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editorial
Como ficou prometido há três meses,
estamos de volta.
Do nosso número experimental, ficanos registado o apoio de muitos de vocês,
o que nos motiva, e a estranheza de alguns
leitores perante o alcance da nossa temática, com alguma polémica a rodear o artigo
que se referia a José Saramago.
Para lá dos rótulos com que se possa
«brindar» cada autor, importa considerar
o que pretende da sua ficção. Assim, José
Saramago afirmava recentemente acerca
do livro As Intermitências da Morte,
“Quis criar uma reflexão a partir de uma
ideia absurda e desenvolver uma narrativa
lógica. Porque, supondo que o leitor está
disposto a «alinhar», a aceitar o repto, então
tudo o que acontece a partir daí é lógico”
[Expresso, 19/11/05]. Por seu lado, Rhys
Hughes, escritor galês que esteve em Lisboa

Nesta edição, Tobias Buckell conta-nos,
numa história que recebeu o prémio Writers
of the Future, o que poderia ter acontecido
a Cristóvão Colombo se a Terra realmente
fosse… plana. Luís Filipe Silva mostra o
mérito da ficção nacional, num Portugal
bem diferente do nosso. Acompanhamos
ainda Rhys Hughes ao topo de uma montanha, enquanto Frank Roger nos leva a um
lugar do qual podemos não voltar iguais.
Assinalamos a passagem do Fórum
Fantástico 2005, onde foi oficialmente
lançada a Bang!, e João Seixas brinda-nos
com um ensaio sobre os autores da Idade
de Ouro da Ficção Científica e seus continuadores.
Um dos nomes grandes da fantasia,
Michael Moorcock, surge através da prépublicação de mais um livro do seu antiherói Elric de Melnibone, e mais uma vez

por ocasião do Fórum Fantástico 2005 para
lançar Em Busca do Livro de Areia, descreve “Pega-se numa coisa implausível e
reinsere-se no real para ver como se pode
afectar as coisas” [Expresso, 10/12/05].
Quer a base da história seja uma «ideia
absurda» ou uma especulação cientificamente sólida, a qualidade da narrativa, para
além dos atributos literários, será sempre
medida pela consistência dos mundos imaginados.

recebemos a visita do Sr. Bentley, o EnrabaPassarinhos, um imediato favorito dos nossos leitores. E, para além do dito, conversámos também com a sua «mãezinha», Ágata
Ramos, e com a escritora brasileira Márcia
Guimarães, recentemente publicada em
Portugal na colecção Argonauta.
Leiam, divirtam-se, escrevam-nos, assinem a revista, espalhem a palavra. Em
três meses estaremos de volta.

“

Rogério Ribeiro / revistabang@gmail.com
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A árdua caminhada conduzira os três
amigos alpinistas até ao tecto do mundo.
Tinham-se deparado com muitos perigos
no caminho, e cada um fora atirado por um
precipício abaixo ao enveredar pelo atalho
errado. Unidos por cordas e pela amizade,
pareceu-lhes terem escapado à morte pela
mais negra das unhas. Um a um, louvaram
a sua sorte e congratularam-se pelo maravilhoso trabalho de equipa.
Ao cabo de um dia particularmente
difícil, enquanto o sol enrubescido se empalava nos picos afiados do horizonte, os
três amigos firmaram a sua tenda no rebordo estreito da montanha. O primeiro amigo, que tinha sobrevivido ao primeiro precipício, aqueceu chá no seu fogão portátil e
acendeu o cachimbo. Esticando as pernas
até onde o rebordo permitia, soprou anéis
de fumo e disse:
— O vento aqui nas montanhas geme
como um fantasma, com um chirrear
de folhas mortas. A rocha gelada mais
parece a mão de um cadáver muito antigo. E aquelas nuvens solitárias ao longe
adquiriram a forma de demónios alados.
Tudo me lembra o mundo do Além. Por
isso, para passar o tempo, proponho que
contemos histórias de fantasmas uns aos
outros. Se quiserem, começo eu.
Aproximando-se do fogão, o primeiro
amigo mirou os outros dois com olhos que
mais pareciam contas negras.
— Isto aconteceu-me há muito tempo.
Estava a fazer alpinismo na Áustria e tinha alugado uma pequena casa nas montanhas. Infelizmente, parti a perna logo
na minha primeira subida e fui obrigado
a ficar em casa a descansar até que me
chamassem um médico. Mas por causa
uma tempestade de neve nessa mesma
noite, acabei por lá ficar uma semana. A
casa só tinha uma cama. O meu guia, um
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Tradução de Luís Rodrigues
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alpinista local, dormia no chão.
» Todas as noites, sempre que a febre
piorava, pedia ao guia para me trazer um
copo de água do poço que havia nas traseiras da casa. Ele mostrava-se sempre relutante, mas lá acabava por voltar com uma
jarra de vinho tinto. Encontrava-me demasiado delirante para estranhar o facto, e
tragava sempre tudo de uma vez. Chegado
o final da semana, a febre tinha abrandado,
e perguntei então ao homem porque me
dava ele vinho sempre que lhe pedia água
do poço. Horrorizado, o homem respondeu que o «vinho» vinha do poço. Descobri
mais tarde que o primeiro dono da casa
havia cortado a garganta à mulher, tendose desfeito do corpo da maneira óbvia…
O primeiro amigo encolheu os ombros
e admitiu que esta era uma história de fantasmas um bocado inconclusiva, mas que
ainda assim era verdadeira. Tirou uma
cachimbada e serviu três canecas de chá. Lá
em baixo, a última avalanche do dia ressoou
pelo crepúsculo fora. O segundo amigo, que
tinha sobrevivido ao segundo precipício,
aceitou a bebida e acenou solenemente com
a cabeça. Parecia completamente absorto
nos seus pensamentos. Por fim, disse:
— Eu também tenho uma história de
fantasmas. Aconteceu-me quando estudava em Londres. Vivia numa casa onde outro estudante se tinha esvaído em sangue,
depois de cortar os dedos numa tentativa
heróica de criar a primeira sandes de pepino. Estava sempre a encontrar dedos nos
sítios mais improváveis. Surgiam no frigorífico, na cama, até nos bolsos das calças.
Certa noite, a minha namorada desatou
a rir. Estávamos no sofá a ouvir música e
eu perguntei-lhe o que se passava. Ela pediu-me para parar de lhe fazer cócegas.
Escusado será dizer, tinha ambas as mãos
à minha frente.

» Informei-me junto de todo o tipo de
pessoas, para que me resolvessem o problema. Um padre velhote, muito amável,
tentou exorcizar a casa. Armei ratoeiras
na cozinha. Mas nada parecia resultar. Os
dedos continuavam a aparecer na carpete,
atrás dos livros na estante, dentro da sopa.
Fiquei cada vez mais desanimado e pensei até em mudar-me. Então, de súbito, a
solução ocorreu-me num sonho. Era uma
solução elegante, e resultou. Foi mesmo
muito simples. Comprei um gato…
O segundo amigo sorriu e bebericou o
chá. Tanto ele como o primeiro ficaram a
olhar para o terceiro amigo. Olhando fixamente a escuridão infinita, este mostrava-se
distante e absorto. À luz do fogão, parecia
pálido e doente. Recusou a caneca de chá
que o primeiro amigo lhe ofereceu.
Os dois amigos pediram-lhe encarecidamente para que contasse uma história,
mas ele limitou-se a abanar a cabeça.
— Vá lá — insistiram. — Deves conhecer pelo menos uma história de fantasmas.
Toda a gente conhece uma.
Com um enorme suspiro, o terceiro
amigo admitiu por fim que conhecia. Os
outros dois esfregaram as mãos de contentamento. Insistiram, porém, para que a
história fosse verdadeira.
— Oh, é verdadeira — respondeu o terceiro amigo. — E conta-se bem. Mas vão
arrepender-se de a ouvir. Especialmente
quando tiverem em conta que estaremos
aqui retidos para o resto da noite.
Quando os dois amigos se riram, o último levantou a mão para pedir silêncio e
começou a falar. As palavras, que deveriam
ter saído frias e lentas como um glaciar,
soaram em vez disso descontraídas e cheias
de ironia. Disse, simplesmente:
— É que eu não sobrevivi ao terceiro
precipício. BANG!
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por Frank Roger
Alcançara agora o topo da colina e deixou que os seus olhos percorressem a paisagem estendida aos seus pés. Um prado,
salpicado por arbustos e árvores, descendia
suavemente. A cem metros de distância do
seu ponto de observação, um rio estreito
cortava uma faixa por entre a folhagem, e
ainda a uma maior distância, os arbustos
e árvores adensavam-se numa floresta que
cobria as encostas que conduziam à cadeia
de montanhas no limite da sua visão.
Henry notou não existirem animais à
vista, exactamente como lhe tinha sido contado. Os animais sentiam instintivamente
que havia algo de errado com este lugar,
diziam os rumores, e evitavam-no a todo o
custo. De facto, não avistou qualquer ave a
cruzar o céu, nenhum esquilo a correr por
ali, nem sequer insectos a zumbirem ou a
esvoaçarem em redor. O lugar estava ominosamente silencioso.
Porque não damos uma vista de olhos
mais de perto, pensou Henry, e começou
a descer o declive. Um vento ténue agitou
o seu escasso cabelo louro. Até agora tudo
parecia bastante calmo e normal. Então

Este deve ser o sítio, pensou Henry.
Estacionou o carro na berma da estrada,
saiu e subiu lentamente a colina que lhe tinha sido descrita tantas vezes. Finalmente,
iria poder verificar por si próprio se existia alguma verdade nas histórias que as
pessoas contavam sobre este lugar “fantasmagórico”, onde supostamente tudo
estava em movimento constante, onde a
mudança era a única constante. A maioria
das pessoas racionais sempre descartara as
histórias fantásticas sobre o lugar como exemplos de folclore supersticioso, produtos
da imaginação apelando unicamente a simplórios, a pessoas dadas facilmente a voos
da imaginação num esforço para escapar
à monotonia cinzenta e tédio infindável
da vida quotidiana. Contudo, ele iria ser o
primeiro a chamar a atenção para o facto
de que pessoas racionais deveriam aplicar o
método empírico para verificar a validade
de qualquer história extravagante. De um
ponto de vista científico, crenças baseadas
em noções preconcebidas e preconceito
eram tão inaceitáveis como crenças baseadas em superstição.

Bem, pensou Hector ao subir de volta
para a relva, está na altura de regressar.
Esperou até que o seu corpo tivesse secado,
e usou a T-shirt para secar a sua cabeleira
cor de azeviche que ia até à cintura. Depois
vestiu o kilt, enfiou os pés nas sandálias,
e lançou o seu casaco de pele de urso em
torno dos ombros.
Lentamente, voltou a subir a colina de
onde viera. Quando já tinha alcançado o
topo, Horace virou-se e lançou um último
olhar à paisagem atrás de si. O prado, o rio,
a floresta e as montanhas ainda permaneciam iguais como desde que aqui chegara,
e provavelmente não mudavam há eras.
Riu-se, e meneou a cabeça. Gente simples
e supersticiosa! Ao menos agora podia rebater as suas afirmações extravagantes com
o argumento de que sabia mais do que eles,
porque ele estivera lá, vira “com os seus
próprios olhos” como era realmente.
Horvath desceu rapidamente a colina
até onde tinha estacionado o carro. Entrou
e atirou o seu casaco e a T-shirt molhada
para o banco de trás. Estranho, pensou.
Não estava sentado de forma confortável,
como se alguém muito mais baixo do que
ele tivesse reajustado o banco enquanto estivera ausente. Voltou a empurrar o banco
para a sua posição normal, e ligou o motor. Para sua surpresa, de alguma forma os
pedais não pareciam estar onde os seus pés
estavam habituados a encontrá-los. Talvez
os seus pés estivessem inchados por ter nadado nu na água fria?
De qualquer modo, estes pequenos
desconfortos foram rapidamente esquecidos, e agora Horvath estava no caminho de
regresso a casa, contente por ter visto confirmadas as suas ideias baseadas no pensamento racional. BANG!

onde estavam as mudanças vertiginosas
que esta paisagem supostamente deveria
estar a sofrer? O prado, a água a brilhar ao
sol de Verão matinal, a floresta à distância,
o céu azul e as poucas nuvens não pareciam
estar a ser sujeitos a qualquer mudança.
Exceptuando a ausência de animais, e na
medida em que pudesse ser detectado com
uma mera vista de olhos, não havia nada de
especial em relação a este lugar.
Harvey meneou a cabeça. Já devia saber. Tinha ele realmente pensado encontrar
aqui transformações mágicas? A normalidade do ambiente em redor limitou-se a
confirmar o que tinha pensado desde o
princípio acerca de todo o caso. No entanto, agora que se dera ao trabalho de vir
até aqui, mais valia dar um curto passeio e
gozar a beleza e o sossego do sítio.
Atirou as suas tranças afro rebeldes,
atadas num rabo-de-cavalo, para trás das
costas e desceu ainda mais o declive. Este
seria o lugar ideal para um piquenique,
pensou. Aqui em baixo não existia praticamente vento, e estava bem quente. Despiu
o casaco de belbutina, e dirigiu-se ao rio. O
leve borbulhar da água era o único som a
quebrar o silêncio.
Harry examinou a paisagem em todas
as direcções, mas nada mudara desde a sua
chegada: o prado, o rio, a floresta nas encostas da montanha à distância, o céu azul,
a ausência de animais. Fechou os olhos por
um momento, desfrutando a sensação revigorante do sol a bater-lhe na cabeça rapada. Este lugar pode não abrigar qualquer
magia, pensou, mas não deixa de ser
bastante belo. Descalçou as botas e meias e
entrou na água fria. Era tão refrescante que
decidiu tirar as calças e roupa interior, assim
como a sua camisa de xadrez, e chapinhou
na água até à cintura por alguns minutos.

tradução de
Safaa Dib

6

7

Nos finais de 2006,
as Edições Saída de Emergência
irão lançar uma antologia de contos
lovecraftianos passados em Lisboa.
Intitulada A Sombra Sobre Lisboa,
incluirá textos de autores tão
diferentes como João Barreiros,
António Macedo ou Vasco Luís Curado.
O conto que aqui se apresenta não está
incluído na antologia, mas funciona
como um levantar do véu.
Boa leitura!

er a título indefinido. Os agentes portuários
rebocaram-no para um cais encerrado na
parte oriental da cidade, zona ignorada dos
lisboetas, cheia de antigos parques industriais e fábricas desactivadas.
O cais, longe do bulício e da agitação
diária da cidade, consiste num empedrado
rude e esburacado, escadas de pedra cujos
degraus, cobertos de limos, vão desaparecer
nas águas, e ruínas de armazéns. Os tripulantes que restavam do Santa Irene olharam
para aquelas paredes estropiadas, tectos
desabados, montes confusos de entulho
e estuque, papelão rasgado e molhado da
chuva, restos de madeiras e sacos de plástico, a erva daninha e as urzes a crescer entre
as fissuras das paredes e dos restos de tecto
onde escorria humidade.
Eram cerca de trinta pessoas, todas
originárias, dizia-se, de um arquipélago do
Pacífico e que se empregavam, aos milhares, como tripulantes marítimos espalhados
por todos os oceanos. Uma observação
mais atenta por parte das autoridades poderia levantar a suspeita de intentos de em-

oucos repararam no cargueiro
que cruzou lentamente o rio e foi
encostar na Doca de Alcântara.
Com dificuldade se lia na amurada o
nome Santa Irene. Elementos da capitania
do porto fizeram averiguações a bordo. O
cargueiro procurava urgentemente onde
atracar para proceder a reparações.
Navegando com a bandeira panamiana,
servia uma empresa sediada na Malásia. O
armador foi contactado e descobriu-se que
falira. Ninguém estava interessado em reclamar a posse do navio, que ia ter de aguardar decisões a seu respeito. O comandante e
os seus imediatos tiveram permissão para
deixar o navio entregue à administração
portuária. Entregaram também à responsabilidade desta o resto da tripulação, que
permaneceu embarcada.
Uma frota de camiões veio recolher a
carga, constituída por várias toneladas de
peças de automóvel.
Complicações legais, que se adivinhavam morosas, levaram a que se procurasse
outro local onde o navio pudesse permanec8
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tecer versões fantasiosas e contraditórias.
A aldeia, que surgira dos materiais recompostos do navio e das ruínas, mantinha-se
aninhada entre cercas fechadas a cadeado
das fábricas abandonadas, lixeiras e esgoto
do rio. Os seus membros eram agora muito
mais numerosos; havia muitas crianças,
numa multiplicação que se revelava fecunda. Alguns curiosos espreitavam ocasionalmente, mas do interior do reduto não
vinha nenhuma saudação de boas-vindas e
iam-se embora.
Movimentos cívicos e políticos interessaram-se por aquelas pessoas que sobreviviam em condições que se supunham degradadas e aviltantes para o género humano.
Comissões de visitantes foram rechaçadas
pelos habitantes do lugar, pouco dados
ao civismo e à política. Lisboa relegara-os
para ali, para uma zona de despejo, com o
desconforto das soluções provisórias que
ameaçam tornar-se definitivas. A cidade
parecia agora querer incorporar aquele objecto estranho. Havia uma tendência crescente para se falar do assunto, quando se
reacendia o debate sobre a reabilitação da
orla fluvial e o seu planeamento. A cidade
renova-se por digestão: torna sua a substância que era estranha. As forças e energias da
cidade aproximavam-se e afastavam-se,
num misto de interesse e repugnância.
Um vereador camarário e um jornal
fizeram uma investigação sobre os forasteiros. Reagrupando factos e testemunhos de
agências marítimas internacionais, puderam apurar o pouco que se sabe sobre eles.
Trinta anos antes, a ilha do Pacífico sul de
que são originários sofrera um cataclismo
vulcânico e desaparecera no mar. O mesmo
vulcão que, numa era para lá da memória
histórica, fizera a ilha, agora destruía-a,
deus irado que cria a vida e a morte como

actos que estão para além do controlo e
compreensão dos humanos. A multidão
de sobreviventes fugiu à derrocada, ao
fogo, às cinzas, ao tsunami, em pequenas
embarcações, começo de um êxodo que se
espalharia por todas as partidas do mundo
como ondas concêntricas e cada vez mais
dispersas, mais diluídas. Empregaram-se na
sua maioria a bordo de navios, sobretudo
cargueiros. Tornaram-se conhecidos dos
armadores de navios pela sua capacidade
de trabalho, resistência, agilidade e conhecimento das coisas marinhas. Quando
um destes indivíduos revelava a sua origem
não encontrava dificuldades em empregarse a bordo. Preferiam os cargueiros, o que
se explica talvez pelo seu carácter pouco
sociável: não têm de agradar a passageiros,
concentram-se inteiramente nas manobras
e manutenção do navio, na carga a ser recolhida num porto e largada noutro. Onde
quer que se encontrem estes indivíduos,
formam um grupo coeso, fechado sobre si
mesmo, cioso das suas características enquanto elementos de um povo e de uma
cultura. No fundo de porões, nos cantos
mais escuros de conveses, organizam os
seus misteriosos cultos religiosos, onde
nenhum estranho é admitido. Consta que
na sua língua, que não pertence a nenhum
grupo linguístico conhecido da zona do
globo de onde provêm, evocam divindades
marinhas, que culturas vizinhas consideram monstros, numa mitologia cujos temas
recorrentes falam de cataclismos, ciclos
de destruição e germinação, a dissolução
de continentes no mar, o regresso à vida
aquática e às origens submarinas. À luz da
mitologia, a catástrofe que apagou a sua
ilha do mapa pode ser encarada como um
evento esperado – um evento inevitável e
necessário.
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A investigação recuperou uma história
a que a imprensa mundial deu algum eco,
há quinze anos atrás. Um cargueiro neozelandês divulgou as atribulações da sua
viagem, que consistiram em dois acontecimentos perturbantes. O primeiro foi o
desaparecimento de dezoito membros da
tripulação, todos eles da mesma etnia dos
de Santa Irene, em pleno alto mar. Naqueles
circunstâncias, só havia uma alternativa a
estar no navio: o mar. Não se encontraram
vestígios de terem usado um escaler ou
construído uma jangada, nem razões para
o fazerem. O que pensar disto? Suicídio
colectivo? Só se sabia que, nas últimas
noites, se tinham intensificado as suas reuniões exclusivas, as suas missas e orações
numa língua ininteligível, que ocorriam
num compartimento do porão só usado por
eles. O comandante e o resto da tripulação
estavam transtornados com este desaparecimento em massa, totalmente inexplicável,
quando se deu o segundo acontecimento:
na noite seguinte, que era a primeira da
Lua cheia, avistaram perto de uma vintena
de golfinhos, ou algo parecido, a nadar ao
largo, fazendo emergir à superfície as suas
cabeças irreconhecíveis, como que a fitar a
Lua. Não pareciam ser golfinhos, aliás raros
naquelas paragens. Não se pareciam com
nada. As testemunhas oculares não podiam
ter qualquer certeza, dada a distância e a luz
enganadora do luar reflectida nas ondas instáveis. Posto isto, desapareceram.
Eis tudo o que foi possível apurar sobre a origem e a história de pessoas como
aquelas que viviam isoladas no cais decadente. Eram elementos de um povo à beira
da extinção, dispersos pelo mundo, principalmente pela parte aquática deste. Talvez
o mesmo estivesse a acontecer noutros
navios e noutros cais. De qualquer forma,

a investigação não produziu mudanças no
regime de vida daquela gente e o interesse
social e jornalístico esmoreceu também.
Circulavam boatos sobre quem seriam
aquelas pessoas e a que actividades se entregariam no seu isolamento suspeito. Os
boatos que passavam de boca em boca,
regressando transformados às fontes originais, diziam que eram contrabandistas e
traficantes de droga. Outros garantiam
que se dedicavam à magia negra e comiam
crianças. Por toda a parte contavam-se
histórias lúgubres e improváveis sobre os
estrangeiros que viviam ao pé do rio. Era
frequente aparecerem pessoas a contar que,
tendo ido passear próximo daquela zona,
ouviram gritos em línguas estranhas ou
sentiram o cheiro de carne queimada que
bem podia ser humana.
As autoridades municipais perceberam
que se estava a carregar de modo perigoso
o tom de hostilidade. Decidiram tomar o
recinto como uma habitação ilegal e desmantelá-lo, a fim de realojar os habitantes
num bairro social. A oposição das pessoas
de Santa Irene não foi suficiente para evitar
a invasão. Foram expulsas das suas casas,
que causaram a maior estranheza a quem
as viu ainda de pé, o que forneceu mais factos incompreensíveis à imaginação exaltada
da cidade. As casas foram deitadas abaixo e
todo o entulho removido. As grades e cercas envolventes foram reforçadas com cadeados novos.
A população, desbaratada, recusou ser
absorvida na cidade e refugiou-se numa
pequena praia no outro lado do Mar da
Palha, batida por um vento agreste, protegida pela variação da maré e por charnecas de difícil travessia. Disse-se que
foram para ali a nado, homens, mulheres
e crianças, novos e velhos, testemunho
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que, todavia, não colheu crédito.
As autoridades, ridicularizadas pela
opinião pública (que antes se assustara e
agora se divertia), adiaram novamente a
resolução do problema. O que queriam
aquelas pessoas? Por que recusavam ser
integradas? De que viviam naquela praia,
em condições ainda mais precárias do que
antes?
Enquanto crescia, sem solução à vista,
este sentimento de tensão, apareceram em
várias escolas e infantários alguns sinais
inquietantes: uma quantidade inesperada
de desenhos feitos pelas crianças onde se
representavam rituais canibais, ou seres
metade humanos e metade peixes atacando
a cidade. A psique infantil, mais próxima
daquelas camadas inconscientes que são
um património da espécie, está mais capaz
de reconhecer certas realidades que a civilização quis apagar, bem como os seus símbolos. Seriam os desenhos espontâneos das
crianças a reemergência, sobre uma folha de
papel, de uma memória marinha antiquíssima, eco das vicissitudes pré-históricas do
planeta, das suas convulsões geológicas,
climáticas e bioquímicas? Uma reminiscência confundida com a massa do nosso
sangue e a sua origem salina e aquática;
pertencente, enfim, aos estratos mais profundos do inconsciente colectivo, que continua a produzir as suas emanações em busca de uma reactualização, de uma repetição
cíclica inscrita no devir íntimo da matéria.
A incredulidade é a reacção mais frequente a quem se depara com esta terrível
hipótese. Contudo, o que ela tem de terrível
não deve fazer esquecer o que tem de verdadeiro.
De diferentes pontos era possível avistálos, exímios nadadores, sobre as ondas,
durante horas seguidas, especialmente em

noites enluaradas. Dir-se-ia que tinham
encontrado o seu elemento.
Um barco da polícia marítima começou
a rondar a praia. Lançava a luz de holofotes
potentes sobre a área, o que causava agitação nos forasteiros – que, aparentemente,
se tinham conformado com uma existência
dentro da água!
Uma noite o barco da polícia marítima
foi visto, desgovernado, a bater contra um
banco de areia, onde encalhou. Outro barco policial, e duas embarcações de pesca,
aproximaram-se para o resgatar. Os corpos
dos três polícias foram encontrados na água.
Observou-se um golpe profundo na garganta de cada um deles, produzido por um objecto cortante, uma faca ou uma garra.
Foi montado um cerco gigantesco a
toda a zona, com bases de apoio numa e
noutra margem do rio. À procura dos forasteiros, as autoridades olhavam instintivamente para a barra do Tejo – e para o
mar invisível para além dela. Lançou-se o
alerta da vigilância costeira e marítima, no
pressuposto de que era para o litoral, para o
mar livre, que eles tinham ido.
Numa das noites da busca, uma sentinela do Forte do Bugio contou que viu
deslocar-se em direcção ao mar, e em
grande velocidade, algo que lhe pareceu
um cardume, de uma espécie que não pôde
identificar. Contavam-se entre setenta e
oitenta cabeças, que assomavam à superfície e quase pareciam humanas. Entre setenta e oitenta era, precisamente, o número
de pessoas procuradas.
Alguém quis acreditar que na sua fuga
precipitada aos holofotes, e após terem
perpetrado o homicídio dos polícias, os
forasteiros adentraram o mar com escassos
meios e ter-se-ão afogado. No entanto, nenhum corpo deu à costa. BANG!

