem central é uma bruxa detective num
universo alternativo em que um vírus
matou um quarto da população
humana.
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mpédocles chamava
Discórdia (Neikos) a
uma substância que
pode ser misturada com
água e corante e usada
como tinta. A sua acção, quando aplicada
sobre as coisas, provoca um afastamento,
uma expansão e foi
assim que o universo
foi criado. No Início
foi adicionada uma
quantidade razoável
desta Discórdia a um
ponto muito concentrado de matéria e o
universo começou a
existir.
A substância
responsável pela expansão do universo,
segundo a métrica
de Friedman-Lemaître-Rober tson-Walker, foi comercializada, nas
primeiras décadas
do século XX, com
o nome de Quadraturin. Foi posta à venda
em pequenos tubos e deveria ser aplicada como um verniz. Um russo de nome Sutulin
acabou por se tornar a vítima mais conhecida. Usou a essência
de Quadraturin para aumentar o local onde vivia que, de tão
pequeno, parecia uma caixa de fósforos (para usar a expressão
do próprio). Na verdade, esta história foi relatada pelo escritor
Sigizmund Krzhizhanovsky. Num pequeno conto, Krzhizhanovsky, descreve como as paredes do cubículo de Sutulin, depois
de pinceladas com Quadraturin, se começaram a afastar como
um universo a ser criado. Sutulin ﬁcou junto à sua cama, sozinho, incapaz de chegar à porta do quarto, uma realidade cada
vez mais distante. Os seus gritos perdiam-se no deserto de soalho onde estava.
Em 1957, Melquisedeque Santos, enquanto visitava um coleccionador que dava pelo nome de Visconde Anagramático,
deparou-se com um pequeno frasco (vazio) de Quadraturin. O
rótulo dizia outra coisa (Tetratox), mas a substância era a mesma: a força medieval que fazia o universo expandir-se sem qualquer consideração pela propriedade privada.
O Visconde explicou a origem do produto referindo-se à
cosmogonia de Empédocles. Alertou Melquisedeque Santos
para o uso de uma substância tão perigosa. A Discórdia (Neikos)
do ﬁlósofo pré-socrático opunha-se a outra força, o Amor (Philia). A Discórdia fazia com que as coisas se afastassem, enquanto o Amor as aproximava. Em certo sentido, o Quadraturin era
um produto infernal, tenebroso.
Melquisedeque Santos ignorou os avisos e maravilhado pelo
potencial daquele produto, tentou reproduzi-lo em laboratório,
seguindo as instruções do próprio Visconde e um antigo livro
de Aristeu. Entretanto, sonhava com cidades inteiras. Imaginava
que, no prédio onde vivia, caberiam várias cidades. No segundo
esquerdo, que era o seu andar, poderia meter uma espécie de

E
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Londres. Do outro lado, algo como Bagdade ou Lima. No terceiro direito punha uma cidade como Zagreb e, no rés-do-chão,
para não ter de subir escadas, Marraquexe. E, naquele prédio,
onde poderia ter inúmeras cidades, poderia, dentro dos prédios
de cada apartamento dessas cidades, ter mais um sem número
de cidades. Cidades dentro de cidades como uma boneca russa
comprada numa loja de turismo. Poderia ter universos inteiros
dentro de apartamentos minúsculos. E dentro desses universos,
ainda mais universos, ad inﬁnitum. E de fora, esse conjunto de
universos, não passava de um prédio de subúrbio, com umas
plantas no átrio e um elevador para quatro pessoas. Acabavam-se os problemas globais, haveria espaço para uma população imensa, culturas imensas e, claro, sem qualquer prejuízo
para o meio ambiente. Na verdade, o mundo poderia ser uma
grande área natural a cercar um único prédio, o tal com elevador para apenas quatro pessoas. Porém, Melquisedeque Santos,
racionalista como qualquer Platão, sabia que tudo isto continha
algo de improvável. Procurou a solução na Matemática que é a
ciência mais geométrica. Lembrou-se do grande Hotel de David
Hilbert e dos números transﬁnitos de Georg Cantor. Esta história convenceu-o de que estava no bom caminho:
Imagine-se um hotel com quartos inﬁnitos. Um dia, chega
uma excursão de inﬁnitos excursionistas. O recepcionista coloca
cada pessoa em cada quarto. Mas, no dia seguinte (porque é
Agosto no Sul de Espanha) chega mais uma excursão de inﬁnitos turistas. O recepcionista ﬁca baralhado, mas há várias soluções simples, esta é uma delas: os turistas inﬁnitos da primeira
excursão ﬁcam nos quartos par e os segundos nos quartos ímpar. Assim, caberiam pelo menos dois inﬁnitos no mesmo hotel, do mesmo modo que, usando o tal produto, o Quadraturin,
poderíamos ter vários mundos dentro de um prédio. Aliás isso
explica como é possível existirem inﬁnitos universos paralelos
no universo apertado onde vivemos. E se a Matemática consegue meter duas excursões inﬁnitas no Hilbert de Marbella, não
haveria motivo para Santos duvidar da eﬁcácia de um produto
como o Quadraturin.
Depois de vários anos de tentativas frustradas, Melquisedeque Santos conseguiu fabricar Quadraturin (ou Tetratox).
Exultante, misturou uma chávena de produto num balde de
água, e aplicou-o nas paredes. Adormeceu de exaustão, depois
de pincelar a casa durante horas. Santos nunca chegou a acordar
do seu sonho de cidades dentro de cidades. As paredes não se
chegaram a expandir e a análise química do produto aplicado
naquele apartamento, que enchia a casa com um cheiro de gengibre, revelou ser um veneno que provoca paralisia muscular.
Porque não se conseguia mexer, para Melquisedeque Santos, as
paredes da sua casa, a porta, o telefone, estavam a uma distância
inalcançável.
Tão longe quanto as estrelas mais distantes do nosso universo. BANG!

