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Apresentação
Pedro Mexia

A

propósito do crime de «lesa-majestade», ou seja, de traição ao rei,
diz o livro V, título III, das Ordenações Manuelinas (1521) «que
é a pior cousa, e mais abominável crime que no homem pode haver,
a qual os antigos sabedores tanto aborreceram, e estranharam, que
a compararam à gafém [lepra], porque esta enfermidade enche todo
o corpo sem se nunca poder curar, nem somente empece ao que a
tem, mas ainda a toda a linhagem dele descendente, e aos que com
ele conversam, pelo que é apartado da comunicação das outras pessoas; assim o erro da traição não somente condena o que o comete,
mas ainda empece e infama todos os que de sua linhagem descendem, posto que culpa não tenham». Quinhentos anos depois, ainda
consideramos a traição «abominável», embora nem todas as traições,
e certamente não a traição por contaminação genealógica.
Este número 5 da Granta investiga diferentes traições, em diferentes domínios, com diferentes motivos. Paulo José Miranda escreve
uma variação sobre o traidor por antonomásia, Judas, acompanhando
o percurso de um homem que acredita que só traindo chegamos a
Deus. Em três páginas apenas, o britânico Adam Foulds comenta
Traições, a tragicomédia de Pinter com a cronologia invertida, ou
antes, a adaptação cinematográfica dessa peça, sugerindo que Pinter,
marido infiel, inventou um mecanismo narrativo ao mesmo tempo
masoquista e desculpabilizador, que permite que acabe em bem o
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PEDRO MEXIA

que fatalmente acabou mal. Já o norte-americano David Means,
a propósito de um casal de prevaricadores, sugere que num casamento tudo é questão de «votos» ou de «clichês».
Quem traiu quem?, pergunta Wolf Biermann, dissidente da
RDA. Convidado para uma homenagem a Gorbatchev, vai meditando sobre umas quantas ambiguidades históricas enquanto avança
na fila para os cumprimentos. Gorbatchev traiu o comunismo, ou
foi o comunismo que traiu a tradição humanista do Iluminismo?
O último líder soviético cumpriu uma missão histórica ou não esteve
à altura da História? E o que terão Gorbatchev e Biermann a dizer
um a outro quando apertarem a mão, a não ser talvez comoverem-se com um passado que não querem trair por completo? Um outro
evento-charneira, o Brexit, é sintetizado com inexcedível clareza por
Helder Macedo, nosso agente em Londres. A Inglaterra, diz-se, traiu
o projecto europeu. Mas haverá traição onde não houve paixão?
Não assistimos a décadas de mal-entendidos e más vontades, da
esquerda e da direita, dos ingleses e dos continentais, um processo
de atrito que só podia acabar como acabou, em desinformação, saudosismo, demagogia e incapacidade? E se a Inglaterra traiu a União
Europeia, não traiu, antes de mais, a viabilidade de um Reino verdadeiramente Unido? Jornalista e ex-governante, Paulo Portas traz-nos
notícias da alta e da baixa política, inventariando traidores antigos e
modernos, de Brutus aos espiões ingleses pró-soviéticos, passando
por Quisling, o fantoche norueguês que é sinónimo de ignomínia.
Serão essas traições todas iguais, ou haverá traições menos iguais que
outras, traições compreensíveis, virtuosas até?
Para que não se diga que a literatura nada tem a ver com o assunto,
Diana Athill, talentosa memorialista, conta-nos como foi «editar
Naipaul», homem de uma vaidade e agressividade que mal escondiam
as evidentes fragilidades psíquicas e a fobia ao epíteto de «romancista
das Índias Ocidentais». Depois de editar 12 livros de V.S. Naipaul na
André Deutsch, Athill põe reservas a um manuscrito ainda não publicado, o que leva o autor a abandonar a editora. Quem traiu quem?
Regina Guimarães, no texto que fecha este número, revisita a sua
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APRESENTAÇÃO

experiência de tradutora de poesia e teatro, e faz questão de discordar
do mote traduttore / traditore: se todo o escritor é tradutor, se todo o
tradutor é escritor, então é altura de deixarmos de considerar a infidelidade um defeito. n
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Apresentação
Gustavo Pacheco