Realmente, não podíamos ter desejado
melhor nascimento para a Bang!.
Há muito tempo que não se realizava em
Portugal um evento com as características
do Fórum Fantástico 2005. Quatro dias
inteiramente dedicados à ficção especulativa em geral (Fantasia, Ficção Científica,
Horror, etc.), com a presença de escritores
e académicos, nacionais e estrangeiros.
Para além disso, foram várias as iniciativas realizadas na antecipação do FF2005:
A apresentação do evento e inauguração
de uma Exposição Bibliográfica na
Hemeroteca Municipal de Lisboa (3/10/05)
e as conferências A Guerra dos Mundos
– Há 107 anos em conflito com Marte
(24/09/05) e O Fantástico no Feminino
(1/10/05), realizadas na Biblioteca
Municipal Orlando Ribeiro (BMOR).
O FF2005, organizado por Rogério
Ribeiro, Safaa Dib e Épica – Associação
Portuguesa do Fantástico nas Artes,
decorreu entre 10 e 14 de Novembro, também na BMOR. As manhãs foram dedicadas à realização de um workshop de escrita

criativa fantástica, por inscrição prévia,
com a presença de vários convidados, tanto
da área autoral como da área comercial. As
tardes foram então ocupadas por palestras,
debates, lançamentos de livros e sessões de
autógrafos.
A lista de convidados especiais cobriu
várias áreas, e várias nacionalidades. Entre
os media, foi notória a especial atenção dada
ao escritor norte-americano Nick Sagan,
filho do cientista Carl Sagan. Mas também a
Zoran Zivkovic, autor e académico sérvio,
vencedor de um World Fantasy Award, e ao
britânico Paul McAuley. Quem se deslocou
à BMOR pôde também apreciar as intervenções do historiador britânico Edward
James, do cientista Mark Brake, coordenador da única graduação a nível mundial em
Ciência e Ficção Científica, e do autor galês
Rhys Hughes. Entre os palestrantes, esteve
também presente o académico espanhol
Francisco Gimeno.
Mas por muito bem sucedida que tenha sido a componente internacional do
FF2005, a qualidade da participação de
[continua na pág. 27]

12

13

Tradução de Luís Rodrigues

Foi na lúgubre Quarzhasaat, destino
de muitas caravanas, mas objectivo de
poucas, que Elric, Imperador hereditário de
Melniboné, último de uma linhagem com
mais de dez mil anos, outrora feiticeiro de
vastos recursos, se preparou para a morte.
As drogas e mezinhas que habitualmente
o sustentavam tinham sido utilizadas nos
últimos dias da sua longa jornada através
do extremo sul do Deserto dos Suspiros e
não tinha conseguido adquirir outras que
as substituíssem nesta cidade fortificada,
que era mais conhecida pela sua riqueza
do que pela qualidade de vida.
O príncipe albino estendeu, fraca e
lentamente, os dedos cor-de-osso à luz,
trazendo fulgor à jóia sangrenta no
Anel dos Reis, o último símbolo tradicional das suas antigas responsabilidades; depois deixou tombar a mão.
Era como se, por breves momentos,
tivesse esperado que o Actorios o
reanimasse, mas a pedra era inútil
enquanto lhe faltasse a energia
para comandar os seus poderes.
Ademais, aqui não tinha grande
vontade de invocar demónios.
A sua própria insensatez o
tinha trazido
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Entretanto, as principais obsessões da
cidade (alguns diriam que a sua principal
actividade) eram as elaboradas intrigas entre os governantes. Uma república, ainda
que só de nome, e centro de um vasto império interior, se bem que totalmente coberto de areia, Quarzhasaat era governada
pelo Conselho dos Sete, extravagantemente
conhecido como Os Seis e Um Outro,
que controlava a maior parte da riqueza
da cidade e quase todos os seus assuntos.
Outros, homens e mulheres poderosos,
que preferiam não fazer parte desta septocracia, gozavam de influência considerável embora não ostentassem nenhum
do aparato do poder. Uma destas pessoas,
Elric tinha descoberto, era Narfis, Baronesa
de Kuwai’r, que residia numa vivenda simples mas belíssima no extremo sul da cidade e dedicava muita atenção ao seu rival
de má fama, o velho Duque Ral, mecenas
dos melhores artistas de Quarzhasaat, cujo
palácio nas colinas nortenhas tinha tanto
de modesto como de encantador. Cada
um dos dois, soubera Elric, fizera eleger
três membros para o Conselho, enquanto
o sétimo, sempre inominado e referido apenas como o Sexocrata (que governava os
Seis), mantinha um equilíbrio, capaz de

até Quarzhasaat; não possuía qualquer direito de vingança contra os seus habitantes.
Na verdade, seriam eles a ter motivo para o
odiar, caso lhe descobrissem as origens.
Outrora, Quarzhasaat governara uma
terra de rios e graciosos vales, com florestas
verdejantes, e planícies ricas em colheitas abundantes, mas isso tinha sido antes
da formulação de certos feitiços impensados numa guerra contra a ameaçadora
Melniboné há mais de dois mil anos. O
império de Quarzhasaat perdeu-se para
ambos os lados. Foi invadido por uma vasta massa de areia que o varreu como uma
maré, poupando apenas a capital e as suas
tradições que, com o tempo, se tornaram na
principal razão da sua continuada existência. Porque Quarzhasaat sempre persistira,
devia agora ser mantida, assim acreditavam os seus habitantes, a qualquer custo,
por toda a eternidade. Embora não possuísse qualquer função ou propósito, ainda
assim os seus senhores sentiam uma forte
obrigação de prolongar a sua existência
através de quaisquer meios que julgassem
expeditos. Catorze vezes exércitos tentaram atravessar o Deserto dos Suspiros para
saquear a fabulosa Quarzhasaat. Catorze
vezes o próprio deserto os derrotou.
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fazer pender cada votação num ou noutro
sentido. A atenção do Sexocrata era a mais
cobiçada pelos muitos rivais na cidade, incluindo a Baronesa Narfis e o Duque Ral.
Tão indiferente às rebuscadas intrigas
de Quarzhasaat como às suas, era por mera
curiosidade que Elric se encontrava ali, e
pelo facto de Quarzhasaat ser o único ponto de abrigo numa vasta desolação que se
estende a norte das montanhas sem nome
que separam o Deserto dos Suspiros do
Deserto dos Lamentos.
Mudando os ossos exaustos de posição
sobre a palha fina da enxerga, Elric interrogou-se de forma sardónica se acabaria
por ser ali enterrado, sem que as pessoas
viessem a saber que o governante hereditário dos maiores inimigos da nação
tinha morrido entre eles. Pensou se não seria esse, afinal, o destino que os seus deuses
lhe tinham reservado: nada de tão grandioso como tinha sonhado, mas não inteiramente desprovido de atractivos.
Quando abandonara Filkhar, à pressa e
no meio de alguma confusão, tinha tomado o primeiro navio a sair de Raschil, e este
trouxera-o a Jadmar, onde optara voluntariamente por confiar num velho bêbado ilmiorano que lhe tinha vendido um mapa com
a mítica Tanelorn. Tal como o albino tinha
suspeitado, o mapa revelou-se um logro,
conduzindo-o para bem longe de qualquer
construção humana. Chegou a pensar em
atravessar as montanhas, de forma a dirigirse a Karlaak pelo Deserto dos Lamentos,
mas ao consultar o seu próprio mapa, de
mais fiável elaboração melnibonesa, descobriu que Quarzhasaat se encontrava consideravelmente mais próxima. Cavalgando
para norte numa montada meia-morta de
calor e de fome, não encontrou mais do que
leitos de rios secos e oásis exauridos, já que,

com grande discernimento, escolhera atravessar o deserto num período de seca intensa. Não conseguira encontrar a Tanelorn
de fábula e, ao que parecia, também não ia
conseguir pôr os olhos numa outra cidade
que, segundo as histórias do seu povo, era
quase tão fabulosa.
Como era habitual, os cronistas melniboneses revelavam pouco mais do que um
interesse passageiro pelos rivais derrotados,
mas Elric recordava-se do que diziam sobre
a feitiçaria de Quarzhasaat, que contribuíra
para a extinção da própria cidade enquanto
ameaça para os seus inimigos semi-humanos: Uma runa mal colocada, proferida
por Fophean Dals, o Duque Feiticeiro, antepassado do actual Duque Ral, num feitiço
destinado a inundar o exército melnibonês
de areia e a erguer um baluarte em volta de
toda a nação. Elric ainda não conseguira
descobrir como explicavam este acidente
em Quarzhasaat hoje em dia. Teriam criado
mitos e lendas para racionalizar a má sorte
da cidade como resultando unicamente do
mal que emanava da Ilha dos Dragões?
Elric reflectiu sobre como a sua própria
obsessão com os mitos o tinha deixado à
beira da destruição inevitável.
— Na minha precipitação — murmurou, voltando pálidos olhos vermelhos de
novo para o Actorios — demonstrei que
possuo algo em comum com os antepassados desta gente.
A uns sessenta quilómetros do seu cavalo morto, Elric foi encontrado por um rapaz
que procurava as jóias e artefactos preciosos
que por vezes eram deixados a descoberto
pelas tempestades de areia que constantemente iam e vinham sobre esta parte do
deserto, e que eram parcialmente responsáveis pela sobrevivência da cidade, bem
como pela admirável altura das magníficas
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muralhas de Quarzhasaat. Eram também a
razão do nome melancólico do deserto.
Em melhor estado de saúde, Elric teria
apreciado a beleza monumental da cidade.
Uma beleza derivada de uma estética refinada ao longo de séculos e que não revelava sinais de qualquer influência exterior.
Embora muitos dos zigurates e palácios
sinuosos fossem de proporções gigantescas, nada tinham de feio ou vulgar; possuíam uma elegância airosa, uma peculiar
leveza de estilo que os fazia parecer, com
os seus vermelhos de terracota e brilhante
granito prateado, o seu estuque caiado, os
seus azuis e verdes vivos, criados por magia
a partir do próprio ar. Jardins luxuriantes
preenchiam terraços maravilhosamente
complexos, as fontes e cursos de água, oriundos de poços profundos, conferiam sons
tranquilos e perfumes maravilhosos aos
velhos passeios empedrados e avenidas largas ladeadas de árvores; e no entanto, toda
esta água, que podia ser aproveitada para
melhorar as colheitas, era usada para manter a aparência de Quarzhasaat tal como
tinha sido no apogeu do seu poder imperial, e era mais preciosa do que jóias, sendo
o seu uso racionado e o seu furto punido
pelas mais severas leis.
Os aposentos de Elric eram tudo menos
magníficos, consistindo como consistiam
de um catre, lajes cobertas de palha, uma
única janela alta, uma jarra de barro rústica e uma bacia com um pouco de água
salobra que lhe tinha custado a sua última
esmeralda. Não eram atribuídas licenças de
água a estrangeiros e a única água de venda
livre era o bem mais caro de Quarzhasaat.
A água de Elric tinha, quase de certeza, sido
roubada de uma fonte pública. As penas estatuídas para este tipo de furto eram raramente mencionadas, mesmo em privado.

Elric necessitava de ervas raras para
sustentar o seu sangue deficiente, mas o seu
preço, mesmo que se encontrassem disponíveis, seria muito superior aos meios de
que dispunha naquele momento, reduzidos
como estavam a umas poucas moedas de
ouro, uma fortuna em Karlaak, mas praticamente sem valor numa cidade em que
o ouro era tão vulgar, que se utilizava para
revestir os aquedutos e esgotos. As suas incursões pelas ruas tinham sido cansativas e
deprimentes.
Uma vez por dia, o rapaz, que tinha encontrado Elric no deserto e o trouxera para
este quarto, visitava o albino, olhando para
ele como se fosse um insecto estranho ou
um roedor apanhado numa armadilha. O
rapaz chamava-se Anigh, e embora falasse
a lingua franca derivada do melnibonês
que se usava nos Reinos Jovens, tinha um
sotaque tão cerrado, que por vezes era impossível compreender o que dizia.
Mais uma vez, Elric tentou erguer o
braço, apenas para o deixar tombar. Nessa
manhã, conformara-se finalmente com o
facto de que jamais voltaria a ver Cymoril
ou a sentar-se no Trono de Rubi. Sentia remorso, mas era de um tipo distante, porque
a sua doença o deixava estranhamente eufórico.
— Tinha contado poder vender-te.
Elric espreitou, pestanejando, para as
sombras do quarto no extremo distante de
um solitário raio de sol. Reconheceu a voz,
mas não conseguiu distinguir mais do que
uma vaga silhueta junto da porta.
— Mas agora parece-me que não vou
ter mais do que o teu cadáver e as posses
que te restam para oferecer no mercado
da próxima semana. — Era Anigh, quase
tão abatido quanto Elric, com a possibilidade da morte do seu prémio. — É claro
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que continuas a ser uma raridade. Tens as
feições dos nossos velhos inimigos, mas
mais brancas do que osso, e olhos como eu
nunca vi em ninguém.
— Lamento defraudar-te as expectativas. — Elric ergueu-se debilmente, apoiando-se no cotovelo. Tinha considerado
uma imprudência revelar as suas origens,
e por isso optara por se apresentar como
um mercenário de Nadsokor, a Cidade
dos Pedintes, que abrigava os mais bizarros
habitantes.
— Depois pensei que podias ser um
mago que me recompensasse com um contributo de saber arcano, que me pusesse a
caminho de me tornar um homem rico,
e talvez até um membro dos Seis. Ou um
espírito do deserto que me pudesse conferir um poder mais prático. Mas parece
que desperdicei as minhas águas. Não
passas de um mercenário arruinado. Não
te sobra mesmo nenhuma riqueza? Uma
curiosidade qualquer que possa ter valor,
por exemplo? — E os olhos do rapaz dirigiram-se a uma trouxa que, longa e elegante,
permanecia encostada à parede, junto à cabeceira de Elric.
— Não é nenhum tesouro, rapaz — informou Elric com severidade. — Pode-se
dizer que aquele que a possui carrega uma
maldição impossível de exorcizar. — Sorriu
ao imaginar o rapaz a tentar encontrar um
comprador para a Espada Negra que, envolta numa sotaina esfarrapada de seda
vermelha, soltava um murmúrio ocasional,
como um velho senil a tentar recuperar o
dom da fala.
— É uma arma, não é? — perguntou
Anigh, as feições magras e bronzeadas fazendo com que os seus vivos olhos azuis
parecessem ainda maiores.
— Sim — admitiu Elric. — Uma espada.

— Uma antiguidade? — O rapaz meteu
a mão sob a djellabah castanha às riscas e
coçou a crosta de uma ferida que tinha no
ombro.
— É uma boa descrição. — Elric divertia-se, mas até esta breve conversa o deixava
exausto.
— Muito antiga? — Agora Anigh deu
um passo em frente, ficando completamente iluminado pelo raio de sol. Tinha o
aspecto perfeito de uma criatura adaptada à
sobrevivência entre as rochas morenas e as
areias sombrias do Deserto dos Suspiros.
— Talvez uns dez mil anos. — Elric
descobriu que a expressão de espanto do
rapaz o ajudava a esquecer, por momentos,
o seu destino quase certo. — Mas deve ter
mais do que isso…
— Então é mesmo uma raridade! As
raridades são muito apreciadas pelos senhores e pelas damas de Quarzhasaat. Há
mesmo quem, dentre os próprios Seis, as
coleccione. O ilustre Senhor de Unicht
Shlur, por exemplo, tem as armaduras de
um exército ilmiorano completo, e cada elemento exposto sobre os cadáveres mumificados dos soldados originais. E D. Talith
possui uma colecção de instrumentos de
guerra que se conta pelos muitos milhares, todos diferentes. Deixa-me que a leve,
Senhor Mercenário, e eu encontro-lhe um
comprador. Depois posso procurar as ervas
de que necessitas.
— Altura em que ficarei suficientemente
recuperado para me venderes, eh? — Elric
sentia-se ainda mais divertido.
O rosto de Anigh tornou-se elaboradamente inocente.
— Oh, não, senhor. Nessa altura já
estarás suficientemente forte para me
resistires. Simplesmente receberei uma
comissão sobre o teu primeiro contrato.
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Elric sentia afeição pelo rapaz. Fez uma
pausa, reunindo forças antes de prosseguir.
— Contas que eu desperte o interesse
de um empregador, aqui, em Quazharsaat?
— Claro — Anigh sorriu. — Podias tornar-te guarda-costas de um dos Seis, talvez,
ou pelo menos um dos seus seguidores. A
tua aparência invulgar torna-te imediatamente empregável! Já te contei como os
nossos senhores são grandes rivais e intriguistas.
— É encorajador — Elric deteve-se
para recuperar o fôlego — saber que posso
contar com uma vida digna e de grande realização aqui em Quarzhasaat. — Tentou
olhar directamente para os olhos brilhantes
de Anigh, mas a cabeça do rapaz afastouse da luz do sol, de forma que apenas parte
do seu corpo ficava exposta. — Porém,
pelo que te percebi, as ervas que te descrevi
crescem apenas na distante Kwan, a dias
daqui: no sopé dos Pilares Escarpados.
Estarei morto antes que o melhor dos estafetas consiga chegar a meio caminho de
Kwan. Tentas consolar-me, rapaz? Ou tens
motivos menos nobres?
— Disse-te, senhor, onde crescem as ervas. Mas e se houvesse quem já tenha recolhido a colheita de Kwan e regressado?
— Tens conhecimento de um tal boticário? Mas quanto me cobraria por tão
valiosos remédios? E porque não falaste
disso antes?
— Porque antes não sabia. — Anigh
sentou-se na frescura relativa da entrada.
— Tenho feito perguntas desde a nossa última conversa. Sou um rapaz humilde, sua
senhoria, não um erudito, e muito menos
oráculo. E no entanto, sei banir a minha ignorância e substituí-la por conhecimento.
Sou ignorante, bom senhor, mas não palerma.