É autor dos livros “Enciclopédia da Estória Universal” (Quetzal,
2009), “A Carne de Deus” (Bertrand, 2008) e “Os Livros Que
Devoraram o Meu Pai” (Caminho, 2010 - Prémio Literário Maria Rosa
Colaço). Além de escrever, também é ilustrador, cineasta e músico
(compõe e toca na banda de blues/roots The Soaked Lamb). Vive no
campo e tem dois ﬁlhos. http://afonso-cruz.blogspot.com

“

Todo o crítico é
exactamente como uma
mulher na idade crítica:
rancoroso e reprimido.”
C esare Pavese

Lá fora

Marvel Chronicle
Autores vários

Dorling Kindersley

A

maioria dos suplementos culturais e
da crítica portuguesa continua alegremente a ignorar e desprezar o melhor que a BD tem para oferecer. Pior
para eles, não sabem o que perdem.
O mais grave é que, como referências
culturais que são, acabam por prejudicar a diversidade cultural do país - não
basta a costumeira e óbvia vénia ao
Astérix para salvar a nona arte. Com
Marvel Chronicle, a editora Dorling Kindersley faz autêntico serviço público:
conta-nos a história, quase mês a mês,
dos 70 anos da Marvel (inicialmente
chamada Timely Comics). Com uma
apresentação e design de excelência
(da caixa dura à capa recortada em
forma de M do álbum), Marvel Chronicle é uma exposição das verdadeiras
mitologias dos nossos tempos. Aﬁnal, já não só de Ulisses e Rei Artur
se alimenta o imaginário humano.
Outros mitos nasceram nas últimas
décadas e a BD tem sido responsável
por muitos dos mais consistentes, de
tal forma carregados de
simbologia que ganharam
vida própria fora dos
quadradinhos. Do papel
humilde da companhia na
década de 30 à explosão
de criatividade na década
de 60 com Stan Lee e
Jack Kirby, do vazio dos
anos 90 ao renascer do
virar do século, esta obra
do). Pessoconta-nos (e mostra-nos tudo).
almente ﬁquei surpreendido por descobrir que a Marvel publicou imensos
comics de teor romântico, westerns e

aventuras da Segunda Guerra Mundial
antes de se concentrar
deﬁnitivamente nos
super-heróis. A cereja no
topo do bolo: no ﬁnal de
cada ano (que geralmente
ocupa 5 ou 6 páginas),
os autores acrescentaram uma caixa cheia de
informação sobre esse
ano especíﬁco: mudanças
políticas, sociais e religiosas pelo mundo fora.
Progressos cientíﬁcos,
tecnológicos e humanos.
Os grandes sucessos
os. E crumusicais e cinematográﬁcos.
zando essas informações com a História da Marvel compreendemos que
a banda desenhada andou sempre de
mão dada com a História do dia-a-dia.
Para quem lê BD, Marvel Chronicle é de
leitura obrigatória. Para quem não lê, é
um excelente livro de História sobre o
século XX. / LCR