N

o dia 2 de agosto de 1914, Franz Kafka anotou em seu diário:
«Hoje a Alemanha declarou guerra à Rússia. De tarde fui nadar.»
No dia 12 de maio de 2020, anoto em meu diário: «Hoje morreram 881 pessoas no Brasil por causa do coronavírus. De tarde fui
escrever a apresentação para a Granta.»
Jamais teríamos acesso ao diário de Kafka, assim como a muitas
de suas obras, se seu amigo Max Brod não tivesse ignorado o pedido
de queimar todos os seus manuscritos após a sua morte. Viva a traição! Onde estaríamos sem ela?
Esta edição não poderia ter uma abertura melhor do que a de
Noemi Jaffe. Com seu amor pela escrita que não se prende a qualquer gênero literário, ela nos traz uma miniantologia ou brevíssimo
compêndio de ideias, imagens e histórias em torno da traição, apontando algumas das múltiplas facetas desse tema que serão exploradas
nos demais textos.
A traição entre colegas de trabalho serve de mote para o conto de
Alexandre Vidal Porto, escrito em prosa límpida e descarnada e tendo
como cenário uma cidade que, inexplicavelmente, ainda é pouco presente na literatura brasileira: Brasília. Carlos Eduardo Pereira, por
sua vez, conta uma história que, partindo da traição amorosa, fala
de temas tão diversos quanto as relações raciais, a solidariedade de
gênero e a traição a si mesmo — uma narrativa de época cujo desen-

10

GrantaLP5_MioloFinal.indd 10

19/05/2020 09:57

APRESENTAÇÃO

lace, no contexto atual, ganhou uma nova e inquietante camada de
sentido. Já Edyr Augusto nos transporta até a Amazônia – ou melhor,
à sua Amazônia, o intenso e ruidoso submundo de Belém do Pará
— num conto que é eletricidade pura, para abordar a traição entre
parentes.
A Granta em Língua Portuguesa nasceu com o firme propósito
de ser uma revista aberta de fato a toda a literatura lusófona, e não
apenas àquela produzida no Brasil e em Portugal. Kalaf Epalanga
prova que não traímos esse ideal, com uma narrativa que, sintomaticamente, se passa num momento histórico que entrelaça os destinos
de Angola, Portugal e Brasil; e, além disso, é também uma amostra
generosa das muitas e saborosas maneiras de falar e escrever a língua
portuguesa.
Esta edição conta, ainda, com a participação de um dos grandes
especialistas em traição na literatura contemporânea: John le Carré.
Autor de numerosos romances de espionagem, ele trata aqui do
mesmo universo, mas não sob a forma de ficção e sim de um texto
que é parte reportagem, parte ensaio sobre os mecanismos psicológicos da traição, seus enganos e autoenganos (e suas consequências
trágicas).
«Temos a sorte dos apartamentos em nosso edifício serem providos
de sacadas. Embora pequenas, as sacadas são uma abertura para o
universo. Agora, com a diminuição do monóxido de carbono na
atmosfera, com muito menos carros circulando no Rio, várias estrelas
se tornaram visíveis. Estou pensando em comprar um telescópio
pela internet. Enquanto isso, contemplo o céu a olho nu mesmo. Me
embriaga não passar de um ser ínfimo no cosmos.» Assim começa
A dama de branco, último conto publicado por Sérgio Sant’Anna,
poucos dias antes de sua morte. Hoje é 12 de maio de 2020, o Brasil
atingiu a obscena marca de 12 400 mortos por causa do coronavírus
e entre eles está um dos maiores escritores que o país foi capaz de
gerar. Onde quer que você esteja no cosmos, querido Sérgio, saiba
que nós que aqui ficamos não trairemos sua memória. n
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GUSTAVO PACHECO
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VIRE-SE VOCÊ
Noemi Jaffe

1

O

artigo 14.º da Constituição haitiana de 1805 prescrevia: «Todas
as distinções de cor necessariamente desaparecerão entre os
filhos de uma mesma família, onde o chefe de Estado é o pai; todos
os cidadãos haitianos, de aqui em diante, serão conhecidos pela denominação genérica de negros», denominação que não excluía brancos
nem mulheres.
Retinto é o que foi tingido duas vezes e, por isso, adquiriu cor
muito intensa. O negro retinto foi tingido duas vezes, uma no leite e
outra no sangue. No Haiti todos são negros, desde 1804. A mulher
branca é negra, o homem loiro é negro, a criança negra é negra,
o japonês é negro. Você não aceita ser chamado de negro? Então não
é haitiano.
Ninguém sabe o que é, onde é o Haiti, por que é o Haiti. Todos
têm um Haiti dentro de si. Quem sonha conosco, à noite, é o Haiti.
Aliás, ontem, andando pela rua, de madrugada, achei ter visto um
Haiti. Deve ter sido o cansaço e a angústia dessa época do ano.
Quando eu morrer, quem terá morrido em mim é o Haiti. Quando
eu morrer, quero ser enterrada no Haiti. Quando eu morrer, quero que
o Haiti seja enterrado em mim. O Haiti é Jerusalém, Shangri-lá, Paraisópolis e minha íris, meu calcanhar, a mão, é Uóshinton e é Aquiles.