— Partilho da mesma opinião a teu respeito, Mestre Anigh.
— Devo então levar a espada e encontrar um comprador? — Regressou à luz,
com a mão estendida para a trouxa.
Elric deixou-se cair para trás, abanando
a cabeça e sorrindo ligeiramente.
— Também eu, jovem Anigh, sou senhor de uma grande ignorância. Mas ao
contrário de ti, julgo que possa também ser
palerma.
— O saber acarreta poder — disse
Anigh. — E o poder talvez me leve ao círculo pessoal da Baronesa Narfis. Podia tornar-me um capitão da sua guarda. Talvez
mesmo um nobre!
— Oh, decerto que um dia serás mais
do que qualquer deles. — Elric inspirou o
ar bafiento, todo ele estremecendo com os
pulmões inflamados. — Faz como quiseres,
embora duvide que a espada vá de bom
grado.
— Posso vê-la?
— Sim. — Com movimentos penosos e
desajeitados, Elric inclinou-se sobre a borda
da cama e desfez o embrulho que continha
a enorme espada. Gravada com runas que
pareciam bruxulear de forma incerta sobre
a lâmina de metal negro e brilhante, decorada com arte antiga e elaborada, alguma
de estilo misterioso, outra representando
dragões e demónios entrelaçados como se
em combate, a Tormentífera não era certamente uma arma mundana.
O rapaz sobressaltou-se e recuou, quase
como se arrependido do negócio que tinha
sugerido.
— Está viva? BANG!
Data prevista de publicação:
Maio de 2006, pela Saída de Emergência.
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For a man’s house is his
castle, et domus sua cuique
tutissimum refugium.
Sir Edward Coke

breve vão dar por nós. Ocorre-me que não
há mais ninguém nesta praça, ninguém
que se interesse ou venha em socorro. O
táxi passa de súbito de conveniência a armadilha. É por esta razão que nos fazem assinar o termo de responsabilidade na fronteira, no qual o visitante é informado que a
região independente não está ao abrigo da
convenção de Direitos Humanos e assume
a responsabilidade de tudo o que lhe possa
acontecer. Esta não é a minha terra. Vim
apenas à procura da minha casa.
- Não é muito sensato pensar que um
principiante vai conseguir que as portas
se abram mais rapidamente que um profissional – comentou Marcos, o detective
privado cujo cachimbo (uma peça elegante
com fornilho de silicato de hidromagnésio
na forma de um tritão que segurava com
evidente apego) tinha viajado de um canto
da boca para outro, expondo a sua ansiedade e insegurança antes de cada pergunta;
o que expunha agora era o negócio a esca-

A bloquear-nos a passagem estão dois putos das SS a pegar fogo a um vagabundo.
Riem-se, berram com ele, despejam entusiasmados o conteúdo líquido de um balde
sobre a figura prostrada no chão como se
tivessem descoberto um brinquedo novo.
Estão tão bêbados que mal se aguentam de
pé. O velho treme, imóvel como um rato encurralado, e limita-se a olhar a ponta acesa
de cigarro em vôo pelo ar que lhe acerta no
peito e se transforma em sentença final. O
taxista solta um grunhido de aborrecimento e recosta-se no assento, num desprendimento absoluto que tem tanto de experiência como de terror. Pela janela semi-aberta,
surge a baforada acre da gasolina a arder, o
cheiro enjoativo e adocicado do fumo, os
berros desesperados do homem. A figura
rebola no chão em agonia e tenta apagá-lo,
mas o fogo consome-o numa fúria cega e
em breve fica imóvel. Os SS ficam-se a rir e
a beber das pequenas garrafas, à espera que
se extinga. Estão no nosso caminho e em
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mostra uma bestialidade experiente. O
motorista discute num alemão com sotaque, que me esforço para não mostrar que
percebo, não vão pensar que entenderei as
perguntas que me coloquem. O mais alto
mostra um sorriso manhoso e estica as
mãos.
- Tem uma nota grande? – perguntame de repente o motorista num português
perfeito.
- Euros? – rebusco no bolso.
- Claro. O dinheiro não tem pátria
– pisca-me o olho enquanto lhes ofereço o
dinheiro. Eles acabam por se afastar e deixar-nos passar.
- Não sabia que era daqui – comento
com o veiculo em andamento.
- Os que têm cargos baixos e que eles
ainda não mataram, geralmente são-no.
Toleram-nos, como os cavalos toleram as
moscas. Aos outros, matam-nos a todos.
- Até turistas?
- Principalmente a esses. Para virem fazer turismo para aqui, ou são doidos ou são
espiões – e lança-me um olhar de soslaio
como se quisesse perceber a qual das estirpes pertenço.
Em breve chegamos a Alexanderplatz,
que não é uma praça verdadeira mas uma
rotunda que impede a passagem dos carros
e obriga a aproximação a pé. Imponente
e perigosa como um demónio adormecido descubro a maior fortaleza desta terra,
uma besta que se agarra à parede da falésia, como se incrustrada no próprio veio
da terra, de superfície polida e brilhante,
reluzindo com milhares de cores difusas no
interior negro como se feita de uma única,
impossível, peça de opal, quais escamas na
pele do demónio. Torres que Speer nunca
conseguiria imaginar elevam-se com a altura de cinquenta homens, de topos for-

par-se-lhe, e ele sem entender porquê.
- Quando era novo tinha o meu negócio de software pirata a comando dos russos – respondi-lhe, informação que ele não
seria capaz de confirmar. – Não sou propriamente um novato.
- Há quantos anos foi isso? – sorriu.
O cachimbo passou para o canto esquerdo. Ainda ia tentar assustar-me mais uma
vez. – Ouça, esses gajos são paranóicos, e
faz todo o sentido que o sejam. Controlam
quintas de servidores ilegais que despejam
spam às toneladas, crime punido em alguns
países com perpétua; monitorizam o tráfego da net para roubo de identidade, de informações comerciais privadas, de outros
negócios ilícitos. Alguns deles sustentam
o Olho Público. A maior parte são turcos
e arménios cujos pais vendiam armas no
mercado negro. Tem a certeza de que consegue lidar com esta gente?
- Posso tentar.
- A sua casa é assim tão importante?
Porque não compra outra?
- Levei anos a montá-la como queria.
Tem dois pisos, está mobilada como um
pequeno palacete. E também por razões
sentimentais. O meu puto nasceu lá.
- E onde está a sua família?
- Morreram num acidente.
- Compreendo – soltou então uma baforada teatral, assinalando o fim da conversa. Era tão óbvio que gostava de impressionar os clientes com estas imagens de filme
noir como era óbvio que era a pessoa errada para este trabalho. – Olhe, tome cuidado
com os fanáticos. Os que não fazem apenas
pelo dinheiro. São os piores.
E assim me encontro aqui, nesta terra
inóspita, a ser inspeccionado minuciosamente ante a lanterna de um puto bravo
que deve ter metade da minha idade mas
21

temente iluminados com luz vermelha a
alertar contra a aproximação por água e ar,
mas produzindo, com plena consciência, a
imagem de olhos irados. Não há contudo
olho mais terrível que o da suástica imensa,
ondulante num tremor digital, que encima
toda a estrutura e a ilumina nesta noite sem
lua.
O caminho de aproximação – a pé – do
outro lado da entrada exterior, é a língua
que conduz à boca do demónio.
Não levo a mal que o taxista quisesse
despachar-me.
- Nasci aqui – continua a falar enquanto lhe pago, embora esteja já no exterior do
carro. O acontecimento da noite soltou-lhe
a língua. Isso e julgar-me português. – É por
isso que não consigo ir-me embora. Ainda
sonho com o dia em que isto volte a ser a
Sagres da minha infância. Eles traíram-nos,
os cabrões. Votámos neles e retalharam o
país para pagarem as dívidas externas. Se
ao menos tivessem vendido a outros...
- Cale-se – digo-lhe. – Você não sabe
quem eu sou e o Olho Público está em toda
a parte. Vá à sua vida.
O homem cai em si de repente, não diz
mais nada e acelera. Tiro uma fotografia à
matricula do veículo e envio-a para o meu
arquivo pessoal em Inglaterra. Se me investigarem saberão quem foi a última pessoa a
ver-me com vida.
Não que queira ser investigado por
quem fosse. Pelo menos, não acontecerá
em tempo útil, para me salvar, pelo que
me limito a expandir um arquivo histórico. O dia em que me descobri sem casa
cancelei todos os compromissos que tinha
e transferi as poupanças para Madagascar.
Era como se tivesse ido de férias. Não disse nada à polícia. Suspeitava de um ataque
directo, pois as casas dos vizinhos manti-

nham-se controladas ou no mínimo fixas
no local. Felizmente, em tempos tinha tido
o bom senso de artilhar a estrutura com um
par de localizadores dissimulados. Ao pesquisar na net, encontrei-a em trânsito pela
América do Norte. O que fazia ali e como
chegara tão prontamente era assustador.
Não tentei ordenar-lhe que voltasse – podia
haver espiões à escuta. Falei prontamente
com o meu psiquiatra de sistemas.
- Passe-me a lista de rotinas da casa – filo. Leu-a atentamente. – Não há aqui nada
de invulgar, é o habitual conjunto de programas de manutenção doméstica, limpeza, aquecimento, viagem. O Escudix é uma
defesa forte.
- Como poderão ter entrado? – perguntei.
- O mais certo é que a casa continue inviolada. O que é óptimo. O ataque deve ter
vindo de fora. Estes programas da sua casa,
em particular o de viagem, não são perfeitos. Se estão no modo de busca, podem ser
enganados por certos sinais. Imagine que
deu ordens para que a casa efectuasse uma
limpeza geral; combinado com o programa de viagem e com ofertas fictícias, a casa
pode ser induzida a pensar que é mais prático ir limpar-se no outro lado do mundo,
ou mais barato. Quando chega ao lugar, os
ladrões têm meios de entrar nela, desligarlhe o software, remodelar e vendê-la a altos
preços no mercado negro. Casas móveis
são muito procuradas nas Américas.
- Então pensa que aconteceu isso?
- É bem provável. Mas vai precisar que
alguém se desloque pessoalmente. A casa
responderá ao dono, mas não deve lançar
os seus sinais pela net para evitar que estejam à escuta e os copiem. Aí, perde-a de
certeza. Tome, tem aqui o contacto de um
detective especializado nestas coisas.
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Mas acabaria por fazer eu a viagem,
numa casa alugada, um pequeno quarto
com kitchnette e lavatório no qual mal me
podia mover. Passei horas a sobrevoar o
Atlântico, congeminando as próximas acções e informando-me intensamente sobre
os movimentos secretos do submundo informático. O mais interessante e difícil de
controlar era o esquema da célula reprodutora – ou pelo menos assim o informava o Olho Público, ao qual tinha de se dar
um desconto por causa da sua apetência
para os mitos urbanos. A célula funcionava apenas na net e era um conjunto de
rotinas espalhadas por software – software
legítimo – que se activavam apenas em determinadas situações. Digamos, no desvio
de cêntimos em cada transacção financeira
mundial. Ou influenciando dissimuladamente a evolução das bolsas mundiais. Ou
desviando encomendas de mercadorias
para mercados negros. Este tipo de software continuava a ser feito em regime de exclusividade corporativo, contratando programadores de toda a parte do mundo – a
falta de controlo do produto final era enorme. E como não havia um núcleo duro de
actuantes, nem ninguém tomava decisões
explícitas, mas pertenciam a comunidades
virtuais que se desfaziam no vento e voltavam a surgir noutros locais mais tarde, era
dificil de persegui-los legalmente.
Aterrei no porto de Nova Iorque, no
meio de uma tempestade que erguia ondas ferozes contra os pontões fortificados
de Manhattan e fazia balançar os barcos
de bambu, atados uns contra os outros, a
ligar os dois braços do rio. Como era possível viver ali, pensei, enquanto aguardava a

aproximação de um transportador que me
levasse para o nicho alugado de uma estrutura na Sétima Avenida; segundo a net,
viviam mais de dois milhões de almas naquelas embarcações frágeis que via acomodarem-se à vontade do mar pela janela do
quarto. Nova Iorque era actualmente mais
parecida com o caos associado ao imaginário de Hong Kong, que esta própria.
Quando a casa alugada se fixou na estrutura, fui ao encontro de um amigo de
longa data. Se era tão desenrascado como
antigamente, iria encontrar forma de nos
levar ao epicentro do sinal lançado pela
minha casa.
E de facto, continuava desenrascado.
Pertencia aos rangers da infecção, e logo
encontrou um bimotor que nos conduzisse ao perímetro. Aparentemente o centro
do sinal estava bem dentro da zona infectada. O que o deixava céptico – casas refugiadas na zona mais devastada e inóspita
do planeta? - , mas tinha concordado em
levar-me.
Mas não continuava exactamente o
mesmo. Perdera a capacidade de dissimulação. Encontrava-se naquele limbo próprio dos expatriados, em que as saudades
de uma terra que já não existia se misturava com a culpa de a terem abandonado
prematuramente. Shepard vivia num Texas
que no seu espírito ainda era americano.
Acentuara a fala de cowboy, mantinha a
pele clara e os olhos azuis expostos, um dos
poucos brancos genuínos remanescentes
em Nova Iorque. Tinha sido fácil encontrálo, demasiado fácil.
Se nele algo mudara era por força dos
anos, e não para melhor. Quando me viu,
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quando encarou o meu aspecto, não tentou
esconder a repulsa.
- É aqui o controlo do perímetro – sobrevoávamos o interior de Nova Inglaterra,
outrora planície verdejante, agora terra
queimada pelos produtos lançados periodicamente pelas missões de vigilância
e que separava a zona habitável do que o
Olho Público gostava de tratar como AssKicking Nature, embora as teorias aceites
(desde uma operação militar falhada a um
ataque terrorista bem sucedido) concordassem que não havia nada de natural no
fenómeno. O Olho também afirmava que
a infecção ia reclamando cinco porcento de
território por ano, embora os dados oficiais
indicassem o contrário. Quem tinha razão?
– Não sei – respondeu Shepard, despejando
mais informação do que eu estava interessado em ouvir. – Mas que não cede terreno,
isso é verdade.
E por hectares e hectares a terra mos-

condições que nem a própria ecologia terrestre seria capaz de enfrentar.
- E não se espalham pelo ar? Por meio
de esporos?
- Não há outras zonas. Mas se isso acontece, não temos forma de controlar. Se calhar, estamos já todos infectados, e a aguardar um sinal de ataque – parecia realmente velho. – Como podes ver, não entendo
onde é que pode estar a tua casa.
Assenti. Não fazia sentido. Até receber
uma mensagem no telemóvel.
Wer nicht vorwärts geht,
der kommt zurücke.
O tempo pareceu deter-se. Como se tivesse sido atingido fisicamente. Mas ao menos tudo fazia agora sentido. Estava longe,
tão longe da verdade. E agora ia ser obrigado a jogar no território do inimigo.
Shepard percebeu de imediato. Era um

“A verdadeira democracia não é aquela em que temos de gostar uns dos

outros; é a que nos dá a liberdade de odiar e destruir quem odiamos.”
trava os novos habitantes. Manadas de gigantescas lesmas terrestres. Paisagens de
cristais de sal habitados por insectos multiformes cujos formigueiros atingiam centenas de metros de altura. Uma selva densa
de ramagens e verde mas que era na prática um único organismo com o tamanho
de quilómetros. Mastigadores de terra que
construiam catedrais de silício onde depositavam ovos e que eram guarida de centenas de espécies menores. E esta ecologia
era tão resistente que não soçobrava ante
pesticidas, fogo ou mesmo bombas atómicas – acabava por se regenerar, com outras
formas, no espaço de anos. Sobrevivia em

ataque pessoal. E sabia de quem vinha. Sem
proferir palavra, deu meia volta.
Mas algo ardia dentro dele. E começou
a manifestar durante a viagem.
- Só nos trouxe dissabores. Foi por isso
que nunca quis experimentar – dizia. Não
quis fazer comentários. Mas ele continuava
o ataque. – Anos e anos a ver-me ao espelho.
Como é possível viver assim? Rugas e artrite e a vista a falhar. Tanto esforço para quê?
– olhava-me enquanto falava. Suspirava
profundamente. – Mas a alternativa... Para
mim era de mais. Para ti não deve ter sido.
Eu sei quem tu és. Eu sei o que está naquela
casa. E porque a queres tanto.
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- O desejo de um homem esconde-se
naquilo que odeia – respondi-lhe.
- Estás muito enganado. Nunca desejei
aquilo. Pensas que quero ser um monstro
como tu? Já viste o que o Olho vos chama?
Imagina se soubesse que é verdade.
- A cada um o seu destino – disse baixinho, enquanto me picava dissimuladamente com um alfinete, o deixava encherse com o meu sangue, e depois o enterrava
no pescoço dele. Primeiro soltou um olhar
de espanto, depois entendeu. Tentou agarrar-me mas a toxina era rápida e paralisava
os músculos. Em breve morria sufocado.
Deixei o aparelho aterrar e ordenei-lhe que
voltasse para a zona infectada e a sobrevoasse às voltas até acabar o combustível. Era
uma pena mas todos sabemos que as amizades não duram para sempre.
E foi assim que me encontro aqui, no
hall de entrada da fortaleza. Certo de que
assistirei ao fim de outra amizade.
- Samuel – aborda-me com os braços
abertos. Há muito que não me tratam por
este nome.
- Hans – não chegamos a tocar-nos, é
tudo fita. Em cada um de nós há toxinas na
pele suficientes para paralisar o outro.
- Entra, vem conhecer o meu lar – enverga o uniforme de Übercommander,
embora na versão de Hollywood e não a
legítima. Cabos e outros militares acólitos
apressam-se a abrir-nos as portas, a passarlhe uma bebida para as mãos e um charuto. Mais teatralidades. A alcova onde nos
refugiamos está cheia de divãs reclináveis
vermelhos, uma pequena lareira, uma garrafeira com vinhos importados e uma janela que dá para o oceano. Sentada num dos
divãs está uma miuda pequena, com caracóis, e de pele muito branca. Mas os olhos
fortemente azuis estão cheios de rugas e

olheiras.
- A minha filha – apresenta-a. – Querida,
este é um velho amigo do teu pai.
- Olá, sou a Vlana – diz, numa voz que
parece inocente.
- Um depósito regenerador ambulante? Que passa despercebido? É uma ideia
manhosa... embora não deva ser muito
eficiente. A reprodução num corpo vivo é
desgastada pela manutenção do mesmo.
Nunca consegui manter a solução pura
muito tempo. Que idade tens, pequenina?
- Quarenta.
Hans segue a conversa imperturbável.
- Vamos que interessa, Hans. Quero a
minha casa.
- E tu sabes o que eu quero. Dá-me isso
e podes ficar com a tua casa.
- Não negoceio com gente da tua laia.
Também sabes disso.
- Como se tu fosses um anjo... Embora
tenhas nome de anjo, não é, Samuel? O
dissimulado? És como a democracia de
antigamente. Tudo aparência, e por dentro,
hipocrisia. Vamos todos fingir que nos tolerarmos uns aos outros. Ao menos aqui as
coisas são honestas e sinceras.
- Ah, sim, é uma terra de oportunidades.
- A verdadeira democracia não é aquela
em que temos de gostar uns dos outros; é a
que nos dá a liberdade de odiar e destruir
quem odiamos.
- Nisso estamos de acordo – digo-lhe,
dando dois passos em frente, ficando mais
próximo da miuda. – Porque odeio-te e
apetece-me destruir-te.
- Cala-te, insolente – fala agora em germânico; o tom que usa para se dirigir aos
soldados. – Não vales nada aos meus pés.
Dá-me o que quero e implora para que te
deixe viver.
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[continuação da pág. 13]

Num movimento mais rápido que o
instinto, agarro o pescocinho da miuda e
aperto. Dá um estalido ligeiro. O corpo estremece uma só vez.
Os guardas puxam das armas. Estico o
braço na direcção de Hans. Até parece que
o estou a saudar.
- É uma prótese biónica e está cheia de
C4. O suficiente para arrasar com esta merda toda. Diz-lhes que se afastem.
Hans parece um peixe fora de água,
olhando para o meu braço e para o corpo
da miuda. Começo a pensar que ele não
tem outro regenerador de reserva. E a solução dentro deste está a morrer.
- Liberta a minha casa e deixa-me sair.
Depressa, antes que seja tarde de
mais para ti.
Ele demora a reagir – está a
tentar congeminar um plano.
Não o deixo. Agarro-o pelas
condecorações falsas, que se espalham pelo chão, passo o braço
à volta do pescoço dele. Se atirarem contra mim, irão atingi-lo. Se me acertarem no braço, adeus a tudo isto.
Puxo-o de encontro à janela.
- Espero que saibas nadar.
- Que fazes? Isto é muito alto, morremos os dois.
- E então, queres viver para sempre, é?
- Pára. Pronto, vê – tira o telemóvel do
bolso, envia um código. – Já libertei a tua
casa.
- Oxalá digas a verdade. Senão, vais
morrer em vão – e com a força toda do braço, faço-o rodopiar contra a janela. Embate
contra ela vertiginosamente, desfazendo-a
em milhares de pedaços, tombando pela
falésia. Os guardas demoram a recuperar
as armas e então já estou de pé, já soltei o
antebraço, já me lancei pela abertura. A

explosão queima-me os cabelos da nuca.
Passam-se segudos até embater na água,
que é quase como se embatesse contra pedra.
Fico a boiar na corrente, semi-consciente. Mal noto o helicóptero silencioso, mas
surge na hora e forma combinadas. Nada
como confiar num estranho e no dinheiro
que lhe prometemos – por vezes sobrevalorizamos a amizade...
Faço a recuperação em casa. Estava
mesmo a precisar de um banho. Neste caso,
é um banho que dura oitenta horas, e quando acordo, estou uma outra pessoa. Ou melhor, volto à pessoa que fui. Que continuo a
ser. E penso, desta vez, como é irónico termos chegado, eu e Hans, quase à
mesma solução – embora Hans
continuasse preso a uma necessidade de poder absoluto, e não
conseguisse ver mais além; ele
que era o homem das citações.
Man sieht nur das, was man weiß.
Mas afinal sabia pouco.
Mas também eu estava cego, quando o
cerco começou. Havia uma mulher, havia
um feto, havia uma morte certa à espera
de todos nós. As semanas sem esperança,
encarando as gentes à nossa volta lutando
por carne podre e poças de lama, e a resposta estava ali, tão evidente. Um útero,
um feto, uma fábrica de células eficiente e
barata para albergar o segredo que me fora
desvendado, a juventude eterna.
Eis o que sei agora: que a família nutre o
homem. E que o homem que cuida da sua
família, garante a sua própria sobrevivência
e transporta em si, no seu corpo, o resultado desse amor. Para além dos sacrifícios
que seja necessário fazer.
Pois a família é o pilar de um homem. E
a casa deste, o seu reino. BANG!
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autores e académicos portugueses não lhe
ficou atrás. Como convidados especiais
estiveram presentes João Barreiros, autor
nacional de ficção científica já traduzido
em várias línguas, António de Macedo,
cineasta, escritor e professor universitário,
David Soares, com trabalho nas áreas do
ensaio, romance e banda desenhada, Inês
Botelho, uma jovem revelação da literatura fantástica nacional, e Luís Rodrigues,
editor e antologista. Na área visual, José
Carlos Fernandes apresentou o projecto
Black Box Stories, com os seus contos a
serem ilustrados por outros desenhadores,
e Miguel Vieira, desenhador radicado em
Paris, apresentou o projecto Território
Improvável. Outro projecto apresentado
durante o FF2005, desta feita de cariz literário, tratou do anúncio público dos
vencedores escolhidos para integrar a antologia nacional Antoloblogue, da qual
são editores Luís Filipe Silva e Jorge
Candeias. Para além destes, estiveram presentes Rosário Monteiro, Helena Barbas,
Leonor Machado de Sousa e Teresa de
Almeida (literatura fantástica portuguesa), Filipe Melo, Jeffrey Childs e Ricardo
Prata (horror), João Ventura e Gisela
Silva (literatura fantástica), João Seixas e
Luísa Alves (Star Wars), Jorge Rosa (Philip
K. Dick), Maria Aline Salgueiro (utopias
femininas), Ana Maria Nobre e António
Bettencourt Viana (Júlio Verne), e Paula
Cordeiro (rádio).
Foram vários os lançamentos de livros: Carmilla, de Sheridan LeFanu, (Nova
Vega), Trevas Fantásticas, de David Soares
(Polvo), Em Busca do Livro de Areia, de
Rhys Hughes (Livros de Areia), A Invenção
de Leonardo, de Paul McAuley (Saída de
Emergência), A Rainha das Terras da Luz,
de Inês Botelho (Gailivro), A Biblioteca,