The Windup Girl
Paolo Bacigalupi
Night Shade Books

T

he Windup Girl é a primeira história
longa de Paolo Bacigalupi, um autor
conhecido pelos contos
eem mundos arrasados
p
por desastres ecológicos.
N
Nomeado para os prém
mios Hugo e Nébula,
a história ocorre num
m
mundo futuro de recurso
sos esgotados, em que
o
os combustíveis fósseis
fo
foram substituídos pela
fo
força motriz de seres
h
humanos ou animais,
acumulada em baterias especiais. Para
além dos recursos energéticos, também a maioria das espécies animais

e vegetais se extinguiram, devido a
alterações climáticas e
p
pragas dizimadoras, que
at
atingiram os seres hum
manos sob a forma de
ddoenças hemorrágicas de
rá
rápida disseminação. A
T
Tailândia é um dos pouccos países que se mantevve intacto, em parte pela
ex
existência de diques que
im
impedem o avançar das
ág
águas (cujo nível subiu),
em parte por manter uma
fo
força semi-militar que
tr
trava a propagação de
pragas através de medidas drásticas,
ou impede a importação de transgénicos que poderão desestabilizar o frágil
equilíbrio ecológico. Jaideee é o chefe
de uma destas forças semi-militares,
um camisa branca, um dos poucos que
é honesto, o que lhe valerá poderosos
inimigos.
Os limitados recursos energéticos
contrastam com uma extensa capacidade biotecnológica, e para além
de elefantes melhorados e espécies
vegetais reinventadas encontramos
seres humanos artiﬁciais. Manipulados
geneticamente, estes seres humanos
foram aperfeiçoados para determinadas funções, domésticas ou militares,
mantendo uma característica comum
que os identiﬁca, uma falha constante
na ﬂuidez dos movimentos, que justiﬁca a alcunha de pessoas de corda.
Emiko é uma rapariga de corda,
construída para colmatar a falta de
mulheres no Japão, foi programada
para servir, constituindo a mulher perfeita: dócil, obediente e ﬁel. Para além
de cuidar da casa e executar as tarefas
de secretária, será a companheira sexual perfeita do seu dono. Abandonada
na Tailândia, vê-se reduzida a prostituta, onde os seus movimentos pouco
ﬂuidos são aproveitados num humiBANG! /// 59

lhante espectáculo. Ainda que maltratada, não pode fugir do bordel por ser
considerada, na Tailândia, apenas um
objecto biologicamente nocivo.
Parcialmente isolada, a Tailândia
terá acolhido milhares de refugiados
chineses, designados por cartões amarelos. Hock Seng é um deles, que, apesar de trabalhar como coordenador,
procura recuperar o estatuto social
perdido desviando algum dinheiro e
tecnologia. Desconhece, no entanto,
que a fábrica onde trabalha é uma
fachada, uma forma de o gestor, que
chama de demónio branco, Anderson,
procurar na Tailândia o banco genético que permite ao país produzir algumas espécies vegetais supostamente
extintas.
De ritmo pausado, The Windup
Girl é uma excelente história que se
diferencia da restante ﬁcção cientíﬁca
por se debruçar sobre temas ecológicos. Interligando várias histórias,
Paolo Bacigalupi constrói um mundo
que é quase irónico por contrastar os
extensos conhecimentos cientíﬁcos,
com a regressão da humanidade face
à catástrofe ecológica. É, também, um
mundo melancólico, onde escasseia a
fonte de calorias, e a diversidade alimentar é reduzida, a paga pela intensa
exploração de recursos e reinvenção
da natureza. / Cristina Alves