de Zoran Zivkovic (Cavalo de Ferro), e
Paraíso Virtual, de Nick Sagan (Presença).
Apenas com a excepção do primeiro, apresentado pelo editor Assírio Bacelar, todos
foram lançados na presença dos respectivos
autores.
E, como a cereja no topo do bolo, foi
também aí oficialmente lançado o nº0
desta nova revista, a Bang! – Literatura de
Aventura e Fantástico. Numa apresentação
em powerpoint de algumas das páginas da
revista, o editor Rogério Ribeiro percorreu os vários pontos de interesse da edição
experimental. Enquanto isso, a banca de
livros na foyer do auditório tinha já para
venda vários exemplares da Bang!, acabados de entregar, bem quentinhos, pela mão
do director Luís Corte-Real.
Apesar de alguns problemas com a identificação do local do evento, fruto da ausência de sinalética encaminhadora no exterior, as instalações da BMOR revelaram-se
amplamente satisfatórias, assim como é de
assinalar o acompanhamento do pessoal da
BMOR ao bom decorrer do evento.
O ambiente criado revelou-se extremamente acolhedor, com a zona do
bar a disputar algumas vezes com as palestras a atenção da audiência, já que o
evento se mostrou uma óptima ocasião
para o encontro de amantes do género,
vindos de vários pontos do país, assim
como de troca de impressões com os
convidados nacionais e estrangeiros, que
demonstraram disponibilidade e simpatia impecáveis.
Um agradecimento final a todas as
entidades culturais e empresas que patrocinaram e apoiaram o evento, tornando possível a sua realização nestes moldes e com
esta dimensão. Sem dúvida uma iniciativa
a repetir. BANG!
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Numa época prenhe de efemérides
comemorativas, poucos se parecem ainda
ter recordado que 2006 marcará o octogésimo aniversário da criação do género “ficção
científica” e, provavelmente, da primeira
tentativa estrutural de definição do mesmo, por mãos de Hugo Gernsback. Com
efeito, no editorial da revista AMAZING
STORIES, de Abril de 1926, Gernsback
definia “scientifiction” como “o tipo de
história escrito por Jules Verne, H. G. Wells
e Edgar Allan Poe – um romance encantador, misturado com factos científicos e uma
visão profética”, acrescentando ainda que
“não só estas histórias são uma leitura tremendamente interessante, como divulgam
conhecimento de uma forma agradável. As
aventuras que nos são apresentadas hoje
nas histórias de cientificção, podem muito
bem acontecer no mundo de amanhã”. Não
quer isto dizer, obviamente, que a Ficção
Científica (FC) nasceu em 1926; esta terá
nascido, de forma mais ou menos reconhecível, com Verne e Wells, embora afloramentos anteriores, mas não pacíficos,
se pudessem encontrar já em Robinson
Crusoe (1719), Frankenstein (1818) ou na

obra de Edgar Allan Poe (1809-1849). E
nem sequer o termo “ficção científica” foi
criado nessa data; Gernsback referia-se a
scientifiction, apenas adoptando o termo
“ficção científica” em 1929 (termo que,
por sua vez, fora utilizado pela primeira
vez por William Wilson na sua obra A
Little Earnest Book Upon a Great Subject
(1851), embora não num sentido que hoje
reconhecêssemos como adequado).
No entanto, seria demasiado negligente
olvidar que a FC é, na sua essência, uma colagem de géneros e modos que lhe são anteriores e, em determinados casos, já perfeitamente consolidados, cabendo a Gernsback
o mérito de primeiramente ter sentido a necessidade de criação de uma categoria editorial que agregasse tão díspares elementos,
convertendo-os num veio incontornável
da literatura do Século XX. Talvez por isso,
a celebração destes 80 anos de existência
do “género FC”, nos merecesse uma breve
reflexão sobre o seu estado actual, não no
seu panorama global – quer internacional,
quer nacional (razões de espaço e sintetismo impedem-nos esse exercício) – mas de
uma perspectiva que, estamos em crer, não
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é normalmente apercebida entre as hostes
de fãs portugueses (por muito escassas que
elas sejam). Habituados a ver a FC ser tão
mal tratada e negligenciada entre nós, torturada em colecções impessoais e pouco
criteriosas, e meio aturdidos pelas novas
que nos chegam do exterior com a canção
fúnebre do seu óbito, não nos apercebemos
de um queixume distinto, que se faz ouvir
baixinho, mas porventura com um grau de
importância inteiramente desproporcionado.
Refiro-me à queixa que repetidas vezes
ouvimos dos nossos cientistas e divulgadores da ciência, muitos professores universitários, muitos outros com acesso à
televisão, e que parece manifestar um crescente e inevitável divórcio com o género literário que, imaginávamos, lhes seria mais
próximo. Hoje já não se escreve FC como
antes, suspiram; que saudades de quando
a FC era escrita por cientistas, lamentam,
e, inevitavelmente, deixam escapar os nomes de Asimov, ou Clarke, como expoentes
dessa desaparecida FC, cuja ausência os
empurra para longe do género. E se numa
primeira reacção somos levados a ignorar

tais protestos como o manifestar de um
certo saudosismo por uma mítica idade do
ouro, frequentemente ligada às memórias
pessoais da infância de cada um, o facto de
tal queixume irromper de uma diversidade
tão grande de gargantas devia-nos levar a
uma consideração mais atenta, pelo menos
enquanto sintoma de que padece a FC em
Portugal, não só no nível criativo/autoral,
mas no plano mais vasto da percepção do
próprio género por parte dos seus destinatários principais, os leitores. Sintoma
que somos obrigados a reconhecer se queremos, um dia, consolidar um gosto por tal
género literário.
Impor-se-ia, então, e em primeiro lugar, interrogar-nos sobre qual é a FC cujo
desaparecimento é lamentado por estas
vozes tão díspares. A frequente referência a
Asimov, Clarke e outros autores da Golden
Age Campbelliana (1938-1946) permitenos desde logo intuir algo sobre o modo
em questão; no entanto, o facto de Clarke
ainda se encontrar esporadicamente activo,
e de Asimov ou Heinlein terem continuado
a escrever até às suas mortes (respectivamente em 1992 e 1987), produzindo obras
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em determinados casos bastante distintas
das que assinavam nos seus anos áureos
(para melhor e para pior, consoante os gostos de cada um), obriga-nos a apertar um
pouco mais o crivo da interrogação que
nos propomos responder. Ora, uma dessas vozes, que se faz ouvir de forma mais
ponderada e articulada, e à qual podemos
ir buscar algumas indicações úteis ao nosso propósito, é a de António Bettencourt
Viana. No prefácio à sua colectânea
Histórias de Espantar (Vega, 2004), o autor escreve que “a ficção científica poderia
ser um excelente instrumento educativo se,
sem descurar imaginativas aventuras, um
pouco de enredo e algo de embelezamento
literário, tivesse como primeira preocupação
a verosimilhança.”
Como veremos mais adiante, esta concepção é sintomática de um entendimento
da FC que não poderemos aceitar inteiramente, mas para o caso sub judice, importanos, acima de tudo, atentar na gradação do
enredo (“…um pouco…”) e do embelezaenred
mento
literário (“…algo de…”), e na relação
nto lite
entre “instrumento
educativo” e “verosimiltrum
hança”. Da tensão
subjacente à articulação
ha
são su
que
ue Bettencourt Viana faz
fa destes conceitos
(deixando
transparecer,
ixando tran
arecer, para o leitor atento,
aquelaa que foi uma das principais
principa clivagens
nas fileiras
nestes últimos
as dos autores de FC neste
80 anos), parece-nos lícito concluir que as
vozes de que vimos cuidando se referem ao
desaparecimento
o do tipo de narrativas que,
durante muitos anos,
s, foram conformadoras
do núcleo da FC – quiçáá da própria identidade do género – ou seja, aquilo que normalmente designamos como
o FC HARD.
Ao fim e ao cabo, independentemente
temente da
definição com que queiramos limitar
imitar os
contornos da literatura de extrapolação
polação
científica, esta sempre foi, essencialmente,
mente,

uma “expressão de dois elementos comuns
na cultura ocidental: (1) a fé Baconiana de
que pela investigação sistemática da natureza, o homem consegue dominar os segredos
do universo desconhecido, assim melhorando a condição humana; e (2) a convicção de
que o universo é um mecanismo, indiferente
ao homem e desprovido de qualquer plano
ou propósito divinos”. (1)
A FC Hard preocupa-se, assim, com a
depreciada beleza da verdade, e do prazer
que se encontra na sua busca – e obtenção
– por meio do processo de descoberta
científica. A razão primordial que nos leva
às páginas da FC é a comunhão de uma
exploração figurativa dos mecanismos do
Universo, por meio da razão e da “investigação sistemática da natureza”, conforme
ela é levada a cabo por personagens que,
a mais das vezes, não passam de meros
clichés que empurram a narrativa rumo
àquele significativo momento do Eureka!
que constituirá o seu clímax. Já tacteada
por Gernsback, seria afirmada no reinado
de Campbell como director da Astounding
Stories (actualmente Analog), onde o termo seria cunhado por P. Schuyller Miller
no final dos anos 50, como tronco central
da Ficção Científica, se não mesmo como
único tronco da Ficção Científica. Algo que
apenas se pode compreender, se atentarmos
no quase absoluto domínio que este gigante
editorial exerceu até aos anos 50, altura em
que outros editores igualmente carismáticos, como He
Healy, McComas e Boucher, e
depois Moorcock
Moorco nos anos 60, tomaram as
rédeas das suas próprias publicações e conduziram a FC a outros rumos e paragens.
Hoje em dia, por via de contingências de
mercado, condic
condicionantes sociológicas, géneros concorrentes e perspectivas estéticas
opostas, a FC Hard
d encontra-se arredada
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da que brevem
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do eixo
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recente
nte com
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os. Se no período da Segunda
nda Guerra
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Mundial
so e imp
impulso
imposição de Campbell (por sua
mo form
ão con
vez como
forma de reacção
contra a pura
opera, escrita
esc
ma entusiásspace-opera,
de fo
forma
as sem grande mérito
éri literário
ite
tica mas
que
izava as revistas de Gernsback), a
caracterizava
nciipalmente de finais dos anos
partir principalmente
uriosamente
te a partir do mo
cinquenta – cu
curiosamente
mo-qu
ue fo
oi rotulada – outras exeex
mento em q
que
foi
meçaavam a ser feitas (p
((por
igências lhe com
começavam
Judith
h Merril, James Blish,
Bl
Damon Knight,, Judith
k Brian
n Aldiss, etc.
Michael Moorcock,
etc.),, em
utura estilo lliterário
terár
termos de temas, estruturas,
e teleologias, como resultado das próprias
tensões internas ao género que exigiam um
alargamento, ou mesmo a subversão, das
suas regras.
Tal golpe de estado literário (4) deu-se
como reacção manifesta contra a ficção
científica campbelliana, à data estagnada
ou entregue a um proselitismo desconexo,
de ideias perfeitamente ridículas, como a
cientologia ou as capacidades precognitivas, com que Campbell ia preenchendo
os seus editoriais. Conhecida como a New
Wave, dum lado e outro do Atlântico, onde
Merril e Knight pelos Estados Unidos, e
Moorcock, Aldiss e Ballard pelo Reino
Unido, pretenderam declarar a FC Hard
anterior a 1965 como história literária, um
projecto falido, e estabelecer um novo ponto de partida para a ficção científica, ponto
de partida esse que a aproximaria do corpo
principal da Literatura (mesmo que assim
esbatesse a sua personalidade, características e atractivos próprios). A FC que nos foi

do papel central que desde sempre desempenhara no cânon do género.
Com efeito, a mudança de milénio
pareceu processar-se num clima de confusão intelectual quanto à possibilidade de
alcançar o conhecimento de uma verdade
objectiva, quando não mesmo de dúvida
profunda quanto à existência de uma tal
verdade. Sob o ímpeto alucinado das escolas de pensamento francesas, o conhecimento científico e a própria ciência são
equiparadas enquanto instrumentos de
interpretação do real a uma panóplia de
mundividências subjectivas, nas quais se
encontram as perspectivas mitológicas arcaicas, a religião, e mesmo as filosofias pop
dos new agers.(2) Uma tal envolvente cultural é pouco propícia ao desenvolvimento de
uma literatura de carácter fantástico, onde
a natureza desse mesmo carácter fantástico
assenta na possibilidade não só de conhecimento objectivo do real, mas de extrapolação, com carácter de realismo, das condições desse mesmo real em circunstâncias
ainda não directamente experienciáveis
(e, consequentemente, apenas intelectualmente intuíveis) por via das limitações da
tecnologia contemporânea.
Somando-se aos factores macroculturais, o crescente predomínio do cinema
de grande-orçamento e dos jogos de computador, com a sua linguagem e códigos de
leitura próprios, e a ênfase atribuída aos aspectos de estética visual e de impacto sensorial, voluntariamente desconexos da esfera
intelectual, têm contribuído para a busca
de um imaginário completamente distinto
da FC de carácter Hard entre aquele que
outrora fora o seu público-alvo privilegiado
(3)
, factor a que se soma a própria mutação
do mercado editorial ao longo dos últimos
cinquenta anos, conforme afloraremos in31

devolvida pela New Wave nos anos setenta,
era um mero pastiche desossado, descarnado, e com menor coerência genérica do que
alguma vez tivera em toda a sua história
(situação que, como os leitores habituais do
género sabem, se mantém até ao presente,
não obstante o recente surgimento de dois
movimentos de recuperação de temas clássicos, e de regeneração do seu tratamento
dentro das regras do género, o New Weird e
a Space Opera Gótica (5), e de um movimento importante nos anos 80 – o Cyberpunk
– que logrou representar as duas correntes
em duas das suas figuras de proa, Gibson e
Sterling (6).
Não se pense com isto, porém, que a
intentona foi bem sucedida na erradicação
da FC Hard. Se Asimov, de certa forma
desagradado com o tratamento a que a FC
era submetida, se afastou da escrita do género que ajudou a criar durante quase vinte
anos, Heinlein, a segunda figura máxima
da Golden Age (ultrapassado, em termos de
importância relativa, apenas por Campbell),
logrou, durante os anos da New Wave, assinar não só a melhor das suas novelas de
FC Hard, The Moon is a Harsh Mistress
(1966), mas também a sua obra mais popular, perfeitamente ao estilo da New Wave,
Stranger in a Strange Land (1961). Nem
se pense, também, que a New Wave foi um
movimento desprovido de méritos; quando não entregues aos excessos do zeitgeist
da contra-cultura, legou-nos alguns dos
melhores e mais marcantes autores e obras
do género, embora num registo que da FC
canónica guardavam apenas a iconografia,
os temas e algumas ideias determinantes.
No entanto, se algo distinguiu a New
Wave e os seus seguidores, de forma significativa, foi o tratamento dado a tais ícones,
temas e ideias; mais do que a forma lit-

erária mais elaborada,
e a consciência de que
a FC não precisava de ser
mal escrita ou má literatura
– ideia que, aliás, já Campbell defendia –
aquilo que cavou um profundo fosso entre
a FC Campbelliana e a New Age foi a reperspectivação do seu objecto. Alguns diriam
mesmo, a sua radical distorção. Se o tom de
uma e outra eram distintos, com o optimismo que parecia marcar a FC dos heróis-cientistas-engenheiros a ser substituído pelo
niilismo sombrio de Ballard, mais distinta
ainda era a noção, absolutamente anti-FC
Hard, de que o género da literatura extrapolativa devia possuir um subtexto, uma
mensagem, um código de conduta (prostatus quo ou anti-establishment) de relevo
imediato para o aqui-e-agora. De certa
forma, e de forma algo redutora, poder-seia dizer que o que a New Wave trouxe de
novo foi a erradicação do futuro do núcleo
da Ficção Científica. A Ficção Científica, tal
como o mainstream, passaria a ser uma expressão do seu tempo.
Isto não quer dizer que a FC não possua, ou não deva possuir, uma ligação ao
contexto histórico da sua criação. Como
qualquer actividade intelectual humana,
encontra-se profundamente marcada pela
envolvente cultural do momento em que é
escrita; mas, ao contrário da demais literatura, que realmente procura representar
experiências passadas, presentes, ou futuras com relevo para a conduta individual
ou colectiva do presente imediato, cingindo-se àquilo que Ken MacLeod(7) considera
serem os confortáveis temas do Indivíduo
contra a Sociedade e da Sociedade contra a
Sociedade; já o tema central da FC, ecoando a resposta de Hal Clement quando lhe
perguntaram porque não incluía vilões
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nas suas obras (Porque acho que o Universo
é um vilão mais do que suficiente!), é o da
posição da humanidade no Universo, ainda
que este seja “um mecanismo, indiferente ao
homem e desprovido de qualquer plano ou
propósito divinos”. Não é difícil compreendermos que MacLeod se refere claramente
à FC Hard, como sendo a razão de ser da
própria Ficção Científica.
Na esteira da New Wave, parece-nos
dizer MacLeod, a FC, numa corte descarada aos paparicos da crítica mainstream,
e buscando uma credibilidade que nem as
presenças constantes de Vonnegut, Asimov
ou Heinlein nas listas de best-sellers do New
York Times lhe pareceram lograr, tornou-se
essencialmente Ficção Científica para pessoas que não gostam de Ficção Científica (8).
Uma Ficção Científica (por vezes disfarçada sob a capa mais ou menos imaginativa
de literatura especulativa, slipstream, ou
qualquer outro cosmético aviltante) que,
vergando-se ao relativismo epistemológico
tão em voga numa sociedade de entretenimento avessa ao mais pequeno esforço
mental, e ávida das mais reconfortantes
panaceias que lhe confirmem o acerto do
seu estilo de vida de laxismo intelectual,
descarta o saber científico que lhe devia estar ínsito na alma. Os avanços tecnológicos,
a descoberta científica que geravam o sense
of wonder próprio da FC da era áurea, vêse agora reduzido ao papel de símbolo que
porá em marcha uma mera exploração teorética, confortável e familiar, da realidade
do hoje, para as gentes do hoje.

É então do desaparecimento da FC
Hard que se queixam os nossos cientistas?
Para avançar um pouco mais na tentativa
de obter uma resposta a esta questão, importa definir, ainda que vagamente, os
contornos da criatura a que chamamos FC
Hard. John Taylor(9), define-a como sendo
“a arte de tornar um ‘e se?’ científico interessante, sendo que esse ‘e se?’ científico é um
postulado ou proposição de cariz científico”.
Embora discorde da necessidade que esta
definição parece reconhecer de se tornar
interessante uma hipótese científica (esta
é-o, por si própria), embora considere que
se pode traduzir esse “interessante” pela
proposição mais correcta de “atractiva para
o leigo”, ela parece conter em si, de forma
bastante económica, as principais características da FC Hard, conforme haviam
já sido definidas por Gernsback em 1926.
Esta é uma literatura que, em maior ou
menor grau, assenta a tensão narrativa
num postulado ou numa hipótese científica, e suas consequências (para o indivíduo
ou para a sociedade), as quais devem ser
igualmente validáveis, tanto quanto possível, à luz do conhecimento científico contemporâneo ou da lógica racional própria
da investigação científica. Rudy Rucker (10)
chega mesmo a considerar que a FC Hard,
para ser realmente meritória, “para além
de incluir informação credível sobre ciência
real ou possível, deveria incluir factos científicos novos, matérias que ainda não foram
objecto de uma grande divulgação a nível
popular”. Historicamente, a FC Hard tem
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assentado
ado crucia
crucialmente num estilo de esmples e d
crita simples
directo, sem grandes floreados, à semelhança
emelhan dos relatórios científicos
em que frequent
frequentemente se baseia ou que os
seus cultores
originais escreviam eles próptores ori
rios, como
omo meio privilegiado de expor de
formaa credível o u
universo ideal da ciência.
As personagens prin
principais reflectem esta
teleologia, normalmente
normalmen um cientista ou
engenheiro desenrascado,
desenrascado que vive, como
vigário do leitor, o frisson
n da descoberta, da
solução, do confronto emocional
emocio com aquilo que é cientificamente verda
verdadeiro, para
o que exigirá dos leitores, não só uma vasta
experiência de leitura do género,
géner como de
conhecimentos científicos ele
elementares.
Assim entendida, dificilmente se poderá considerar que a FC Hard tenha
desaparecido do panorama
literário; autores como
Adam Roberts, Gregory
Benford, Larry Niven,
Jerry Purnelle, David
Brin, Stephen Baxter, Greg
Bear, Peter F. Hamilton,
Dan Simmons, Walter
Jon Williams, Charles Stross, Vernor
Vinge, Jack McDevitt, Ben Bova, Alastair
Reynolds, John Barnes, Greg Egan, Rudy
Rucker, James Patrick Kelly, Kim Stanley
Robinson, e tantos outros que se torna aqui
impossível enumerar, continuam a manter
aceso aquele sol newtoniano que guiara já
Asimov, Raymond F. Jones, Heinlein, Dean
Ing, Poul Anderson (et. al.), reproduzindo,
com maior ou menor sofisticação literária o
mesmo prazer pela contemplação intelectual da verdade que os seus antecessores haviam partilhado connosco. Nas suas obras,
encontram-se os temas tradicionais da FC
Hard; a trilogia marciana de Kim Stanley