Cá dentro

O Grande Retrato
Dino Buzzati

Cavalo de Ferro

E

scritor e jornalista,
Dino Buzzati é o autor
de livros como O Segredo do Bosque Velho e O
Deserto dos Tártaros, duas
excelentes mas bastante
diferentes obras, a primeira um conto fantástico, a segunda um relato
implacável e melancólico
de uma vida eternamente
adiada. O Grande Retrato é
o mais recente livro pul C
blicado em Portugal do autor, pela
Cavalo de Ferro, que se inicia com uma
cronologia de cerca de vinte páginas,
onde se expõe alguns marcos da vida
amorosa e proﬁssional de Buzzati.
O Grande Retrato inicia-se com
um mistério: o professor Erman-
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no Ismani, cientista, é convidado a
comparecer no Ministério da Defesa,
perante o coronel Giaguinto, chefe do
Gabinete de Estudos. Receoso, Ermanno dirige-se rapidamente ao ministério, passando de oﬁcial a oﬁcial,
todos vagos e amedrontados após a
visualização do convite que transporta. Finalmente, chega ao gabinete, mas
ao contrário do que seria de esperar,
as incertezas adensam-se quando é
convidado a integrar um projecto
cientíﬁco militar, em
local desconhecido, com
objectivo não revelado.
Ainda que reticente,
a perspectiva de um novo
desaﬁo cientíﬁco faz com
que Ermanno se decida
a viajar com a mulher,
para a base militar onde
terá de viver isolado
durante alguns anos.
Chegado ao destino, um
local ermo no meio das
montanhas, o receio fundamenta-se quando ouve,
h
no posto militar, relatos de estranhos
barulhos oriundos da montanha. Só
no dia seguinte terá conhecimento
do objectivo do projecto, que aﬁnal
não tem os contornos tenebrosos que
esperava: a invenção e manutenção de
um enorme computador, capaz de recolher e integrar a informação do que
o rodeia, através de sensores que mimetizam os cinco sentidos. Para além
de cálculos complexos, o computador
simula a personalidade de uma mulher,
a falecida esposa de um dos cientistas,
fútil e caprichosa, Laura.
De ritmo pausado
e ambiente misterioso,
a cenas oscilam entre o
as
c
cómico
e o temor: acomp
panhado
por uma esposa
p
prática,
Ermanno Ismani
é um homem inseguro
q se arrepende a cada
que
p
passo
da decisão que
to
tomou.
Mas ainda que
a
acompanhemos
o casal
d
desde
o início da narrativ é Laura a personagem
va,
p
principal
que justiﬁca a
h
história.
Simulação de
uma mulher
mulher, to
torna-se uma ﬁgura frustrante e frustrada, simultaneamente
presente e ausente, que nunca poderá
corresponder às expectativas, recordando A Invenção de Morel de Adolpho Bioy Casares. Ao integrar uma
personalidade, o engenho torna-se

incongruente com o objectivo analítico para o qual foi construído, e desta
forma, a história evolui em direcção
ao caos. / Cristina Alves

Se Acordar Antes de Morrer
João Barreiros
Gailivro

N

o Império Rectângular, os Senhores
do Realismo fazem-se ouvir como
muezzins ceguetas, voci
ciferando
ininterruptas
c
cantilenas
urbano-depressi de genética bucólica
sivas
e intimista. Assim cond
dicionadas,
as gentes do
im
império
vegetam, presas
n campo de estase
num
o
onde
todos os caminhos
sã circulares, levando
são
a um normal lugar nen
nhum.
Apesar de tudo, sob
brevive
nos bytes mais
ra
radicais
da Rede, em
ntí
pr
contínuo
processo de autofagia e nos
braços alucinogéneos das virtualidades
induzidas, um grupo de fãs, alguém
que resiste, resiste sempre. E que de
vez em quando produz uma realidade
diferente, mais suportável. Uma das
últimas vezes que o Crítico experienciou disso, faz agora 16 anos, foi às
mãos de um Caçador de Brinquedos,
armado até aos dentes, rebentando
pedaços de Marretas pseudo-inteligentes ou a cavalo de terríveis andróides
ninfomaníacas em busca do último
pedaço de carne masculina. Eram
nanócitos gnósticos, transformadores
do gosto e da personalidade, ingeridos
através de um João Barreiros uísque
novo que então se tornou num instantâneo clássico.
E agora, a mesma destilaria decanta um produto ﬁnal com a mesma receita. O seu nome é o de uma
canção de embalar apropriadamente
associada a ﬁlmes de terror. O Crítico
acende um anacrónico cigarro, bebe
de um trago esse copázio com o novo
líquido, e escapa para dentro de uma
das 15 Virtualidades Estanques que a
garrafa da Leya™ proporciona. Tem
uma espingarda de balas Dum-Dum
que engatilha ao ver aproximarem-se
hordas de minúsculos zombies. Ouvelhes os gargarejos, as frases ininteligíveis, o bater castanholado dos pequeninos e mortíferos dentes. Vai ser uma
razia. Se calhar o Crítico até morrerá

antes do ﬁm do jogo, mas que se lixe:
pelo menos deixará de ouvir os cânticos dos Senhores do Realismo. Nem
que seja por um bocadinho. Antes de
ter de regressar à nua realidade. Eles
que venham. Click-clack. Quer lá saber.
/ Nuno Fonseca

O Leão de Oz
Gregory Maguire
Casa das Letras

N

ove anos depois dos acontecimentos de O Herdeiro de Oz, os Mavórticos da Cidade Esmeralda e o exército do Estado Livre da Munchkilândia
convergem para terreno próximo do
convento de Santa Glinda. O Relógio
do Dragão do Tempo circula pelas redondezas e Brr, o Leão Cobarde, chega ao convento para interrogar a velha
madre Yackle.
Brr é um protagonista consideravelmente mais vigoroso do que Liir,
ainda que igualmente perdido. O Leão
nunca sabe bem onde ir ou como proceder. Parece ter uma tendência natural
para tecer raciocínios errados e optar
pelas vias menos apropriadas à ocasião, o que lhe confere uma certa aura
tragicómica. Primeiro considerado um
familiar da Bruxa, depois um colaboracionista do Feiticeiro, Brr nunca é deliberadamente um ou outro. Aliás, numa
constante busca por aprovação e integração, alheia-se demasiado do contexto sociopolítico que o rodeia. Gregory
Maguire utiliza essa inconsciência para
abordar a história e política de Oz por
um outro ponto de vista, promovendo
novas reﬂexões e dotando Oz de mais tonalidades e texturas.
Maguire sabe gerir o
enredo, ainda que não o
conduza pelos caminhos
mais óbvios face ao livro anterior. De facto,
O Leão de Oz estabelece
um diálogo mais directo com A Bruxa de Oz
do que com O Herdeiro
de Oz. Embora sejam
introduzidas novas personagens, as suas narrativas revelam-se incompletas e a sua
importância mais episódica do que duradoura. O enfoque é no que já foi, nas
personagens que suscitaram mais dúvidas e curiosidade no primeiro livro. Se

Maguire sempre foi exímio em levantar
hipóteses cuja veriﬁcação parece provável mas nunca acontece, aqui começa
a deﬁnir respostas enquanto cria mais
mistérios.
O Leão de Oz reaproxima-se do encanto sombrio de A Bruxa de Oz, mas
continua a faltar-lhe alguma magia. Veremos o que sucede na anunciada quarta incursão pelas terras de Oz. / Inês
Botelho

Um livro
(que não devia ser)
esquecido

Titus - O Herdeiro
de Gormenghast
Mervyn Peake

Saída de Emergência

Q

uando me pediram para redigir
um brevíssimo texto a
propósito de um dos
meus romances predilectos, Titus - O Herdeiro de Gormenghast de
Mervyn Peake, para uma
rubrica pretensamente
dedicada a «livros esquecidos», a minha primeira
reacção foi de incerteza.
Primeiro porque não
se pode dizer que Titus
tenha sido alguma vez
‘esquecido’ - antes negligenciado ou
subvalorizado - e segundo porque
apesar de se terem passado alguns
an
anos desde a minha última
vvisita ao castelo Gormengh
hast, onde decorre a acção,
eeste continua e continuará
a ser, para mim, um livro a
re
recordar.
E que belas e estranhas
re
recordações tenho dele. O
eeco das articulações perras
ddo austero mordomo Flay
n
nas galerias ciclópicas do
ccastelo. O quarto onde a
fr
frígida condessa se recolh
he entre dezenas de gatos
brancos como
com a neve. O conde Sepulchrave, que vê na biblioteca uma extensão palpável do seu intelecto e sanidade
mental. E as suas irmãs gémeas, Cora
e Clarice, consumidas em partes iguais
pela inveja e pela estupidez. Os case-