Robinson, a saga de exploração científica
e exploração económica do sistema solar
de Ben Bova, Heart of the Comet (1986),
de Benford e Brin apresentam soluções
de continuidade face ao espírito pioneiro
da Golden Age, ao passo que as Space
Operas Góticas mais recentes, a Night’s
Dawn Trilogy (1997-2000) de Hamilton, a
saga de Reynolds iniciada com Revelation
Space (2000), a série dos Moties de Niven
e Pournelle (1974-1993), ou a Guerra da
Elevação de Brin, retomam o tema bélico
que sempre lhe foi próximo, desde With
the Night Mail (1905) de Kipling, até ao
fantasma da Segunda Grande Guerra que
pairou íntimo da Golden Age; Pushing
Ice (2005), de Alastair
Reynolds, Quarantine
(1992) de Egan, ou até
The Sex Sphere (1983)
de Rucker, retomam de
forma brilhante o tema
do primeiro contacto, ao
passo que On (2002) de
Adam Roberts recupera
o desafio da adaptação a
ambientes hostis
ostis de que
Hal Clement assinou a opus magna com
o seu Mission of Gravity (1954).
954). Robert
A. Metzger devolve-nos o engenheiro
Heinleiniano, actualizado e modernizado
(talvez por isso, mais contido,, mais domado), no seu brilhante Picoversee (2004), uma
narrativa clássica de uma invenção
nvenção fora
de controlo, adaptada ao mundo
undo da física
quântica; e Paul J. McAuley, um dos melhores autores contemporâneoss de FC Hard
Hard,
mostra-nos uma inteligentíssima
sima invasão
alienígena em Seeds of Life, e um universo
completamente povoado por exobiontes
xobiontes na
sequência Child of the River, assim dando
resposta cabal à retórica questão
ão de Aldiss
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heiro-herói e, sobretudo, da short-story (esforços de fôlego como os de Hal Clement
são infelizmente raros). A própria natureza
do mercado americano – o mercado da FC
até aos anos 60 – que privilegiou a narrativa
curta até finais dos anos cinquenta (12), ou
seja, até ao advento do paperback de ampla
distribuição, que finalmente veio permitir a
chamada de atenção sobre a novela. Tal facto, aliado a claras políticas editoriais de um
punhado de editores criteriosos e de grande
qualidade (Horace Gold e Frederick Pohl
na Galaxy, Anthony Boucher e McComas
na Fantasy and Science Fiction, John W.
Campbell na Astounding, entre outros)
permitiu uma especial longevidade a um
tipo homogéneo de história, perfeitamente
identificável pela publicação em que surgia,
e que contaminava a própria percepção da
FC como um todo (aparentemente) homogéneo.
No entanto, e face à explosão de modos,
estilos, temas e formas de expressão que se
seguiram à New Wave (ela própria centrada
na revista New Worlds), e à crescente variedade de casas editoriais especificamente
dedicadas à FC (Del Rey, Tor, DAW, etc…),
a FC passou a apresentar um aspecto fragmentado e heterogéneo (se calhar mais
consentâneo com a sua própria natureza
histórica). Em Portugal, a falta de critério
na escolha das principais colecções de FC
que as editoras oferecem ao público, misturando obras (muitas vezes escolhidas do
fundo do catálogo em termos de qualidade,
e servidas de péssimas traduções) oriundas
de diversas correntes e períodos históricos, impede sequer um conhecimento ontogenético do género, conferindo ao todo
um aspecto desarticulado e caótico.
Em tal panorama de fragmentação, é
natural que o núcleo coeso e coerente de

(Who cares about the lives of worms?).
Um finíssimo corte transversal ao
longo de três décadas de desenvolvimento
do género, e que nos demonstra à saciedade uma plúrima manifestação de um
– alguns diriam do – modo principal de
tratamento literário da Ficção Científica.
Com vozes, estilos e temáticas perfeitamente distintas, e no entanto coerentes e
identificáveis, a FC Hard, embora porventura perdendo alguma da centralidade de
que gozou na conformação da identidade
do género, mostra-se vicejante e presente,
dando continuidade e multiplicidade de
expressões aos temas e obras centrais da
Golden Age (e mesmo anteriores).
E, sendo assim, fácil se torna concluir
que quando alguém lamenta o desaparecimento de uma “ficção científica escrita por
cientistas”, que possa servir como “interessante instrumento educativo”, não lamenta
o desaparecimento de uma expressão do
género, mas o desaparecimento de uma
época e de um contexto histórico que foi
aquele dos anos quarenta do século passado. Tomando a liberdade de ‘ler’ nesses
queixumes o lamento por um tipo narrativo
específico, o do conto de FC tal como ele foi
por Asimov, Clarke ou Heinlein,
cultivado po
caracterizado essencialmente pela centralicaracterizad
dade de um facto científico como núcleo
apoteótico da tensão narrativa. O conto era
invariavelmente construído em torno desse
que lhe servia de coluna
facto científico, q
vertebral, ora no iinício do conto (impondo
personagens uma reacção a tal facto)
aos personag
ou no final, como
co Eureka!, como exposição
de uma relação
relaçã de conexão entre um facto
e os elementos de tencientífico conhecido
conhe
são existentes na narrativa.(11) Era uma estrutura ainda reminiscente
rem
das suas origens
na cultura da pop
popular mechanics, do engen35

autores da Golden Age e suas obras – muitas delas objecto de sucessivas edições
– surja perante os olhos dos leitores como
expressão de uma Ficção Científica que já
não existe, desacompanhada da necessária
percepção de que, se não existe, tal se deve
apenas à natural evolução do género (tal
como pensamos ter demonstrado, ainda
que a talhe de foice, supra).
Desapareceu assim a noção de uma
Ficção Científica que, por via da sua evolução, já não existia dessa forma, como
força dominante do género, há muito
tempo. Os lamentos que reproduzimos no
início deste breve ensaio, são assim oriundos da saudade de uma Ficção Científica
ainda na sua juventude, encarada pela
crítica como um género infantil e irrelevante, que teria como única característica
redentora, a potencialidade de educação
das massas numa era de grande crescimento científico e tecnológico na história
dos Estados Unidos da América. Uma
Ficção Científica que “poderia ser um
excelente instrumento educativo se, sem
descurar imaginativas aventuras, um poud
cco de enredo e algo de embelezamento literário, tivesse como primeira preocupação
erár
” Um papel demasiado
a verosimilhança.
ve
redutor para um género com oitenta anos
red
bem vividos, que soube envelhecer em
be
arte,
rt complexidade narrativa, recursos estilísticos
e relevo social.
lí
O contrário seria acreditar que “os contos
os deste tipo, que se inspiram na ciência que
está
st sendo feita ou nas futuras aplicações
práticas
de teorias razoavelmente estabelprá
ecidas,
tratam naturalmente do futuro e esse
eci
costuma
interessar sobretudo aos jovens, pela
cos
óbvia
óbv razão de que só eles têm futuro.” (13)
Acreditar que a idade do ouro da FC,
são efectivamente os doze anos. BANG!

NOTAS:
(1)

Mark R. Hillegas, SF as a Cultural Phenomenon: A Reevaluation, in SF: The Other Side
of Realism, Thomas D. Clareson, Ed. (1971)
(2)
Em Portugal, tais correntes encontraram os
seus principais paladinos em Boaventura Sousa
Santos e Eduardo Prado Coelho. Curiosamente,
quando aplicadas à literatura lusa, não conseguiram, a título de produção crítica, mais do que
Margarida Rebelo Pinto, o que não deixa de ser,
certamente, significativo.
(3)
Habituados que estamos ao cinema de FC
de grande espectáculo, podemos por vezes pensar que os poucos filmes de FC que poderíamos
considerar Hard, ou seja, com uma aposta em
factos científicos correctos como elementos essenciais da narrativa, seriam um fenómeno raro
até ao 2001:A Space Odyssey (1968) de Kubrick e
Clarke. No entanto, isso seria ignorar a trilogia de
filmes cientificamente correctos – mais, com ênfase colocado na correcção científica (apesar de
alguns erros comuns à época) – produzidos por
George Pal entre 1950 e 1955 (Destination Moon,
When Worlds Collide e Conquest of Space), verdadeiras superproduções para a época, às quais
poderíamos somar a série de filmes documentais
TOMORROWLAND da Disney.
(4)
Peço modestamente emprestada tal expressão a David G. Hartwell, provavelmente o
maior especialista na história da Hard SF.
(5)
Terminologia que não é de todo desadequada, se atentarmos na intrínseca tensão
gerada entre os dois termos; o clássico Space
Opera, tão antigo como a FC gernsbackiana
dos anos 20, e o qualificativo gótico, modo apropriado pelos cultores da New Wave, como
Aldiss, que caracterizou toda a FC como Mary
Shelleyana.
(6)
Na sua intervenção nas Utopiales 2004, realizadas em Nantes, Sterling avançou a sua proposta de substituição do termo “ficção ciêntífi36

ca” por “design fiction”, servindo-se do exemplo
de Neuromancer (1984) para o fazer; na sua
perspectiva, o leitor moderno não está interessado na mecânica funcional das tecnologias
apresentadas na FC, mas sim na sua utilização e
sensações daí decorrentes.
(7)
Ken MacLeod, “Does Science Fiction Have
to Be About the Present?”, in New York Review
of Science Fiction, January 2004.
(8)
Conforme a expressão cunhada por Andrew
Weiner e que, por não lograr obter um acrónimo sonante ou atractivo, resolveu converter em
“Sf-Not!”, para descrever as obras (a que Sterling
chamaria, sem dúvida, de slipstream) como as
de Vonnegut, Tevis, Doris Lessing, Margaret
Atwood, Russel Hoban, Michael Crichton, Paul
Theroux, Steve Erickson ou Martin Amis.
(9)
John Taylor, “Scientific Thought in Fiction
and in Fact”, in SCIENCE FICTION AT LARGE,
Peter Nichols, Ed, Gollancz, London. 1976.
(10)
Em entrevista a Annalee Newitz, na revista
on-line Bad Subjects, Issue #24, February 1996.
(11)
Exemplo perfeito de tais narrativas será
“A Bola de Bilhar” (1946) de Asimov, onde dois
cientistas debatem a superioridades dos dois ramos da física, teórica ou aplicada, uma sobre a
outra, em torno de um jogo de bilhar, para que a
solução seja dada, de forma curiosa, por uma inesperada revelação do funcionamento prático dos
conceitos científicos em causa. Curiosamente,
Asimov viria anos mais tarde a corrigir esse
ponto apoteótico da narrativa, quando estudos
posteriores revelaram que a reacção da bola de
bilhar não seria exactamente a descrita no conto.
Contos semelhantes foram escritos por Heinlein,
Clarke, Simak, Van Vogt, et al.
(12)
Aliás, atente-se que as primeiras ‘novelas’
publicadas nos anos 50, eram ainda ‘fix-ups’, colagens de narrativas mais curtas, anteriormente
surgidas nas páginas das revistas.
(13)
António Bettencourt Viana, prefácio a
“Histórias de Espantar” (Vega, 2004)

João Seixas, advogado de Viana do
Castelo, é um dos mais prolíficos
ensaístas portugueses no campo das
artes fantásticas. Actualmente crítico
na revista “Os Meus Livros”, lançouse também na aventura da edição,
juntamente com Pedro Marques,
com a editora Livros de Areia. Como
escritor, recebeu em 1997 uma
menção honrosa do Prémio Editorial
Caminho de Ficção Científica.
Site: www.livrosdeareia.com
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uma “vedeta”, só que de propósito, para
testar as reacções das pessoas.

Rogério Ribeiro: Então eu começaria por
perguntar como nasceu e quem é o Sr.
Bentley.
Ágata Ramos Simões: Escrevi um conto, há
uns anitos, em que figurava um tal de Sr.
Bentley: Duplo Espaço (podem vê-lo aqui:
http://poesiaseprosas.no.sapo.pt/dunyazade/escritores_dunyazade_duploespaco01.htm ). Anos passados vi uma imagem
(esta: http://escrita.blogspot.com/2005/10/
eis-imagem-que-me-inspirou-criar-o.html
) de um homem, de costas, sobretudo,
chapéu de coco e voando com o guardachuva. Houve um clique imediato: este é
o Sr. Bentley! E nesse momento a personalidade dele imergiu. Foi a união de duas
coisas diferentes que o fez nascer.
O Sr. Bentley é um mauzinho, hehe. É
uma pessoa que não aceita regras. É um
gozão, um sarcástico, um cínico; julga-se
Iluminado (eu, na verdade, não sei se é. Até
pode ser) - é aquilo que o leitor quiser fazer
dele. Cada um o interpretará como quiser.
RR: Considerando a reacção dos leitores da Bang!, o Sr. Bentley corre o
sério risco de se tornar uma vedeta.
Como reagiria ele à fama?

RR: E o que fez a Ágata tornar-se escritora?
AGR: Nem sei. Nem foi uma coisa que
quisesse desde pequena. De facto só depois
dos 21 anos é que percebi que o que queria
mesmo era escrever. Demorei um bocado
de tempo...
Serei escritora? Não sei. Talvez seja. Sêlo-ei com certeza porque escrevo; e, por
outro lado, não sei se sou...
RR: Penso que esta é a tua primeira obra
publicada, o que tencionas fazer a seguir?
Continuar o Sr. Bentley, criar outras personagens no mesmo estilo, mudar radicalmente de estilo/tema?
AGR: Não é a primeira obra publicada. Já
publiquei duas anteriores: À Procura de
um Livro, pela Ulmeiro (o editor nunca
me pagou, a propósito) com o imbecil
pseudónimo Anthony Andaluz; e Lisboa
Singular, um infanto-juvenil em que
Lisboa é invadida por criaturas fantásticas,
incluindo um dragão marinho que fala à
çopinha de maçça, vive no rio Tejo e está
apaixonado, hum, por algo assim um bocado estranho. Este foi publicado já com o
meu nome (mas não completo) através de

AGR: Acho que ia adorar. Novas oportunidades de fazer novas patifarias!
Mas depois talvez se comportasse como
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tempos lia tudo o que apanhava dele.
Agora, assim de repente, não me lembro de
outros. A não ser o António Lobo Antunes,
mas só li dele um livro (que adorei): A
Explicação dos Pássaros.

uma editora francesa a www.00h00.com,
que comercializava livros em formato pdf
e pod (print on demand).
Bem, já estou a escrever outro livro, mas
não posso adiantar nada sobre ele porque
pode “partir”, desaparecer. Já escrevi mais
com o Sr. Bentley. O manuscrito está ali,
quietinho, à espera de uma grande revisão. Não sei quanto tempo levarei até a
fazer. Nesse inventei personagens novas
- bastante heréticas. Só posso adiantar que
ainda bem que a Inquisição já não existe senão estava bem tramada.
Espero que o Sr. Bentley nunca me
abandone nem que eu me canse dele. Gosto
imenso desta personagem e quero continuar a escrever sobre ela. Quanto a estilo e
temas... enfim, depende da minha vontade.
Acho que não sou muito “fiel” nesse aspecto. Escrevo como me apetece escrever.

RR: E como te sentes tu ao, como recentemente, apresentares a tua obra perante os
próprios leitores, num lançamento público?
AGR: Epá, foi estranho. Graças a deus havia
lá mais gente, as atenções não estavam focadas apenas em mim. Se houver outros
lançamentos, de outros livros ou mesmo
deste, gostava que fosse igual. Não sei bem
como responder a essa pergunta, não sei
bem como me senti. Senti que devia corresponder ao que esperavam de mim e talvez
eu não tivesse conseguido fazê-lo.
RR: Dizes que o Sr. Bentley foi expulso
de todos os outros países do mundo. Será
Portugal mais um “país de grunhos” que
os restantes, ou apenas aquele onde nasceu a “mãezinha” do Sr. Bentley?
AGR: O Senhor Bentley não tem outro
remédio senão viver aqui. E se não fosse
português estava tramado porque teria de
ir viver para Marte.
Ainda não tenho muito bem definida a
biografia do Senhor Bentley, sei mais coisas
sobre o pai dele do que sobre a mãe, por
exemplo.

RR: Como é o teu processo de escrita?
AGR: Bom, há um processo que eu devia
seguir, mas que muitas vezes não sigo. Devia
começar a escrever às 8 da manhã e terminar
às 11h, mas às vezes em vez de escrever leio.
Porque não consigo pensar na continuação
da história ou... porque tenho preguiça.
Escrevo à mão, num caderno A4 de folhas
quadriculadas e depois passo a computador. No fim revejo.
RR: Quais são as tuas leituras preferidas? Que outros autores portugueses te despertam interesse?
AGR: Eu leio o que houver para ler, não
posso ir para preferências. Há livros que
adoraria ler, só que não há money para
comprar e não os encontro na biblioteca.
Sou muito errática nas minhas leituras. Leio o que calha. Portugueses... o
Cardoso Pires! Fabuloso, o tipo. Há uns

RR: Então é verdadeiro o rumor que o Sr.
Bentley nasceu como qualquer outro bebé?!
AGR: É verdade! Realmente devia elaborar
mais sobre o momento memorável que foi
a sua expulsão do ventre materno cá para
fora, para o mundo cruel. Coisa a pensar...
RR: Como se relaciona o Sr. Bentley com a
realidade portuguesa?
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AGR: Epá, isto parece um teste! (Há anos
que não faço exames!)
Como? Humm... bom, eu estou inserida na realidade portuguesa, querendo ou
não acabo por escrever sobre ela. Epá, esta
é uma pergunta difícil! Nunca tinha pensado sobre isso. Relaciona-se... bem e mal,
aceitando-a e negando-a? Na verdade não
sei responder.
Os Factos da Vida
Graham Joyce
Bizâncio
ISBN 9725302648

RR: É o Sr. Bentley, claro que salvo os
devidos exageros, uma personagem autobiográfica?
AGR: Coitadinha de mim se fosse! Andava
cheia de nódoas negras, as pessoas batiam-me na rua e não tinha amigos. Eu
sou boazinha. Autobiográfico talvez só a
raiva... mas não a dirijo aos outros. Posso
expressá-la escrevendo. E o Sr. Bentley amplifica tudo. Por exemplo: pega num átomo
de raiva meu e transforma-o noutra coisa
maior ou diferente. É uma personagem e
muitas vezes as personagens tomam o comando e seguem outros caminhos que não
os planeados inicialmente pelo autor. O
que é óptimo.

Nos anos que se seguiram ao fim da II
Guerra Mundial, a cidade inglesa de
Coventry, arrasada pelo Blitz de 1940,
reergue-se das ruínas e inicia o lento processo de reconstrução, procurando um
retorno à normalidade. Mas as marcas
de destruição deixadas pela passagem da
Luftwaffe ainda são visíveis, e muitas vidas
foram afectadas, algumas de forma que
ninguém poderia prever.
Em especial, as vidas da família Vine.
Martha Vine, matriarca da família, é o centro de uma constelação onde giram as suas
sete filhas. Toda a razão de viver de Martha
assenta no bem-estar da sua descendência,
mas ela tem uma clara percepção da estranheza de certas manifestações sobrenaturais que percorrem as veias da sua família,
às quais não pode fugir.
Todas as famílias são estranhas, declarava ela, e algumas mais estranhas que outras. […] A guerra pusera toda a gente fora
dos eixos, e, durante muito tempo, os Vine
puderam parecer normais, até mesmo fortes.
Mas agora que a paz estava a reafirmar a
sua posição nos céus e as sombras da guerra
batiam em retirada, o ângulo estranho e o
portão torto voltariam a dar nas vistas.

RR: Achas que a Sátira consegue fazer algo mais que divertir?
AGR: Achas que deve? Eu nem sabia que
isto era sátira! Gostei de saber. O que eu faço
é Sátira! É bom poder dar nome às coisas.
Se eu ponho qualquer outra motivação
naquilo que escrevo além da de divertir,
então o livro não resulta. E de me divertir a
mim primeiramente. Eu sei que consigo divertir, dar alegria aos outros, se me divertir
a mim primeiro. Se uma obra, seja ela qual
for, consegue ir além desse objectivo inicial,
não foi de propósito. As coisas cresceram
depois dela, à volta dela.
Pelo menos é o que eu penso. BANG!
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Frank começa a sua educação com Una e
o marido Tom, agricultores, em cuja quinta Frank passa os melhores anos da sua
vida e onde descobre enterrado o misterioso Homem-Por-Detrás-Do-Vidro que
mantém conversas secretas com o pequeno
rapaz. Seguem-se as irmãs gémeas, Ina e
Evelyn, médiuns, cientes das forças sobrenaturais que rodeiam a criança, levandoas a tentativas infrutíferas de estabelecer
comunicação com os mortos, até chegar
a vez de Beatie e Bernard, estudantes de
Oxford, inspirados pelos ideais do socialismo-marxismo, habitando numa comuna
que gradualmente se transforma em algo
mais parecido com uma choldra, terminando com Aida e Gordon, agente funerário,
onde Frank descobre uma fascínio pelo
embalsamamento de mortos. E durante todos estes anos da sua infância, é constante
a presença da mãe, Cassie, qual fada do lar.
Mas uma fada atormentada com a prisão a
que o seu espírito é submetido, procurando
constantemente libertar as suas asas.
Qual a razão da profunda inquietação
de Martha que a leva a velar constantemente
por toda a família e a interferir, de quando
em quando, nas suas vidas familiares de
forma subtil? Martha é ela própria atormentada por visitas ocasionais dos mortos que lhe batem à porta e lhe entregam
mensagens, num sinal de perigo iminente.
Mas ao passo que Martha consegue controlá-los com a sua força de carácter, Cassie
é absolutamente tragada pelas suas visões
e obscuros conhecimentos, atingindo um
despertar na noite do Blitz.
O capítulo dedicado à revisitação da
noite em que Cassie assiste ao Blitz de
Coventry, a 14 de Novembro de 1940, e
inicialmente publicado como um conto
na revista The 3rd Alternative, sob o tí-

É neste cenário pós-guerra que Graham
Joyce, autor britânico natural de uma localidade de mineiros próxima de Coventry,
descreve os percursos de vida desta família
especial, numa série de registos que transitam do realismo mágico para o realismo
histórico, passando pela crítica social, não
abdicando de um certo sentido de humor
que permeia toda a narrativa e confere-lhe
uma ligeireza que, por vezes, mascara uma
realidade composta de dificuldades e tristezas, de receios e desilusões.
Tudo começa com um antigo facto nos
contos de fadas e nas lendas de tempos imemoriais; a sétima filha é amaldiçoada com
poderes especiais que a colocam desde logo
como privilegiada num reino fantástico apenas seu, em que vive aparte. Efectivamente,
a sétima filha de Martha, Cassie, é diferente;
enquanto que as irmãs se devotam a uma
vida mais terrena, casadas e com filhos,
Cassie é aluada, totalmente desprendida da
realidade, uma força da natureza que não
aceita ser reprimida, uma beleza que gosta
de saborear as suas paixões com uma intensidade e liberdade invulgares.
E é como resultado dessas suas paixões
casuais que Cassie concebe um rapaz. A
família, considerando-a demasiado instável
para assumir o papel de mãe, combina entregar a criança para adopção. Mas Cassie
revolta-se, e Martha, vendo-a com o filho
nos braços, não tem outro remédio senão
aceitar criar o neto Frank.
Todas as irmãs são convocadas a auxiliar na educação de Frank, e é então que
começa o percurso que o levará a transitar
entre as casas das tias ao longo dos anos.
Mas Martha vê os seus piores receios confirmados ao aperceber-se de que também
Frank é tão especial quanto Cassie.
Após os primeiros anos na casa da avó,
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tulo The Coventry Boy, é um maravilhoso
testemunho de um poder transcendente,
personificado em Cassie, que oferta a vida,
assim como a morte.
Os aviões no céu nocturno transformaram-se em demónios exultantes, abrindo as
asas em exibições de perícia aérea, regozijando-se, alegrando-se. Provocavam ventos com
as suas asas, para fazer as chamas dançar
mais alto. Seria isto, então, o Inferno?, pensou Cassie. Era a isto que se referiam? Se era,
sabia que tinha de caminhar através dele.
[…] Sentiu o estômago às voltas, mas foi levantada por quentes correntes de ar e voou
sobre o inferno, sobre uma cidade de trezentas almas ardentes.
Qual sacerdotisa de tempos antigos, ela
cura e cria com o seu amor, mas também
tira vidas. Uma visionária em profunda
comunhão com uma força do Universo,
ela não tem lugar entre uma comunidade
de homens que já há muito perdera a felicidade e se resignara a um racionalismo
cinzento e mortiço. Não é por acaso que
Cassie fora por um breve tempo confinada
a um hospício, votada à incompreensão, e
submetida a choques eléctricos que quase
lhe teriam roubado a vivacidade e a vontade de viver, não a tivesse Martha salvo.
Mas ainda assim, Cassie tem uma capacidade para curar e amar, e está determinada a fazer uso dessas forças para proteger
a sua cidade do inferno que se abate sobre
as suas portas. E tanto ela como a sua mãe
sabem que é apenas na harmonia familiar
e no conforto doméstico que toda a família
se sente mais forte e em paz.
No meio desta narrativa de realismo
mágico, não existem personagens deixadas
ao acaso. Numa descrição concisa e segura,
cada um dos membros da família Vine vêse expresso, quer através do olhar de Frank,

quer através de pensamentos e acções. Em
William, o marido infiel de Olive, assistimos a uma crescente obsessão sexual pela
esposa de um camarada de guerra morto,
que o faz esquecer o horrível vazio do pósguerra, em Bernard e Beatie vemos questionados os alicerces de uma sociedade
desorientada e sem saber como se guiar, e
até mesmo no enigmático Homem-PorDetrás-Do-Vidro, cujo mistério acompanha toda a narrativa, está presente um mal
que acaba por se desvanecer e dar lugar a
uma reconciliação entre inimigos.
De facto, por todo o romance vibram
notas de discórdia que acabam por reverter para uma sinfonia de reconciliação.
Especialmente entre todas as irmãs, mas
acima de tudo, entre Martha e os seus dons
que toda a vida a afligiram. Entre Martha
e Frank, duas gerações distintas, tem lugar
uma relação especial em que avó e neto se
compreendem, enquanto indivíduos à margem de uma sociedade racional. E a matriarca apercebe-se então de que o poder que
deixou como legado à sua descendência não
mais é uma maldição, mas um facto da vida.
Vencedor do prestigiado World Fantasy
Award, Os Factos da Vida de Graham
Joyce é essencialmente um panegírico da
força do amor e lealdade que vive no seio
da família Vine. Acima de tudo, consiste
num retrato luminoso e vivaz que, apesar
das cicatrizes e das memórias dolorosas, é
capaz de fazer frente a todas as agruras e
capaz, acima de tudo, de aceitar a inevitabilidade da morte que durante tanto tempo
fora parte do ambiente familiar.
E para os leitores interessados em conhecer melhor a obra deste autor, a editora
Bizâncio lançou recentemente o seu último
romance Os Limites do Encantamento.
BANG!
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Entrevista a

Queria escrever sem cobrança de perfeição técnica e formal, “solta das patas”,
como diz um bom amigo gaúcho. Assim
nasceu A Conspiração, que foi se desenrolando, capítulo por capítulo, sem que eu
soubesse o que iria acontecer no capítulo
seguinte. Eu queria surpreender a mim
mesma. E me diverti imensamente.
Uma vez colocado o ponto final, sobreveio aquele tormento de querer publicar. É a
parte desagradável da história. É a tragédia
do escritor sem editora, carregando os originais debaixo do braço, batendo em todas as
portas como um pária. Já havia passado por
essa maldição duas vezes, quando da publicação de meus livros anteriores. Sou extremamente refractária, avessa, resistente mesmo
à vida literária. Não pertenço a grupos, não
frequento escritores, não compareço a noite
de autógrafos. Não entraria para um clube
que me aceitasse como sócia.