bres da aldeola encolhidos na sombra
de torres grotescas que mais parecem
garras puxando para si o manto do
céu. As peripécias do estridente Dr.
Prunesquallor e da sua irmã solteirona, Irma. Os rituais incompreensíveis
que o decano Sourdust se esforça por
manter válidos. Fuschia Groan, uma
adolescente sonhadora que cedo esquece os ciúmes que tem do irmão para
o proteger e acarinhar. O Quarto das
Aranhas, onde as desavenças entre Flay
e o ascoroso cozinheiro Swelter culminam num duelo surpreendente com
tanto de físico quanto de psicológico. A
fuga e ascensão do diabólico (e diabolicamente sedutor) Steerpike, que, um a
um, vai conquistando e derrubando os
habitantes do castelo. E o pequeno Titus Groan, claro, pouco presente ainda,
mas cujo nascimento basta para abalar
toda uma estrutura ancilosada pela rotina e pela tradição.
O que uniformiza este quadro caótico, e dele sobressai, é a arrebatadora
riqueza descritiva com
qque Peake, que também
fo
foi poeta e desenhista,
p
preenche cada recanto do
ca
castelo e cada gesto dos
se
seus bizarros residentes.
SSobressai, acima de tudo,
a paixão e a alegria com
qque se entrega ao exercíci
cio desta descrição. Peake
ca
canta, nos três volumes
p
publicados da biograﬁa
dde Titus Groan, uma ode
dde inspiração gótica e
su
surrealista à imaginação,
r ilh
ao maravilhoso
e ao nonsense. Ao autor
interessou-lhe sobretudo reproduzir,
com ironia e humor, o deslumbramento
de uma infância passada em viagem
pela China, mas também um pouco do
horror sublime e surreal sentido na presença dos últimos prisioneiros do campo de concentração de Bergen-Belsen,
que teve oportunidade de visitar. Ao
contrário de muitos seus contemporâneos do pós-guerra, Peake nunca cedeu
à tentação de cingir o seu imaginário no
espartilho das alegorias políticas e sociais tão em voga. Não pretendeu erigir,
entre os torreões de Gormenghast,
utopias ou distopias que justiﬁcassem
prédicas sobre questões mundanas e
transitórias; nem caiu no erro de desbaratar as idiossincrasias das suas personagens em meras caricaturas. Peake esteve
demasiado ocupado a sonhar com as
vastidões da vida e, graças a este livro,
eu também. / Luís Rodrigues
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mes de zombies costumam terminar, mas é esse mesmo o
objectivo de Kirkman, que declarou numa entrevista: “Para
mim, a pior parte dos ﬁlmes de zombies é o ﬁm. Sempre
quis saber o que acontece a seguir. Mesmo quando todas as
personagens morrem no ﬁm… gostava que o ﬁlme continuasse. (…) A ideia em Walking Dead é continuar a acompanhar as personagens, neste caso, Rick Grimes, enquanto for
humanamente possível. Quero que The Walking Dead seja a
crónica de vários anos da vida de Rick. NUNCA nos questionaremos sobre o aconteceu a Rick a seguir, pois vamos
assistir a esses acontecimentos. The Walking Dead vai ser o
ﬁlme de zombies que não tem ﬁm. Bem… pelo menos, não
nos tempos mais próximos.”
Apesar da constante presença ameaçadora dos zombies
(que nunca são tratados por esse nome ao longo da série),

condenado a errar eternamente numa América devastada, o
que deixa a dúvida se o título da série, “The Walking Dead”,
se refere aos zombies, ou ao grupo de sobreviventes liderados por Rick Grimes.
O sucesso crescente da série que, ano após ano, continua a ganhar novos leitores e a esgotar sucessivas reedições,
despertou o interesse de Hollywood e TWD está prestes
a tornar-se também uma série de televisão, produzida pela
AMC, canal responsável pela premiada série Mad Men. Depois de ter anunciado a produção de um episódio piloto, escrito e dirigido pelo realizador Frank Darabont, responsável por ﬁlmes como The Shawshank Redemption, ou The Green
Mile, o Estúdio decidiu avançar para uma primeira série de
seis episódios, com exibição já anunciada para Outubro de
2010, mesmo antes do episódio piloto ser exibido, o que é

que provocam várias baixas no grupo, a que se vão juntando novas personagens que vão encontrando pelo caminho,
a maior ameaça acaba sempre por vir do próprio homem,
disposto a tudo para sobreviver e liberto de quaisquer restrições legais e morais. O próprio Rick que, como polícia, é
alguém habituado a respeitar e a fazer cumprir a lei, acaba
por fazer coisas que vão contra tudo o que acreditava, quando está em causa a sobrevivência dos que lhe são próximos.
Série de grande violência, que nunca é gratuita, mesmo que por vezes ultrapasse quase os limites do suportável,
TWD alterna as cenas de acção, com os momentos mais introspectivos, alternâncias de ritmo estudadas por Kirkman
de forma a aumentar o impacto das sequências de maior
dramatismo. O leitor de TWD já sabe que a calma precede
sempre a tempestade e que, com a excepção de Rick, qualquer um dos outros personagens pode morrer na página
seguinte, o que acontece por exemplo, com a mulher e a
ﬁlha recém-nascida de Rick.
Ao longo dos sete anos que a série já leva de publicação,
o grupo de sobreviventes viu morrer muitos dos seus membros e ganhou outros, como Michone, uma negra que maneja uma espada samurai com perícia mortal e que rapidamente se tornou das mais carismáticas personagens da série.
Além disso, no seu deambular pelas estradas da América,
em busca de um lugar seguro onde viver em paz, sucedemse os encontros com outros sobreviventes, que por vezes se
revelam um perigo bem maior do que os próprios zombies.
Sem nunca conseguir encontrar uma “terra prometida”
onde possa viver em paz, o grupo de sobreviventes parece

sintomático das grandes expectativas que a AMC tem para
a série.
Kirkman, que é produtor executivo da série da AMC,
promete uma série televisiva “110% ﬁel à BD em termos de
espírito e ambiente”, mas que nunca será uma transposição,
quadrado a quadrado da Banda Desenhada. Resta esperar
alguns meses para ver, mas não haverá grandes dúvidas que,
independentemente da sua qualidade (que se espera que
seja alta) a série de televisão fará com que muita gente que
ainda não a conhece, descubra a BD de Robert Kirkman.
Um criador que, apesar do “canto de sereia” de Hollywood,
continuará a ter na Banda Desenhada a sua grande prioridade, para felicidade dos milhões de leitores em todo o mundo
que seguem religiosamente The Walking Dead. BANG!