Rogério Ribeiro: Márcia, como se processou esse fenómeno, raro, de seres publicada antes em Portugal do que no Brasil?
Márcia Guimarães: Publicar A Conspiração dos Imortais em Portugal não fazia
parte dos meus planos. Sequer havia plano
de publicá-lo.
Comecei a escrever o livro em 2003,
durante um período difícil, quando resolvi,
por pura diversão, desenferrujar os dedos
e a alma. Eu havia acabado de ler os 13
volumes de Memórias de Um Médico, do
Alexandre Dumas, e aquele vertiginoso encadeamento de capítulos, a concepção da
obra, a técnica, o ritmo, a exacta proporção
entre história e ficção, tudo isso havia me
dado um enorme prazer. Jamais havia
lido, antes, o Dumas. Meu cânone é absolutamente previsível, com todos aqueles
clássicos em quem busquei, sempre, compreender a vida.
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Então, enviei o romance a quatro ou
cinco casas editoriais no Brasil. Foi devolvido por todas, com aquela carta-padrão elogiando “as evidentes qualidades literárias”
do livro. E eu me dei por satisfeita. Lambi
os dedos. Afinal, devolveram os originais.
Cada cópia custa os olhos da cara.
Na verdade, as grandes editoras brasileiras ainda não despertaram para o fato
de que a ficção científica tem milhares e
milhares de leitores em todo o mundo.
Só recentemente, descobriram o filão do
Romance Policial, elevando-o ao status de
“grande literatura”. É ter paciência.
Um outro amigo - tenho-os poucos,
mas imensos - falou-me da Livros do Brasil.
O resto foi como se sabe.

Tantos, para sempre, desaparecidos. A FC
a que me refiro, falava da opressão, do sentimento de medo, da aniquilação da vontade e do pensamento que percebíamos em
todos as casas. Mas ela nos dizia, também,
que a aventura humana iria se repetir sempre em um grau mais elevado do saber e da
dignidade. Era preciso sobreviver e resistir e
salvar, em nós, o que era humano em meio
ao inferno de ódio e destruição no qual
vivíamos. E era isso que eu lia, apaixonadamente, em O Despertar dos Mágicos,
no Admirável Mundo Novo, em 1984,
ou via em Alphaville, de Godard, ou na
Laranja Mecânica do Kubrick. Creio que
essas questões surgem em A Conspiração.
Quanto ao fantástico, fui e sou leitora
apaixonada e cativa de Edgard Allan Poe e
Hoffman.
Algumas paixões me mobilizaram em
direcção à FC. Uma delas foi esse maravilhoso Blade Runner, o filme de Ridley
Scott. Mas jamais li Philip K. Dick ou
Arthur C. Clarke. Ou mesmo Júlio Verne.
Portanto, não me sinto à vontade, e muito
menos capaz, de fazer qualquer observação
sobre a Ficção Científica Brasileira ou outra
qualquer. Tenho tido conhecimento que é
vigorosa, criativa e conta com milhares de
apaixonados. Há uma produção constante
e muita seriedade.

RR: Quais consideras terem sido as tuas
influências na escrita d’A Conspiração dos
Imortais? Quando tentei saber informações sobre ti, fiquei com a distinta
impressão de que és uma autora relativamente desconhecida no fandom
brasileiro de Ficção Científica (FC). Como
vês o panorama da escrita fantástica de
produção brasileira?
MG: Não. Não pertenço ao fandango. Não
sou leitora de ficção científica. Meus livros
anteriores nada têm a ver com FC. Conheço
pouquíssimos textos de FC.
A única FC que li entrou na minha vida
lá pelos anos 70, misturando Louis Pauwels,
Huxley, Wells, Orwell, e tudo isso na esteira
de 2001 - Uma Odisseia no Espaço. Era a
perspectiva do mágico, do maravilhoso, da
sensação de que havia uma saída e havia
um futuro além dos dias sombrios que
vivíamos, sob o peso da repressão militar
no Brasil, da tortura nos porões do DOPS
- Delegacia de Ordem Política e Social.
Tantos foram para o exílio. Tantos mortos.

RR: Falas, numa outra entrevista, na imposição do imaginário anglo-europeu sobre a ideia do que será o terceiro milénio. O
que achas que o Brasil poderá significar no
palco mundial do futuro? Poderá transformar num território de megacorporações,
como n’A Conspiração dos Imortais?
MG: Creio que vivemos uma época de
poucas respostas. Eu, pelo menos, não tenho
respostas para nada. Estou à caça de per44

guntas. Sei que estamos no olho do furacão. Há movimentos em direcção
às grandes corporações e à falência do
Estado provedor. O Capitalismo parece
afirmar-se como força dominante a engolir
seus antagonistas, mastigá-los e devolver o
bagaço ao Grande Mercado – uma espécie
de buraco negro que consome todas as
forças do Universo. Blocos como a União
Europeia, a ALCA, o Mercosul, vão buscando novos arranjos económicos e políticos,
novas combinações culturais. Observamos
resistências em grupos isolados, da rede de hackers ao
movimento dos sem-terra,
dos acontecimentos em
Seattle a Osama Bin Laden.
São arranhões na porcelana
do vaso. Mas ao que tudo
indica, o conhecimento tecnológico é um diferencial
de poder, da sintetização do
urânio à Era Digital, passando pelo projecto Genoma.
Quem vai usar esse arsenal
de informações e para onde
ele nos levará, eis a questão.
Na virada do século XIX,
Tchekov acreditava que somente a Ciência
seria capaz de tirar os mujiques do atraso
em que viviamna Rússia feudal. Ao morrer, já duvidava de suas afirmações. O esgotamento da noção de Tecnologia como
alicerce do ideário da Revolução Francesa
parece evidente diante da exclusão de
milhões de pessoas aos benefícios que a
Medicina Nuclear, por exemplo, poderia
propor. Morre-se, no Brasil, de malária,
de esquistossomose, de tuberculose, de
Doença de Chagas. A tecnologia não dá
ao Homem o sentido da sua grandeza, a
reflexão sobre seu destino, a compreensão

de sua caminhada. A Tecnologia, por si só,
não cria sociedades mais justas e solidárias.
Por trás da técnica, há o Homem. É puro
Shane, no jogo entre o Homem e a arma.
Para mim, a mudança de paradigma deve
passar, necessariamente, pela tomada de
consciência de quem somos e o que queremos além de comer hambúrgueres no
MacDonald’s. Nesse sentido, creio que
especialmente o Brasil pode surpreender.
Explico. O antropólogo David Graeber em
um artigo intitulado O Carnaval Está em
Marcha, diz que os camponeses da Europa medieval costumavam realizar
grandes festas carnavalescas
em que zombavam dos senhores feudais, criando o imaginário de uma terra sem
nobres ou reis, onde podiam
se fartar com a abundância
de comida e bebida. Para
Graeber, todas as grandes
revoltas camponesas na
história europeia começaram durante o Carnaval. É
nesse imaginário construído
nas celebrações que se concentra uma grande força revolucionária.
Ora, o Carnaval é nossa festa nacional,
orgiástica, dionisíaca, delirante. Na galeria
de personagens de Jorge Amado é possível identificar essa alegria que percorre
a medula do povo brasileiro. Essa força
os leva a superar todas as adversidades.
Acredito que se houver qualquer mudança
de paradigma na correlação de forças entre
1º e 3º mundo, ela terá de passar, necessariamente, pela via das massas, através da resistência cultural do povo.
Quando me refiro à imposição do
imaginário anglo-europeu na produção
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do futuro, vale lembrar que ter ambientado A Conspiração dos Imortais em
Copacabana, com elementos da cultura
popular e personagens como Bamboo,
provocou muita discussão como se fosse
heresia introduzir transes e deuses afros
no universo limpo de Matrix. Nelson
Rodrigues – um dos maiores dramaturgos
em língua portuguesa - costumava dizer
que nós, brasileiros “temos complexo de
vira-latas”. Aí vinha um Garrincha e desequilibrava o jogo. Com suas pernas tortas,
seu jeito moleque, sua imprevisível genialidade, enfrentava os deuses nórdicos do
futebol sueco e pronto. Garrincha jogava
o jogo dele. Não jogava o jogo da Selecção
Sueca. É isso que eu queria dizer quando
me referia ao imaginário do povo africano ou sul-americano, ou indiano. Quero
saber como eles imaginam o futuro a
partir das reflexões do presente e do passado deles. É essa multiplicidade de vozes
que irá nos enriquecer na construção do
nosso próprio imaginário. Nós temos que
produzir as nossas histórias. Temos que
inventar nosso futuro. O resto é cópia.

do Coronel Baldomero Sampaio, meu
livro anterior, têm, na morte, a linha
limítrofe entre a consciência e o destino,
entre a grandeza e a pequenez. O próprio
Coronel, ao saber que está empreendendo uma revolução suicida, exclama: “A
Morte nos espera. Pois vamos a ela.”. E
cada um dos personagens enfrenta o seu
destino “fertilizando o pântano com seu
sangue empestado de vermes e bravura.”
É a Morte que estabelece o contorno da
Vida, e nos pressiona a deixar a marca de
uma pegada na Lua, uma pincelada, um
fio melódico, uma imagem. É a Morte
que nos leva a reflectir sobre o Tempo.
Esta é a questão relevante, para mim, em
Blade Runner. Homens e replicantes
confundidos pela mesma e desesperada
pergunta: quanto tempo temos e para
onde vamos.
Essas reflexões sobre a Morte como limite entre o conhecido e o não-desvendado
se confundem às dores da perda definitiva
do homem amado, dos afectos, dos amigos,
dos irmãos, dos pais, dos filhos, de todo e
qualquer ser vivo. Werther pressente, em
um primeiro instante, o sofrimento de ser
condenado a sobreviver a tudo que ama.
Ele sente a inutilidade de qualquer acção
que não irá resistir ao confronto com sua
própria eternidade. Em seguida, ele entra
em apatia, como se quisesse proteger-se
dessa dor. O não-amar. Isso o leva à desagregação do sentido da Vida e ao tédio.
Ao construir o personagem, coloquei-o na

RR: No teu livro, relacionas a Imortalidade a um certo estado de apatia
perante o ser humano. Crês que esse
fenómeno seria inevitável?
MG: Esse tema é recorrente nos meus
trabalhos. Não exactamente a imortalidade, mas a questão do homem diante da
morte. Os contos de A Grande Marcha

condição de apartado da espécie humana
mesmo quando ainda inconsciente de sua
gênese. Essa indiferença à qual você se refere
– e que é fundamental - tem parâmetro na
descrição da esquizofrenia. O mal-estar diante do outro, a impossibilidade de afecto, a
devastadora dor psíquica da desagregação.
É um sentimento de não pertencer a nada,
de não se identificar com ninguém, de estraçalhamento do Eu.
Impossibilitado de amar, resta a Werther a indiferença diante do destino dos
mortais. Seu Eu se estilhaça. Ele perde a
dimensão do humano, da Morte, da dor.
Nesse sentido, Deus seria completamente
indiferente à tragédia humana. Seu filho,
por ter vivenciado a morte na cruz, compreende as dores humanas introduzindo
no Novo Testamento o sentimento da
piedade, ausente dos textos do Antigo
Testamento. Assim, ao me por sob a pele
de Werther, digo que não suportaria a
eternidade da dor de viver. Ao fim, a indiferença seria inevitável.

A inglesa Mary Gentle é possuidora
de várias pós-graduações em estudos
medievais e bélicos, e isso nota-se na
ficção que escreve. Da hilariante irreverência de Rats and Gargoyles ao
épico visceral Ash, Mary Gentle tece
fantasia, História e ficção científica
para criar histórias envolventes.
A sua obra mais celebrada é sem
dúvida Ash. Vencedora dos prémios
Sidewise e BSFA, esta obra de fôlego
(com cerca de 1100 páginas!) segue
as aventuras da mercenária medieval
Ash, enquanto que uns séculos mais
tarde Pierce Radcliffe, um historiador,
tenta discernir os factos da ficção, e os
contornos de uma realidade que ultrapassa a nossa percepção. Um cruzamento inigualavelmente conseguido entre fantasia e ficção científica.

RR: Pretendes voltar brevemente à escrita
de literatura fantástica, e à ficção científica em particular?
MG: Voltar a escrever uma fábula fantástica não faz parte dos meus planos. Penso
em iniciar um novo romance ambientado
no Rio de Janeiro do Século XIX. Em todo
o caso, nunca me dei bem com planos.
A vida tem me pregado peças, tantas e
tamanhas, que titubeio em fazer afirmações contundentes. O que posso falar
é que sinto uma profunda necessidade de
escrever, como se a literatura fosse meu
único porto seguro, o território onde me
sinto inatingível pela ferocidade humana.
Nesse território, estou a salvo até mesmo
da minha própria crueldade. BANG!
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-Under the Penitence (2004)
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A borda da Terra passou por eles rapidamente enquanto caíam. A orla do mundo parecia-se um tanto ou quanto com os
rochedos de Gibraltar – edifícios altos de
imponente rocha sólida. Mas aqui o basalto
estendia-se para a direita e para a esquerda
até onde a vista podia alcançar, e, quando se
olhava para cima, parecia estender-se por
quilómetros sobre eles. Finalmente, desaparecia por entre a agitação do nevoeiro e das
nuvens.
Mal caíram pela borda, esta começou a
diminuir com a distância.
Torrentes de água do mar ainda caíam
em cascata, juntamente com a embarcação.
Pedro Yzquierdo usou a faca para retirar
o osso do pedaço de carne no seu guisado.
Já fizera porcaria, ao sacudir a tigela e fazer
com que o seu conteúdo se escapasse no ar.
Finalmente, arrancou o osso. Pedro retirou-o,
deitando-o fora, para longe da embarcação.
— Caca. — Carnes fortemente salgadas,
ervilhas secas, água imprópria, e quando bateu ao de leve nos biscoitos de marinheiro,
saiu gorgulho para fora. O osso que lançou

Numa carta à rainha Isabel, a Católica:
Cristianíssimos e mui altos, excelsos e poderosos príncipes, Rei e Rainha de Espanha
e das Ilhas do Mar, nossos soberanos, no presente ano de 1492, após suas Altezas terem
terminado a campanha contra os mouros que
ainda reinavam na Europa…
Suas Altezas, como cristãos católicos,
e príncipes que amam e promovem a sagrada fé cristã, e são inimigos da doutrina de
Maomé, e de toda a heresia e idolatria, resolveram enviar-me a mim, Cristóbal Colón, aos
supra-mencionados países da Índia, de modo
a ver os ditos príncipes, povos e territórios, e
tomar conhecimento das suas inclinações e do
método apropriado para convertê-los à nossa
sagrada fé; e, além disso, ordenaram que não
deveria seguir para Oriente por terra, como é
habitual, mas por uma rota Ocidental, uma
direcção que não temos, até agora, qualquer
evidência que alguém tenha já tomado.
Cristóbal Colón,
1492
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passou a amurada, e voou para além dos
mastros do navio quando a sua parte plana
apanhou o vento que corria pelos lados do
casco.
Pedro reparou que Rodrigo Gellego
começara a tremer e a ser acometido por
náuseas.
Ele enjoa no mar, pensou Pedro. Ou
está apenas mal-disposto. Realmente, não
tinha nada a ver com o mar. A água do
mar perto deles limitava-se agora a pender
numa cortina.
Rodrigo vomitou. Os fracos resultados da refeição flutuaram como glóbulos
pastosos. Vários membros da tripulação
golpearam enojados o líquido com os seus
pratos vazios, tentando dirigir a bílis malcheirosa para longe da coberta e na direcção
da amurada do barco. Resultou em parte.
Mas se a golpeavam com demasiada força,
salpicava e espalhava-se, provocando uma
sujeira maior.
— Mierda. — murmurou alguém do
interior do entreponte, a parte traseira do
convés coberta pelo tombadilho da popa.
De lá começavam a sair ruídos semelhantes.
Pedro cravou a faca no mastro e começou a
arrastar-se para junto do homem enjoado.
— Rodrigo. — gritou. O som do vento
a zunir por entre o cordame e a amurada
forçou-o a levantar a voz. — Mantém-te
perto da borda. A este ritmo, vais fazer com
que todos fiquem enjoados.
Rodrigo abanou a cabeça.
— Não. Não me aproximo da borda.
Dios mio, não! Dá-me um saco, Pedro, mas
não me obrigues a isso.
— Podemos amarrar-te à amurada…
— Está ventoso. Está barulhento. Deixame aqui en la calma. — implorou Rodrigo.
Diego de Arana, mestre-de-armas, inclinouse sobre o tombadilho da popa.

— O que se passa aqui? – exigiu saber.
Rodrigo torceu-se no ar de modo a poder
vê-lo.
— Está enjoado.
— Coloca-o numa rede. Não deve comer nada durante um dia.
— Señor Diego…
— Não protestes, Pedro. Ele irá continuar a vomitar se o alimentarmos. Lembras-te
de como foi contigo na primeira vez que te
fizeste ao mar? — Diego de Arana sorriu.
— Ele irá acostumar-se assim como se acostumou a estar no mar. Algumas pessoas habituam-se ao mar com maior rapidez. Hein,
Pedro?
Pedro assentiu.
— Verdad, señor. Mas nenhum de nós
alguma vez antes caiu da borda do mundo.
Puxou gentilmente por Rodrigo, arrastando-o em direcção à proa. Aqui, por baixo
do tombadilho da popa, todos os outros
homens se amontoavam, amarrados às suas
camas de rede.
— Pedro. — disse Diego. — Não digas
isso; nós não caímos da borda do mundo. Não sejas um camponês ignorante.
Agilipollao!
Pedro guiou-os a ambos por entre a
proa, à procura de uma rede vazia e um saco
para Rodrigo. Diego podia chamá-lo de
camponês ignorante, de idiota estúpido, que
Pedro não se importava. Não seria isso que
faria velejar para além da borda do mundo
mais estranho do que já era.
Rodrigo parou de ter espasmos.
— Acreditas mesmo que caímos da borda do mundo? — perguntou. Pedro apercebeu-se de que Rodrigo estava apavorado.
Muitos dos homens amarrados às redes estavam miseravelmente doentes, mas todos
eles viraram as cabeças na direcção de Pedro
para ouvirem o que tinha a dizer.
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— Olha à tua volta. É óbvio. – Alguém
gemeu. Outros praguejaram e benzeram-se
sobre o peito.
— É contrário às leis da natureza.
— Fomos amaldiçoados.
— Em Palos e Génova, todos dizem que
o mundo é redondo. – Rodrigo esforçou-se
para se colocar na rede. — Acreditei neles
quando me disseram para observar as embarcações que chegavam ao porto. Eu próprio vi que os mastros se tornavam visíveis
primeiro, depois o casco. Como se oculto
por uma curva.
Pedro encolheu os ombros.
— Então talvez Deus tenha criado o
mundo ligeiramente curvo.
— Sim. Isso faz sentido. — Rodrigo
começou a puxar vómito, descobrindo nada
restar no seu estômago, a não ser ácido.
Pedro lembrou-se dos seus primeiros três
dias no mar.
— Por supuesto. — Claro que fazia sentido. — Mira. Vê se descansas, tenta dormir. Ao contrário do resto da tripulação,
Pedro era capaz de se mover, não tendo sido
afectado pela súbita situação em que se encontravam.
— Mas o que irá ser de nós? A que loucura fomos nós ludibriados ao embarcar nesta
viagem? Sem dúvida, iremos sofrer uma
morte horrível. — Rodrigo estremeceu.
— Se tens por hábito rezar — disse Pedro
— então pede a Nosso Senhor que nos salve
deste estranho acontecimento.
Enquanto Pedro se certificava de que
Rodrigo era amarrado à sua rede, olhou
para além da cana do leme envernizado.
Inútil, agitava-se furiosamente com o ímpeto do vento. Através do buraco na parte traseira que permitia a entrada do leme, Pedro
conseguia ver as outras duas embarcações.
Duas caravelas minúsculas a cerca de nove-

centos metros de distância, a flutuarem suspensas no ar, tal como Pedro. Uma bruma
suave obscurecia-as.
Era o dia 8 de Outubro, no ano da Graça
de 1492. A nau Santa Maria e as suas duas escoltas, juntamente com enormes quantidades
de oceano, peixes e algas flutuantes, caíam
pela borda do mundo há quase um dia.
***
Pedro Yzquierdo seguiu em frente no seu
caminho em direcção ao castelo da proa. O
tombadilho da popa tinha degraus a descerem de cada um dos lados, mas a proa abria
directamente ao convés entre a elevação do
castelo da proa e o tombadilho. Debaixo do
castelo da proa, o grumete Paolo de Terreros
tentava abafar o fogo de cozinha. O jovem,
frustrado com a falta de progressos, deu
uma palmada na areia e cinzas, lançando
uma praga. A chama esférica, abastecida por
fragmentos enegrecidos de madeira pregados ao convés, recusava-se a ser extinta.
— Caray!
— Paolo, tem calma. — Pedro puxou
o rapaz pela extremidade da sua corda improvisada. — Não golpeies as coisas tão violentamente. Ainda acabas por te arremessar
para longe do barco.
— O fogo, não está a comportar-se como
antes. Até cozinhar é quase impossível.
— Eu cuido do fogo, podes ir agora.
O cabelo volumoso, negro como a noite,
de Paolo esvoaçava como um halo de algas
marinhas em redor da sua face.
— Gracias, Pedro Yzquierdo.
Perdoname.
— Bueno. — Pedro olhou para o fogo da
embarcação. A areia espalhada pelo convés,
assim como o estado húmido do convés,
evitavam um incêndio no barco. O pote de
ferro, que Pedro atara de forma engenhosa
sobre o fogo, tinha sido reconstruído de
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modo a permitir cozinhar no meio da constante oscilação. Pedro suspeitava ter sido o
tanoeiro do barco a fabricá-lo.
— Mire esta. — disse a si próprio. Olha
para isto.
Os lados do pote bulboso apresentavam
agora fechos que prendiam o topo. Pedro
imaginava que os dois buracos perfurados
em lados opostos permitiam que o vapor
escapasse e que a comida fosse introduzida.
Um dos buracos tinha um pedaço de pano
atado de modo a evitar que a comida fosse
projectada para fora, mas a permitir a saída
de vapor. Um simples fole ressaltava do outro buraco, por onde os ingredientes eram
adicionados sem esvoaçarem para fora.
Cozinhar tornara-se agora algo bem
mais complicado do que o grumete antecipara.
Juan Sánchez, o físico do navio, observava-o com um olhar de coruja da amurada
do castelo da proa. Tinha-se atado a si próprio ali.
— Pedro Yzquierdo. Pareces lidar bem
com algumas circunstâncias da nossa situação.
Pedro abanou a cabeça.
— Sou apenas mais um viajante no
mundo de Deus, — disse. — Vivo onde ele
me colocar.
O tanoeiro, Viscaino, costumava certificar-se de que todos os barris no porão eram
resistentes e à prova de água. Sem dúvida
um trabalho frustrante. Agora o trabalho do
tanoeiro tornara-se interessante. Que mente
engenhosa, pensou Pedro.
— Não tenho pretensões de compreender o mundo à minha volta. — continuou Pedro, apercebendo-se que Juan
esperava por mais conversa. — limito-me a
aceitá-lo.
Pedro agarrou num odre e circundou o

fogo esférico. Apertou lentamente o odre e
começou a escoicear à volta do fogo num
círculo. Como planeara, ao pressionar com
cada vez mais força, toda a água chegou de
uma vez. Isso extinguiu a chama de forma
satisfatória.
— Mas olha, Pedro. — Juan balouçou
até ficar suspenso no ar a apenas algumas
polegadas de distância, paralelo ao convés.
A sua pequena barba pontiaguda quase
que raspava o convés bolorento. Num gesto
dramático, Juan estendeu apenas um dedo,
e lançou-se no ar para cima.
Lentamente, começou a erguer-se do
convés, polegada por polegada.
— É incrível, Pedro. Pensa nisso. Quando
dou um impulso, nada me impede de me
mover assim.
Pedro alcançou-o e forçou-o a parar.
— Pronto, agora está parado.
— Exactamente. — Juan debateu-se
num estado de excitação. — E tudo o que
está parado, deve permanecer parado. A
não ser que impelido por alguma força.
Nunca pensei nestas coisas. Mas porque
permanecemos na Terra? Porque razão as
coisas caem?
— É a vontade de Deus.
— Talvez. — assentiu Juan. — Mas deve
haver uma força, uma grande força atractiva
que prende tudo ao chão, uma força exterior. Qualquer coisa a cair de um edifício
deveria ali permanecer, mas é puxada para
baixo. Interrogo-me sobre o que tudo isto
significará…
— Cansais a minha imaginação, Don
Sanchez. — Pedro começou a afastar-se.
— Sou um marinheiro. Sei muitas coisas,
mas principalmente sobre barcos. Tenho a
certeza de que poderá continuar a conversa
com outros.
Pedro encaminhou-se em direcção à
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borda do convés onde o vento uivava. Olhou
para a distância.
O Pinta e o Niña caíam com eles, a alturas variadas, não mais do que a uma milha
de distância. O Niña inclinava-se ligeiramente para estibordo. Depois, à medida que
o vento atingia a sua vela de estai, ainda erguida, os seus mastros tremeram e inclinouse para bombordo.
Pedro esticou o pescoço junto à borda
do barco, o vento a bater com força na sua
face. Olhou para baixo, na direcção da ré,
para a cascata de água e nevoeiro à distância, a queda de água à beira do mundo,
com milhas e milhas de comprimento. Em
baixo, não conseguia ver nada mais do que
neblina. Muito acima, escondido nas nuvens em torno da orla distante do mundo,
calculou que o sol ainda brilharia. Mas aqui,
a luz parecia irradiar de todos os lados com
a mesma intensidade. A neblina cinzenta
daria gradualmente lugar à escuridão, ainda
em acordo com o ciclo do sol.
Pedro, apesar de não sendo um homem
fanaticamente religioso, deu por si a fazer
uma oração em nome dos seus companheiros de tripulação. Que todos recebam a misericórdia de nosso Senhor, rezou, pois agora
a sua situação está bem longe do alcance das
mãos dos homens.
***
No segundo dia, após a escuridão ter
dado lugar à neblina cinzenta, o Almirante
Cristóbal Colón em pessoa saiu da sua cabina e deu uma vista de olhos à embarcação.
Pedro fitou o líder e admirou o seu nariz aquilino, a constituição corpulenta e a tez clara.
— Ali. É Colón. — murmurou Rodrigo
do seu lugar perto do pote de ferro. — Daria
o meu olho direito neste instante para poder
regressar de novo a Cádiz. Pedro Yzquierdo,
não me devia ter juntado a esta viagem.

Podia estar agora em casa com a minha
Maria.
Pedro ignorou os seus queixumes.
O Almirante considerou que as provisões e o asseio geral do navio estavam em
falta, e desejou que, de alguma forma, as
embarcações fossem reunidas. Encarregou
Diego de Arana dessa função e depois retirou-se de novo para a sua cabina.
— Achas que ele talvez possa estar doente da queda? — perguntou Rodrigo.
— Talvez. Y que? E que tem isso?
Diego de Arana arrastou-se pelas escadas
abaixo e apontou para um dos marinheiros
que flutuava cuidadosamente em torno da
entreponte.
— Tu. Leva contigo uma corda e salta
entre os barcos.
— Não.
— Se caíres, podemos voltar a trazer-te
para dentro com a corda. — assegurou-lhe
Diego. A embarcação rangeu e gemeu. O
vento ainda uivava.
— Não nos pode obrigar a isso, é suicídio.
— Homens inquietos. — gritou Diego.
— Desobedecem às minhas ordens? —
Apontou para Juan Sánchez. — Este homem
de ciência garante-me que irão conseguir
fazer a travessia.
— Nós somos marinheiros pagos.
Não somos soldados. — responderam. —
Mesmo que houvesse um capelão a bordo,
não saltaríamos.
Diego deixou cair o assunto.
Juan Sánchez viu a sua oportunidade,
enquanto se aproximava no ar, vindo do seu
poiso no castelo da proa.
— Podemos usar o canhão e corda. —
disse. — Deverá ter alcance suficiente.
— Então fá-lo. — disse Diego. — Mas
aponta por cima das suas cabeças.
Pedro ajudou Juan a girar o canhão de
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modo a enfrentar o Niña. Enrolaram a corda
próximo da pequena arma. Juan encostou
um tição ao ouvido da arma de fogo e ela
disparou; as polias levantaram com o recuo.
A corda enrolada saiu disparada por bombordo, ardendo com a fricção na madeira.
Juan Sánchez ostentava um ar triunfante.
— Está a curvar para cima. — gritou
Diego. Juan, a início perplexo, virou-se, depois bateu na testa com a palma da mão.
— Mierda. O vento. Não pensei que fosse
afectar a corda fina e a bola de canhão.
Debruçaram-se ambos na amurada,
mesmo a tempo de verem a bola de canhão
atingir o topo do mastro do Nina.
— Ah, — disse Juan com satisfação. —
Mas resulta na mesma.
Dispararam outra bola de canhão, desta
vez apontada ao Pinta, e lentamente aproximaram as embarcações. As duas caravelas
distantes tornavam-se cada vez maiores à
medida que iam sendo rebocadas para fora
da neblina. Os cascos rangeram e estilhaçaram quando os três navios finalmente foram
atados uns aos outros.
Todos os oficiais serpearam de imediato em direcção à cabina do tombadilho da
popa.
***
Demorou três dias para que todos a bordo se começassem a movimentar de forma
confiante. Pedro, não desejando pensar nas
circunstâncias, passava a maior parte do seu
tempo a fazer nós em pedaços excedentes de
cordão.
Outros começaram a resmungar.
O Santa Maria, o Niña e o Pinta, todas
as caravelas juntas tinham água e provisões
suficientes para um ano de viagem. Mas
os tripulantes de todas as três embarcações
preocupavam-se com o que iria acontecer a
seguir, agora que tinham caído pela borda

do mundo.
— Conseguiremos alguma vez regressar
a España? — perguntava calmamente outro
tripulante, que partilhava o nome de Pedro.
— Não sei. — respondeu Pedro honestamente.
— Estamos a cair em direcção ao
Inferno? — perguntou Rodrigo.
— Não devias falar dessas coisas. Confia
no Senhor. De alguma forma, Ele nos irá
salvar.
Um homem devoto, Pedro apercebeuse de que os homens desabafavam com ele.
Rezava com eles, acalmando-os. Contavamlhe sobre os seus pequenos pecados, tais
como “hacerse una paja”, como lhe sussurravam com um gesto descritivo do pulso.
Pedro não sabia o quão maligna era considerada a masturbação, mas disse-lhes que
rezaria por eles.
Por alguma razão não explícita, Cristóbal
decidira não levar a bordo capelães para a
viagem. Pedro era a melhor coisa que tinham a seguir a isso.
***
Pedro não podia dizer que as coisas
alguma vez caíssem numa rotina. Nunca
parecia haver tempo para isso. Observou o
físico a pairar à beira de uma multidão de
homens agrupados em redor do mastro no
convés principal. Juan Sánchez estava a enrolar fio de vela à volta de alguma coisa que
Pedro não conseguia ver.
— Nunca regressaremos a España. A não
ser que exijamos a Cristóbal que se demita.
— anunciou Rodrigo um dia.
— Rodrigo! — Pedro ia puxar o rapaz
pelas orelhas, mas Juan de la Placa segurou
a sua mão.
— Deixa o rapaz.
Rodrigo fitou Pedro. — Ele está a amaldiçoar-nos a todos, não?
53

Outros na tripulação concordaram. Pedro viu Alonso Clivijo assentir.
Antónia de Cuellar, o carpinteiro,
ergueu a voz. — Talvez se ele abdicar do título, e renunciar ao seu título de Almirante,
encontremos de novo o oceano. E tiremos
esta maldição de cima de nós!
A tripulação começou aos gritos,
alto o suficiente para obrigar El Almirante a
flutuar para fora da sua cabina. Falou por sobre o grito do vento. Pedro sentiu o coração
a bater acelerado.
— Não estamos a muitas léguas de
distância das Canárias. — disse El Almirante.
Continuou confiante. — Espero ver terra
brevemente. Para o primeiro homem que
avistar terra haverá, não apenas a recompensa da Rainha, mas um casaco de seda.
Oferecido por mim. Homens, em breve encontraremos novas terras, e ouro.
Dito isso, regressou à sua cabina.
Pedro julgou ter visto sinais de problemas
a prepararem-se nos olhos do Almirante,
mas nada disse.
Parte da tripulação acalmou-se, ao pensar em ouro. Outros ainda protestavam.
— Já estamos a cair há dias! — disse
Rodrigo, ainda zangado. — Devíamos fazer
alguma coisa.
— Deves obedecer a Colón. — repreendeu-o Pedro, e recebeu uma pontada nas
costelas da parte de Antonia.
Os idiotas não deviam amotinar-se!
Seria inútil; estavam todos juntos na mesma
situação.
Juan Sánchez deu um grito e conseguiu
a atenção deles.
— Mira. — ergueu a carcaça de um pássaro acima da sua cabeça. As asas do pássaro
mantinham-se abertas com esteios feitos de
madeira de prancha talhada. Fio de vela
pendia do seu bico. A tripulação observou

Juan a lançá-lo para o céu, dando um forte
puxão no fio de vela ao ascender no ar.
— Um papagaio. — alguém riu-se.
Sánchez deu outro puxão, e a gaivota
inclinou-se e mergulhou à volta do barco,
distraindo de forma eficaz a mente da tripulação de pensamentos de motim.
Pedro estremeceu quando o pássaro finalmente se livrou do fio e se afastou.
— Nós podemos imitar isso. — disse
Juan Sánchez, os seus olhos escuros a
dançarem de contentamento.
Pedro ofereceu outra oração pela segurança de todos.
***
O Almirante convocou Juan Sánchez e
Pedro à sua cabina no tombadilho da popa.
Os seus olhos penetrantes pareciam preocupados, pensou Pedro. Cristóbal possuía uma
aura de feroz determinação, um homem
de fortes desígnios. Era preocupante para
Pedro aperceber-se que El Almirante era
um homem. Nada mais. Talvez, pensou,
fitando os seus olhos, um homem perigoso.
Eles estavam a cair pela borda da Terra, e
o Almirante ainda falava de ouro com um
brilho nos olhos.
— Assisti às tuas demonstrações, e pensei
longamente sobre a nossa situação. — disse
o Almirante a Juan. — Por favor, diz-me se
pensas ser realmente verdade conseguirmos
imitar o voo de um pássaro.
Juan agitou-se no ar por vários segundos.
— Dará algum trabalho, Don Cristóbal.
Irei precisar de lona para substituir as penas, e de traves fortes. Iremos precisar de
nos livrar de grande parte do peso do barco.
— falava rapidamente e com excitação.
El Almirante reflectiu por vários segundos no que foi dito, enquanto pairava calmamente na cabina. Pedrou olhou à sua volta.
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Os oficiais que partilhavam a cabina com
Cristóbal tinham-se espalhado, chegando
a dormir no telhado da cabina. Não fazia
diferença em que parte do quarto uma pessoa dormia. A parede, o tecto, o chão; tudo
tinha o mesmo aspecto.
— Retira todos os materiais que necessitares do Niña ou Pinta, Don Sánchez, para
levar a cabo esta transformação.
— Señor. Será feito.
— Será feito com rapidez. — continuou El Almirante, Don Cristóval Colón.
— Desejo retomar a viagem estipulada com
a maior brevidade possível.
Após terem abandonado a cabina, Juan
Sánchez virou-se para Pedro.
— Os outros capitães, Martin e Vincent
Pinzon, também estão com medo. Querem
que Colón renuncie ao cargo e admita que
cometeu um erro.
— Rezo para que sejam eles a estarem
errados.
— Tu rezas; Eu tenho outras ideias. Com
sorte, alguma coisa se irá concretizar entre
nós os dois.
***
Juan reuniu os meios das tripulações de
todos os três navios.
— Lope, o marceneiro, António de
Cuellar, o carpinteiro, e Domingo Vizcaino.
— chamou do tombadilho da popa. O físico
pairava por cima da amurada, a que fora
atado com um longo pedaço de corda. A
sua mão esquerda segurava um rolo de pergaminho.
— O que é isto? — queixaram-se.
— Vamos voar! — disse Juan Sanchez.
— Já estamos a flutuar.
— Estejam calados. Preciso de toda a
lona que puderem encontrar. Toda a vela, e
as madeiras mais leves. Lope, dá aos homens
agulhas e cordéis fortes.

Oito homens vogaram do convés principal para o porão inferior do Santa Maria à
procura de lona. Mais homens vogaram por
cima da amurada em direcção aos outros
navios. Lope partiu em busca da sua caixa
de ferramentas.
— Vocês, homens, — Juan apontou para
um grupo atado ao mastro. — a vossa tarefa
consiste em esvaziar os porões do Niña.
Antonia, depois de eles retirarem toda a
água, arranca todos os tabiques de reserva
que puderes. Depois terás que cortar o tombadilho da popa e o castelo de proa.
— Porquê? — perguntou Antonia.
— Porque precisamos que o Niña esteja
o mais leve possível.
Don Vincente Pinzon pôs a cabeça para
fora de um canto da sua cabina, enquanto
homens invadiam a sua embarcação. Sob
as ordem de Antónia, começaram a despedaçar a amurada à força de machados.
— O que estão a fazer! — gritou, abrindo
caminho para pôr fim à acção do machado
mais próximo.
— Eles que continuem. — Cristóbal ergueu-se no ar.
— É a mim que pertence o comando.
— gritou Pinzon.
— Não. É a mim. — disse Cristóbal.
Pinzon fulminou-o com o olhar por um
momento, depois prostrou-se em pleno ar.
— Vou retirar as minhas coisas da cabina. — Pinzon forçou o seu caminho de volta
para o interior. O som de machados n a madeira voltou a fazer-se ouvir.
Juan Sánchez fez uma breve pausa, depois soltou uma risada. — Pedro. Precisamos
de toda a corda que conseguires encontrar,
— disse. — Entra no porão e vê o que poderás lá encontrar de reserva.
Pedro assentiu e deu um salto que o fez
aterrar junto à escotilha. Olhou para dentro.
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Estava escuro e malcheiroso, e conseguia
ouvir os guinchos estridentes de ratos moribundos e o riso dos marinheiros. Esperou
para que transportassem para cima, através
da escotilha, vergas de lona amarelecida,
antes de descer à procura de corda.
***
A neblina cinzenta desvanecera, dando
lugar a uma noite cerrada. Pedro descansava, atado a redes encostadas a um dos lados
do navio.
— Alguém, venha rápido! — A voz de
Cristóbal, inconfundível por sobre os eternos e constantes rugidos do vento, penetrou
os ouvidos de Pedro. Desatou-se e esforçouse por percorrer o caminho ao longo do
tombadilho, passando pelo amontoado de
homens cansados e a dormir. À direita, o
Niña em nada se assemelhava ao que fora
antes. As duas estruturas rectangulares
em cada ponta tinham desaparecido. Sem
amurada, sem mastros, sem cana de leme
ou leme, não se parecia em nada com uma
embarcação. Centenas de vergas de lona cosida amontoavam-se por cima do comprido
convés plano.
No escuro, Pedro mal conseguia discernir a figura de Cristóbal, e quase que o
abalroou.
— Sí?
O Almirante virou-se para Pedro num
estado de excitação.
— Olha, para além da beira, acho que
consigo vislumbrar uma ténue luz.
Pedro olhou, piscando os olhos
com força contra o vento. Talvez. A imagem parecia fugir-lhe. Ouvindo a conversa,
Diego de Arana juntara-se a eles.
— Uma luz?
Também se inclinara.
— Vês alguma coisa? — exigiu saber
Don Cristóbal.

— Penso que sim. Yo miro, si. — A voz
de Diego pareceu ficar sem respiração e esperançosa.
El Almirante mostrou-se agradado.
— Ordena a alguém que fique de vigia.
Avisem-me de tudo.
— Veremos de novo terra. — disse Diego,
a sua voz algo embargada de emoção. Pedro
deu por si a não conseguir evitar tremer.
— Graças a Deus, — disse. — as nossas
preces foram ouvidas.
— Sem dúvida. — disse Diego. — Graças
a Deus. — Retrocedeu no caminho, e Pedro
podia jurar que ouvira um soluço abafado
vindo do mestre-de-armas.
Pedro arrastou-se para longe,
preferindo debruçar-se e observar o Niña.
O monte de lona estava amarrado a vários
pontos do Niña pelas cordas que Pedro reunira.
Juan Sánchez mostrara-lhe um desenho.
Quando a lona fosse libertada, voaria por
sobre o navio como uma vela enorme.
— As velas são impelidas pelo vento.
— explicou Juan. — Isto não será diferente.
Apenas em maior escala. Irá apanhar o vento vindo de baixo, à semelhança das asas de
um pássaro ou das velas de qualquer navio.
—exultou.
Pedro ficava maravilhado com a
inteligência do físico. Como lhe surgiam tais
ideias!
***
De manhã, Cristóbal ordenou a todos
que passassem para os estranhos destroços
do Niña. A ténue luz revelava agora por
baixo deles nuvens que se estendiam para
longe em todas as direcções, tendo a neblina
sido dispersada algures na noite por melhores condições meteorológicas.
— Soltem as amarras que prendem os
outros dois navios. — disse Cristóbal. E
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quando as cordas foram cortadas, o Santa
Maria e o Pinta vogaram para longe.
— Pedro Yzquierdo! — Juan sorriu e
planou para mais perto. — Temos as asas
quase prontas. Em breve poderemos abrilas totalmente, e veremos se vamos voar.
— Seria um presente maravilhoso. — respondeu Pedro.
Pedro interrogou-se se as nuvens não
seriam uma consequência da cascata de
oceano a atingir os fogos do Inferno. Mas
sendo fundamentalmente um bom homem,
e um crente, tinha problemas em acreditar
que Deus os teria condenado ao Inferno
desta forma tão obtusa.
— Gostarias que fizesse uma oração,
Juan?
Juan riu-se. Mas soou um riso vazio e
forçado.
— Levas-te demasiado a sério, Pedro.
Tem alguma esperança. Não tarda muito,
iremos experimentar e veremos o que acontece.
Pedro assentiu. Como o resto da tripulação lhe rogara, ele iria rezar também por
eles. Apesar de não ter a bênção oficial da
Igreja, lembrava-se de um verso da Bíblia
citado por um Bispo por quem viajara para
ouvir: Onde estiver mais do que um reunido, aí estará também o Espírito no meio
deles.
Sentia ter sido um enorme descuido da
parte de El Almirante ter-se esquecido dos
capelões. Talvez parte disto não tivesse acontecido, se não fosse por essa arrogância.
— As nuvens estão a aproximar-se.
— avisou o vigia, espreitando por sobre um
dos lados da embarcação. Juan estendeu um
braço e gritou uma ordem de comando.
— Ahora, sí.
— Segura-te, Pedro Yzquierdo. — disse
Juan. Depois, — lancem-na para fora!