o ﬁlme de zombies que não tem ﬁm
De A a BD texto de João Miguel Lameiras

pesar da febre dos vampiros provocada pela série
Twilight e que até chegou às televisões nacionais,
dando origem a telenovelas juvenis com vampiros
(!?) os zombies são outra criatura fantástica que também
tem conhecido um certo ressurgimento público recente, visível em ﬁlmes como Zombieland e em livros como Pride and
Predjudice and Zombies, em que Seth Grahame-Smith pega
no texto clássico de Jane Austen e acrescenta-lhe zombies e
cenas gore. Mas é na Banda Desenhada (BD) que o regresso
dos zombies se mais tem feito notar, através de séries como
Marvel Zombies, Victorian Undead (em que Sherlock Holmes
enfrenta zombies na Londres vitoriana), Z.M.D., Zombies
of Mass Destruction e a mais recente I, Zombie, da Vertigo, o
ramo adulto da DC Comics, que albergou títulos como o
Sandman, de Neil Gaiman.
Mas a mais interessante série de zombies em BD e a que maior sucesso tem conhecido ao longo dos últimos anos é, sem
dúvida The Walking Dead, de Robert Kirkman, Tonny Moore e Charles Adlard.
Publicada mensalmente pela editora Image
desde 2003, Walking Dead tem, no momento em que escrevo este texto, 73 números
publicados, a maioria já reunidos nos 12
trade paperbacks (volumes encadernados
que recolhem 6 números cada) actualmente
disponíveis. Escrita por Robert Kirkman,
argumentista responsável por séries como
The Battle Pope, Invincible e Astounding WolfMan, The Walking Dead é uma série a preto
e branco, com desenhos de Tonny Moore

A
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nos 6 primeiros números e a partir do nº 7, do inglês Charlie Adlard, com Clif Rathburn a assegurar as tramas e os
cinzentos, para além das cores das capas.
O protagonista da série é Rick Grimes, um polícia de
uma cidadezinha do Kentucky que, depois de ter sido baleado, entra em coma, despertando algum tempo depois numa
cama de hospital, para descobrir que foi abandonado à sua
sorte, num hospital pejado de zombies famintos. O ponto
de vista do leitor é o mesmo de Rick, que nunca chega a saber o que motivou o aparecimento dos zombies, ou até que
ponto se trata de um problema que afecta apenas os Estados
Unidos, ou se se trata de uma pandemia a nível mundial.
Depois de vaguear pela cidade infestada de zombies,
Rick encontra Glenn, um jovem batedor ao serviço de um
grupo de sobreviventes, onde estão a mulher e o ﬁlho de
Rick, que tinham abandonado a cidade
para irem para Atlanta, local recomendado
como seguro pelas autoridades, numa fase
inicial da epidemia, em que se pensava que
a mesma podia ser contida.
A dinâmica desse grupo de sobreviventes, e a forma como a personalidade dos
seus membros vai evoluindo face a uma
realidade hostil e dramática, acaba por ser
o fulcro da série, que pega num grupo de
pessoas normais sujeitas a circunstâncias
excepcionais e analisa as suas reacções num
mundo em que confortos como a televisão,
telemóveis, ou Internet são apenas recordações. Ou seja, na prática, The Walking Dead
(TWD) começa no momento em que os ﬁl-

João Lameiras é Mestre em História da Arte pela Universidade de
Coimbra. Tem desenvolvido uma vasta actividade no campo da Banda
Desenhada, como conselheiro editorial, tradutor, argumentista e
crítico para diversas editoras e publicações e é sócio-gerente da
Livraria Dr. Kartoon. Escreve com frequência no seu blogue
http://porumpunhadodeimagens.blogspot.com
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Sugestões Fnac

por Sandra Cavaleiro / vendedora da loja do Colombo

Trilogia das Jóias Negras
Anne Bishop

uando Anne Bishop apareceu em
Portugal foi de imediato associada
a Julliet Marillier. Erro crasso para
quem estava à espera da romântica
e inspirada high fantasy de Marillier e
se depara com a crua, fria e realista dark fantasy de
Bishop.
Confesso que não me senti enganada. A crueldade com que Bishop nos presenteia, assim como a rudeza com que nos fala, ultrapassa de longe a sensação
de leveza infantil de quem ainda acredita nos contos
de fada de Marillier.
Começamos logo pela premissa do livro. Um
mundo onde quem manda são as mulheres e onde
impera, logo à partida, crueldade e sadismo inerentes
a uma sociedade marcada pelo poder. Um mundo
onde as mulheres governam porque marcaram os
homens à nascença com anéis nos órgãos genitais –
anéis esses que os escravizam e os submetem às ordens e vontades sexuais das suas donas. Neste mundo
a classe nobre masculina não se encontra escravizada.
No entanto, no intuito de obter poder, assim como
de o dar às suas fêmeas, torna-se tão cruel como

Q

elas. Qualquer jovem rapariga que
aparente ser mais poderosa do
que as rainhas reinantes é violada,
de modo a que se estilhace a sua
mente – não mais constituindo
uma ameaça.
E é neste contexto que surge
Jaenelle, a personagem principal do enredo. Profetizada como
sendo a Rainha mais poderosa de
sempre – senhora da Jóia Negra
por direito de progenitura –, é
violada e deixada à beira da morte,
no intuito de que a profecia não se
concretize.
Infelizmente para quem o fez,
Jaenelle conhece Saetan, senhor
do Inferno, Daemon e Lucivar.
E apesar de no ﬁnal tudo terminar da melhor maneira, a violência, a demência e a crueldade
– fruto de quem não quer perder
o poder de escravizar quem bem
deseja –, são uma constante nesta
narrativa, não permitindo que se
descanse um bocadinho que seja.
E ainda bem que assim o é! BANG!

Novidades fantásticas do próximo Trimestre

A

té ao ﬁnal do ano 2010, irão
ser lançadas várias obras do
género fantástico. Em Novembro, a Casa das Letras
lança Percy Jackson e o Mar dos
Monstros de Rick Riordan, na sequência de
Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo, recentemente adaptado para cinema. A editora
Livros de Areia lança, no mesmo mês, o
primeiro ensaio de um autor português sobre a obra de J. R. R. Tolkien, A Simbólica
do Espaço em “O Senhor dos Anéis” da autoria
da Professora Maria do Rosário Monteiro, a
ser apresentado no Fórum Fantástico 2010.
O destaque vai também para a editora
Contraponto que lança o 2º volume da série Wings de Aprilynne Pike, mas a aposta
forte vai para os vampiros, com três obras:
o 3º volume da Academia de Vampiros de
Richelle Mead, Insaciável de Meg Cabot,
uma versão moderna do Drácula de Bram
Stoker e, por ﬁm, Deixa-me Entrar do sue64 /// BANG!

co John Aijvinde Lindqvist, uma das obras
mais importantes da literatura de horror
dos últimos anos, tendo já uma adaptação
cinematográﬁca sueca e, brevemente, outra norte-americana.
A Antagonista Editora
lança uma edição múltipla num único volume da
revista Dagon e do Jornal
Conto do Fantástico. Também
num volume duplo serão
publicados A Queimada de
James Patrick Kelly e Puras
Coincidências de Jorge Candeias, e noutro volume duplo Um Bilião de Evas de Robert Reed e O
Imperador e a Maula de Robert Silverberg.
A Gailivro aposta no género do horror
ao lançar Cornos de Joe Hill, autor que já
teve publicado em Portugal o seu romance de estreia A Caixa em Forma de Coração,
e O Exorcista de William Peter Blatty, o

livro que deu origem à famosa adaptação cinematográﬁca de 1973. A Editorial
Presença lança em Outubro a sequela
Em Chamas de Suzanne Collins, no seguiTolkien foi o responsável por tirar a
fantasia da marginalidade, e abriu o
caminho que muitos trilharam depois,
descobrindo novas vozes, novos
mundos fantásticos, mas muitas vezes
oferecendo apenas formas eﬁcazes de
escapismo, desenvolvendo fórmulas
desprovidas de qualidade poética,
promovidas pelas editoras ‘à sombra’
do êxito de ‘O Senhor dos Anéis’.

mento do sucesso internacional de Jogos
de Fome. No mês de Novembro, Maggie
Stiefvater apresenta a fantasia urbana
Shiver, Um Amor Impossível. A Presença
termina o ano com o lançamento do 2º
volume da série infanto-juvenil Septimus
Heap, Flyte. BANG!
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