Tripulantes cortaram as cordas, e subitamente o mundo tornou-se cinzento à medida que a lona se abria e elevava para além
deles. As cordas chiaram e vergastaram. Pelo
canto do olho, Pedro viu Andres de Yruenes
ser apanhado por uma corda enrolada na
perna. Como um fantoche, foi arrebatado
pela lona enquanto gritava.
— Wahhh… — Perdeu a perna e girou
para fora do campo de visão deles, ainda aos
gritos.
Depois a corda esticou-se, mal a lona alcançou a extremidade. O solavanco sacudiu
todos os ossos do corpo de Pedro e o seu
rosto chocou de encontro ao convés. Como
protesto, o Niña rangeu e estilhaçou. As
cordas retesaram, o que fez com que fibras
de cânhamo enchessem o ar e tornassem a
respiração quase impossível.
Pedro apercebeu-se de que agora estava
estendido no chão, e, ao tentar mover-se,
conseguia sentir a pressão sobre o seu corpo.
Sentou-se, estremecendo devido às feridas,
com o sangue a escorrer do seu lábio superior. Sorriu.
Olhou para cima e não viu nada a não
ser a lona cinzenta e suja, com vigas de madeira desde a proa até à popa a manteremna aberta e estável. Rangia e gemia, mas
sustinha-se. Os gemidos dos tripulantes
faziam-se ouvir à volta, enquanto atravessavam as nuvens.
Pedro gostou da súbita sensação de humidade, como se estivesse a atravessar um
nevoeiro, e então, tão subitamente como
entraram, saíram. Olhou para cima, para o
lado de baixo das nuvens, no mesmo momento em que alguém junto à proa do navio
gritou.
— Terra à vista!
***
Juan e Cristóbal ordenaram que todos os
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homens descessem até ao porão.
— Fico aqui para vos ajudar. — voluntariou-se Pedro, depois arrastou-se até à
borda e fitou a distância.
Uma vista maravilhosa.
Porções de terra castanhas e verdes estendiam-se em padrões por toda a terra.
Pedro lembrou-se de como era semelhante
a olhar um mapa; da mesma forma, ele conseguia distinguir os contornos de costas,
baías, barras, até cidades. Via o oceano.
O Niña encaminhava-se para o oceano,
para longe da terra.
— Se conseguirmos alcançar o mar, e
navegar de novo, dirigimo-nos para uma
daquelas baías. — anunciou Cristóbal.
A terra elevava-se lentamente ao encontro deles. Juan e Pedro agarraram nas cordas
do lado esquerdo, todas enroladas numa
série de dez polias, e usaram o cabrestante
para as recolherem O Niña oscilou, estremeceu e começou lentamente a mover-se em
espiral.
— Soltem-nas!
Eles inverteram o processo e o Niña
endireitou-se. O vento investia ferozmente
pelo convés, enchendo os olhos de Pedro de
lágrimas.
E agora Pedro conseguia ver cristas de
ondas, e a espuma do mar.
Um mar não muito calmo, como
aparentara ser visto de cima, mas ainda assim bastante folgado.
Pedro sentiu-se invadido por uma onda
de alívio. Tinham regressado a casa, de volta
a um mundo mais normal. Àquele ao qual
pertencia. Este lugar não era o Inferno.
As cristas de onda aproximaram-se, e
Pedro apercebeu-se que o Santa Maria estava a mover-se demasiado rápido. Mais
rápido do que o normal para qualquer embarcação. As ondas tornaram-se indistintas.

O pulso de Pedro correu acelerado.
Embateram.
***
O impacto atordoou e ensurdeceu
Pedro. Pareceu-lhe que o mundo mudara de
sítio. Foi arremessado ao longo do comprimento do convés, embatendo em pranchas
partidas. Água brotava por entre as tábuas
do chão, e do porão, e ele conseguia ouvir à
distância os gritos de angústia humana no
Niña despedaçado.
Foi a lona que o salvou. Foi atirado e em
instantes bateu violentamente no convés, arrojou e depois saltou para o ar. A comprida
e suave lona revolta apanhou-o, mas mesmo
então fê-lo cair inconsciente.
Pedro acordou debaixo de água, encurralado em faixas de material e corda que o
restringiam. Lutou para se escapar. Lutou no
que pareceu uma eternidade, mas provavelmente durou apenas um minuto. Quando
finalmente irrompeu na superfície, arfou
por ar, manchas negras a dançarem no seu
campo de visão.
Peças de madeira flutuavam por todo o
lado, assim como cadáveres. Mas Pedro mal
se deu conta. Agarrou num grande pedaço e
desmaiou de novo, todo o seu corpo entorpecido de dor.
***
Pedro não poderia afirmar que compreendia os homens de pele escura à sua
volta. Ele sabia que tinham dado à costa em
Gujarat, uma terra de sarracenos, seguidores
das doutrinas do profeta Maomé. Tinham
intérpretes que falavam línguas europeias,
e o governador da cidade concedeu-lhes a
hospitalidade dos quartos de hóspede do
seu próprio palácio, assim como os seus
melhores médicos. Pedro estava surpreendido por não o terem morto imediatamente
por ser espanhol, e cristão. Pedro evitava
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propositadamente quaisquer conversas sobre doutrina, preferindo apenas relatar a sua
fantástica viagem.
Foram precisos dois meses de convalescença para que pudesse levantar-se sozinho.
As suas pernas, fracturadas pelo impacto,
teriam sido amputadas na sua terra, mas,
por milagre, ainda as possuía. Ainda eram
visíveis as marcas por todo o corpo causadas
pelas feridas. De vez em quando, ainda sofria tonturas e desmaiava.
Mal recuperou a saúde, fez questão de
procurar por Juan Sánchez uma última vez.
Pedro encontrou-o numa enorme sala, toda
em mármore, rodeada de pergaminhos
colocados em prateleiras, e o seu rosto apresentava um ar extático.
— Juan, como está?
— Bem, obrigado, Pedro. — depôs o
rolo de pergaminho que tinha na mão. — E
tu, estás a fazer planos para partir, não?
— Sí. Verdad. A cada dia que permaneço
aqui, estou a trair Deus. O sheik deu-me
permissão para partir, e um Bat, que me irá
levar até à Turquia. E depois daí tenho esperanças em encontrar um mercador que me
leve a Itália.
— Um Bat?
— De acordo com o sheik, uma tribo
de homens que te mantém em segurança,
mantando-se a si próprios com uma faca se
fores ferido durante a viagem. O atacante é
amaldiçoado pelo suicida e os seus filhos e
família serão mortos. É uma terra estranha,
Juan.
— Realmente, Pedro Yzquierdo, mas há
tanto que se pode aprender com eles.
— Não partilho o seu entusiasmo. Por
favor, Señor Sánchez. — tratou-o de forma
formal. — Deve regressar a España. Deixe
esses pergaminhos profanos de parte. O
nosso Santo Pai não poupou a sua vida para

que se convertesse aos modos deste povo. E
Pedro acreditava agora mais do que nunca.
Estava vivo, tinha sido escolhido. A sua fé
tinha-o preservado.
— Não, Pedro, vou ficar aqui. Há muito
trabalho importante para ser feito. Olha.
— Sánchez mostrou a Pedro uma peça de
pergaminho. — Estás a ver esta tira de pergaminho?
— Sí.
— Imagina que é o mundo. As margens,
aqui, e aqui. Agora imagina que estás a navegar pela superfície.
— Cairia pela borda.
— Verdade, Pedro, mas escuta. Não
interrompas, por favor. — Sanchez juntou lentamente as extremidades do papel, formando um anel. — Imagina que
outrora o mundo foi plano, ou ligeiramente curvo, mas agora está lentamente
a ser contraído à medida que os nossos
marinheiros navegam em direcção às
Canárias, e ainda para mais longe, na direcção do Ocidente. Nós partimos para a
exploração demasiado cedo, com demasiada pressa. Caímos entre as margens, no
mundo que está por baixo.
Sanchez endireitou-se.
— Deus não teria criado o nosso mundo
imperfeito, e sido forçado a corrigir os seus
erros, agora que começámos a explorá-lo.
— Pedro abanou a cabeça. — Isso é blasfémia. Peço perdão, señor, sois muito mais
instruído do que eu em tais assuntos. Deus
não é capaz de cometer erros. E se o mundo
está curvado dessa forma, porque não podemos olhar para cima e vislumbrar o outro
lado?
— Não estás a pensar de forma correcta,
Pedro Yzquierdo. Nós vivemos no lado exterior do anel.
— Não acredito nessas coisas que diz.
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Numa carta à Rainha Isabel, a Católica:

Sanchez começou a curvar o papel, esquecendo-se da presença de Pedro.
— Mesmo enquanto iniciamos a exploração a Sul e Norte, Ele terá que curvar
o aro da Terra até se tornar um globo. Até
que, por fim, à medida que fazemos estas
perguntas e exploramos o nosso mundo,
começamos a moldá-lo. — murmurou,
ainda a brincar com o papel. — Penso
que finalmente compreendo como acabámos por nos ver no lado certo do aro da
Terra.
— Conte-me. — disse Pedro, não vendo
mal em ser condescendente com o físico.
Depois de ele partir, o homem não teria
nenhuma alma cristã companheira com
quem falar.
— Caímos para fora da superfície do
aro. — Juan fez um movimento com o dedo.
— e atravessámos pelo outro lado, ainda a
cairmos vertiginosamente sem nos apercebermos disso. Depois, a força que prende as
coisas à Terra fez-se sentir e caímos de volta,
desta vez aproximando-nos do lado certo,
por uma via directa, enquanto fabricávamos
as nossas asas. Apanhámos as monções. —
Orgulhoso de si próprio, sacudiu a borda do
papel. — Incrível.
— Sí. Agora tenho que me ir embora,
Señor Sánchez.
— Ah, Pedro, vou ter saudades tuas.
Cristóbal já partiu?
— El Almirante? Partiu já há muitos
dias, e falou em criar mais barcos alados. É
um homem determinado. Quem sabe o que
fará? Vaya com Dios, Señor Sánchez.
— Vaya com Dios, Pedro. Por favor, poderias levar esta carta contigo? Para entregar
à Rainha.
— Assim o farei.
Pedro abandonou a sala com o coração
pesado.

Não é uma decisão fácil de ser tomada por
qualquer cristão de bom senso, a de permanecer em terras de infiéis e pagãos como
estas; no entanto, após reflexão, encontrei
uma certa fascinação nas minhas relações
com os homens instruídos na área, particularmente nos seus modos de tratamento de
melancolias, feridas, infecções, e outros males
do corpo, particularmente no que diz respeito também a várias teorias sobre a mente
e, além disso, muitas outras teorias sobre o
mundo físico tidas na mais elevada consideração pelos sábios veneráveis com quem tenho
tido ocasião de falar.
É ainda chamado à minha atenção pelo
nosso cortês anfitrião que aqui circulam notícias de várias viagens e descobertas pelos ingleses de novas terras a Norte da rota ocidental escolhida pelo nosso estimado Almirante, e
de terras descobertas a Sul pelos Portugueses;
e é minha firme convicção de que, na nossa
infinita ignorância de Geografia, fomos desafortunados o suficiente para navegar por entre os dois continentes que existem à beira do
mundo ocidental, à semelhança das margens
de um rio que se transforma numa cascata,
e é minha firme recomendação que vossa
Majestade não envie mais navios procurando por uma passagem ocidental até que seja
verificado que as duas extremidades da Terra
estão unidas de uma forma que permita tal
jornada.
Mas não escreverei mais sobre isto, deixando o relato da viagem a cargo do apto marinheiro, Pedro Yzquierdo, que é aquele que
entrega esta carta selada.
Juan Sánchez, Físico da Nau,
1492
BANG!
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Pobre homem.” Gabam-lhe o talento, a
mão firme que guia o tubo de cobre fino
e longo por onde sopra a areia colorida
que desenha a mandala. Desculpam-lhe
a heresia budista no catolicíssimo cemitério de Lisboa porque glorificam a postura digna e respeitosa. Ele expressa uma
espiritualidade elevada, algo para além
do que os observadores se julgam capazes. O senhor Bentley é um ser superior.
Querem ser velhinhos para poderem
aderir a esse escondido nível místico. Ó,
querem ser bonzinhos.
Os dias passam, os interessados multiplicam-se. Comentam o facto miracu-

O senhor Bentley anda há dias no
cemitério do Alto de São João a desenhar
uma mandala em cima da laje funerária
que cobre o esqueleto de certa senhora
carunchosa.
Observadores pensam-na sua parente, quiçá avó ou bisavó. Ou tetravó. O
senhor Bentley doma o aspecto da honrada velhice, curva-se para o chão, usa o
guarda-chuva como bengala “por vergonha” pensam os menos sagazes e falhos
de intuição, os facilmente burlados pela
imagem. As rugas são fundas, o lábio
inferior tremelicante, os olhos vogam
sem destino. “Coitado, está quase cego.
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loso da mandala não ser destruída pelos
elementos naturais. Ó, um santo, o senhor Bentley. Alguns começam a ajoelhar-se, a rezar com o terço em redor das
mãos unidas, as mulheres cobrem a cabeça com um lenço negro rendilhado (“por
respeito”). Os homens sóbrios oram de
pé, o rosto descido, os olhos fechados, os
lábios a emitir a prece silenciosa.
Chega o dia em que a mandala é terminada pelos gestos oscilantes do pobre,
desgraçado do senhor Bentley, vem sempre sozinho, terá família? A alguns passa pela cabecinha adoptá-lo. Adoptar o
avozinho. Se for incontinente, maior o
altruísmo. Quanto tempo até que cegue
por completo? Lerei para ele.
A sério? Mas tem de ser a Margarida Rebelo Pinto porque ele gosta muito.
O mesmo livro, sei lá. Vezes sem conta.
Não vale a pena iniciar outro porque ele,
só para chatear, exigiria que o mesmo
fosse lido e relido e relido até o benévolo leitor deitar a Margarida Rebelo Pinto
pelos olhos. Mas o leitor é altruísta. Sacrifica-se. Até ele próprio perder a visão.
Só assim o senhor Bentley ficaria satisfeito. Por enquanto nenhum dos observadores sabe disto. Vê a imagem. Venera
a imagem. Beatifica-a. Um maltrapilho
santo, bêbado, feio e bruto, malcheiroso, desprovido da imagem que um santo
deve ter seria corrido à paulada. Bentley
ama brincar às imagens. É nisso e no cavalinho.
Por norma a mandala deve ser desfeita por um gesto largo passando sobre ela,
como um vento aniquilador, e em seguida a areia deve ser jogada ao rio.
Ele prefere outro método. Não gosta
nada de observar regras, roteiros.
Espirra, sonoramente, para cima da

areia vermelha, amarela e azul, espalhando-a cemitério adentro, apanhando
de rajada os olhos dos “crentes”. Deixaram de ver, coitados.
O senhor Bentley endireita-se e ganha vinte centímetros na estatura. Tira o
lenço branco do bolso. Assoa-se. Espalha
o ranho verde no que sobra da mandala
e deixa-o ali na tumba, à laia de oferenda. Depois salta para cima da sepultura
da anciã vetusta e corroída e.
Dança uma Sevilhana.
- Ai as sevilhanas, que belo cu, que
belas mamas! – desata a cantarolar uma
sevilhana bíblica obscena (que não reproduzimos por inteiro por sermos tementes a Deus e recearmos a quentura
infernal).
- Ai que belo cu e excelentes mamas
têm as damas sevilhanas! – repete, amiúde, o bode lascivo, o corpo ganhara a
leveza e flexibilidade olímpica de um ginasta russo medalhado.
A assistência está estupidificada. Taralhoca. Perdida. Mas... é um louco! Tomámos por santo um louco!
Petrificados, fitam de boca aberta e
um olhito vermelho meio aberto meio
fechado a figura do senhor Bentley, voando pelo ar depois de ter aberto o guarda-chuva. Estica-lhes o dedo do meio.
Aterra ali perto, no crematório.
Ai que alegria tão grande, o Crematório! Do pó vieste ao pó voltarás, ashes
to ashes, o omo lava mais branco, se eu
soubesse o que sei hoje, uma cobra a deitar água e outra a regar o jardim.
- Se tu visses o que eu vi à porta do
tribunal – canta garridamente quando
penetra no crematório e interrompe o
luto da família.
- Se tu visses o que eu vi à porta do
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tribunal, uma cobra a deitar água e outra
a regar o jardim! DO-MI-NÓ!
Cala-se e ninguém diz nada. Estão
parvos. Mas quem é este tipo?! Doido,
porventura.
- Ah, meu cabrão, que belas cores!
– observa para o morto no ataúde, lá ao
fundo. Achega-se e acrescenta com ar de
suave advertência – Andas a abusar nos
broches, tens os lábios todos cortados.
Cala-se por instantes, os outros não
se mexem com medo. O senhor Bentley
balança-se, empoleira-se, à vez, nos saltos e na biqueira dos sapatos (como uma
bailarina, em pontas), tem as mãos atrás
das costas a segurar o chapéu-de-chuva
aberto. Dá um estalinho com a boca. É
como se estivesse numa festa à espera
que alguém meta conversa com ele. É
tímido. Ninguém diz porra nenhuma e
ele farta-se.
- Mas que mal-educado! Nem um
olá, como andas, cada vez estás mais
novo, ficas para aí deitado, rígido, sem
uma palavra!
- El... ele... es... está morto... – sussurra uma delgada voz feminina.
- Morto?! – repete com descrédito,
mas súbito uma falsa comoção lacrimejante inunda-o e ele uiva, destroçado
– Ele não está morto, está vivo! Vivo!
Conecta o cabo do guarda-chuva à
gola do sobretudo para ter as mão livres
e agarra o defunto pelo colarinho, arranca-o da caixa branca que começou a dirigir-se às chamas, a caminho de se transformar, juntamente com o conteúdo, em
cinzas. Tenta despertá-lo para a vida.
Para acordá-lo o melhor será evocar
o passado.
- Lembro-me da altura em que visitámos o bordel. Tu ficaste com os ra-

pazinhos – diz, erguendo
o
teso cadáver nos ares, a
malta lá em baixo aos pulos a ver se o apanha.
O morto lá em cima
espalha o nauseabundo
cheiro e fluidos cadavéricos. Bentley dança
macabramente o simulacro de um tango com ele, chega ao
desplante de roubar
um cravo para pôr entre os dentes amarelos de
víbora – já que não havia
rosas vermelhas. Ah, o que
ele ama a decomposição,
as larvas, as bactérias dissecando a carne. O odor
da morte vivifica-o. É um
odor místico.
Desce de quando em vez
com o defunto, faz cócegas no nariz da
chorosa viúva e festinhas gentis nos filhos, genros e amigos.
- Estes sacanas querem-te queimar
sem estares morto! Só para te apanharem
a herança! Infames! – exclama, raivoso,
sem deixar de dançar o tango ou perder
o cravo. Numa das descidas o neto mais
velho do morto vilipendiado apresa-lhe
o tornozelo. De imediato os presentes
lançam-se a Bentley como uma matilha
de lobos e expulsam-no do crematório
e do cemitério por entre uma saraivada
ininterrupta de socos, pontapés, estaladas, insultos e cuspidelas.
Regressara a Portugal, após longa ausência, há apenas três semanas.
O homem tem talento, admitamo-lo.
BANG!
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biografias
dos participantes

Tobias S. Buckell nasceu nas Caraíbas e
vive no estado de Ohio, Estados Unidos
da América. In orbite medievalis venceu
um Prémio Writers of the Future em 1999.
Tobias publicou cerca de 25 contos em
várias revistas e antologias, e o seu primeiro romance, The Cristal Rain, será editado
este ano pela Tor Books.
Site: www.tobiasbuckell.com

agridoce que depressa se alojou no coração,
e preferência, dos nossos leitores. E como
uma desgraça nunca vem só, acaba de ser
lançado nas bancas um livro inteiramente
dedicado às aventuras desse carismático
e ácido bota-de-elástico - Sr. Bentley, O
Enraba-Passarinhos.
Site: escrita.blogspot.com
Frank Roger, escritor belga, terminou a
sua formação académica com uma dissertação sobre Philip K. Dick. Entre as várias
dezenas de contos que tem escrito desde
1975, foi já publicado em quinze línguas.
Visita habitual das convenções da Bélgica e
Holanda, Ventos Imutáveis é uma amostra
do seu reconhecido sentido de humor surrealista.

Rhys Hughes nasceu e trabalha no Reino
Unido, mas tornou-se recentemente uma
visita habitual em Portugal. Influenciado
por autores como Jorge Luís Borges e Ítalo
Calvino, Rhys tem no entanto uma marca
muito própria, resultado de um olho cirúrgico e causticamente transformador de
todas as pessoas, coisas ou situações que
tenham o azar de lhe cruzar o caminho.
Publicou entre nós Em Busca do Livro
de Areia, e em 2006 irá lançar Uma Nova
História Universal da Infâmia.
Site: rhysaurus.blogspot.com

Luís Filipe Silva tem-se envolvido na literatura fantástica como escritor, ensaísta,
formador e editor. Com vários livros publicados, entre os quais Terrarium, com
João Barreiros, e contos traduzidos em
várias línguas, recebeu em 1991 o Prémio
Editorial Caminho de Ficção Científica,
pela colectânea O Futuro à Janela.
Site: cadernodecontos.blogspot.com

Michael Moorcock é uma das maiores
referências da literatura fantástica. Um dos
impulsionadores da New Wave britânica,
editor da revista New Worlds, publicou
inúmeros romances de fantasia e ficção
científica. A sua personagem mais conhecida será provavelmente Elric de Melniboné,
uma das várias encarnações do Campeão
Eterno. A Fortaleza de Pérola, aqui em prépublicação, é o segundo volume da série.
Site: www.multiverse.org

Vasco Curado nasceu em 1971. Publicou,
no domínio da ficção, o livro de contos
A Casa da Loucura (Ausência, 1999) e o
romance O Senhor Ambíguo (Escritor,
2001). Psicólogo clínico, publicou uma tese
de mestrado em Psicopatologia, Sonho,
Delírio e Linguagem (Fim de Século,
2000).
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Ágata Ramos, autora portuense, é a responsável pelo Sr. Bentley, um personagem
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