13
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A CAMINHO DA
RESSURREIÇÃO
Paulo José Miranda

M

arco nasceu e cresceu nas margens do Rio Madeira, afluente
do Amazonas, em Humaitá. Passou grande parte da infância
com os avós maternos, a poucos quilómetros de casa, nas margens
do Rio Maici, afluente do Madeira, com o seu irmão mais velho,
Lucas. Do outro lado da margem da casa dos avós, ficava a reserva
dos índios pirarrãs, para onde costumavam nadar quase todos os
dias. Cresceram a ver os índios caçar peixes com arco e flecha, principalmente tucunaré. Ficavam parados no rio, com a água um pouco
acima dos joelhos, até avistarem um peixe e fazerem a flecha cruzar
o ar em direcção à morte. Os pirarrãs não falavam português e os
irmãos relacionavam-se com eles por gestos. Trocavam risos com as
crianças índias e mergulhavam, uns atrás dos outros. Aprenderam
com eles a subir as palmeiras. Já adolescentes, deixaram de se aproximar do outro lado da margem. A tribo era muito reservada com
adultos e os avós ensinaram-lhes a respeitá-la. Do lado de cá do rio,
aprenderam com o avô a seguir as trilhas dos animais, a caçá-los,
a sobreviver no interior da selva.
Os pais de Marco, presbiterianos, fizeram com que as crianças
desde muito cedo começassem a ter contacto com a Bíblia. Juntamente com o Rio Maici e os índios, o Livro foi o que mais lhes
marcou a infância. A mãe e o pai liam inúmeras parábolas, que os
filhos ouviam como estórias fantásticas. Mais tarde, com 18 anos,
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VOTOS
David Means
T RA D U ZI D O D O I N G L ÊS PO R A L DA RO DR I G UE S

C

omo nunca apanhei exactamente o que se dizia sobre nós,
só pude imaginar as formas perversas que o boato assumiu,
tendo começado na igreja e saltando de casa em casa ao longo do
rio, acabando por transpor os cerca de três quilómetros do Parque
de Tallman Mountain, rumo a Piermont, onde os Dickerson viviam,
e então, pela boca de Jenny Dickerson, expandir-se rio acima, ainda
que falhando a casa dos Morrisons (ela raramente estava), muito
provavelmente até Sue Carson, e depois passar da boca desta para
Andrew Jensen, o pastor de St Anne, que, como eu ainda gostava
de imaginar, o terá apimentado com uns pozinhos da Bíblia, formulando não sei bem como os comentários em termos teológicos, com
referências à queda, à tentação, aos pecados do adultério, etecetera e
tal, enquanto o passava a Gracie Gray, que saboreou todas as ramificações possíveis, retorcendo-o ainda mais para me transformar num
anti-herói infame, sem saber que tanto Sharon como eu tínhamos
sido infiéis, e depois, durante várias semanas, manteve a história bem
abocanhada, até eu me virar da janela na festa de Natal e a ver a olhar
para mim.
Num vestido verde-azulado, de bom corte nos ombros e com um
grande decote rectangular enquadrando a pele pálida e o colar de
pérolas que oscilava enquanto ela se movia suavemente ao som da
música, Gracie piscou-me o olho e virou costas, num arremedo de
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J E I TO D E CO RPO:
NÃO HÁ T R A IÇÃO
José Pedro Cortes
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CORVOS
Alexandre Vidal Porto

E

u vim de Manaus. Ela, de Porto Alegre. Um do extremo norte;
o outro, do extremo sul. Eu devia ter levado essa distância em
consideração.
Não que isto vá fazer diferença agora, mas me lembro do dia em
que a entrevistei para trabalhar em nosso departamento. Ela tinha
acabado de ser aprovada no concurso para Analista de Finanças e
Controle do Banco Central. Eu tinha passado no mesmo concurso,
cinco anos antes. Chamava-se Lourdes. Parecia séria e trabalhadora,
e eu gostei dela logo de cara.
Como havia sido para mim, também para ela aquele trabalho em
Brasília era um prêmio desconhecido. Cargo público federal, concursado, com estabilidade. Na aposentadoria, continua com salário
integral. Esse aí tá com a vida ganha, era o que diziam de mim quando
sabiam que eu havia passado no concurso. Provavelmente, era o que
também diziam dela.
A sede do banco ficava em Brasília, tinha que se mudar para
lá. Tinha que deixar para trás família, amigos, tudo. Na mudança,
o banco oferecia apartamentos funcionais aos concursados por uma
taxa de ocupação subsidiada. Os analistas de finanças e controle,
como nós, tínhamos à disposição três blocos de apartamentos na
SQS 308, na Asa Sul.
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ANATOMIA DE UMA
TRAIÇÃO
Adam Foulds
T R A D UZ I D O D O I NG LÊS P OR M ADAL E N A AL FAI A

O

filme* começa em silêncio. Vêem-se casais a sair de uma festa,
numa rua chique de Londres: abandonam o edifício branco,
atravessam o gradeamento de ferro preto e entram na noite. A câmara
cruza a rua e aproxima-se da janela da frente, espreitando lá para
dentro. Vê-se o casal anfitrião a arrumar e a discutir cada vez com
mais intensidade. A mulher dá uma bofetada no homem. O homem
dá uma bofetada na mulher. Vê-se uma criança ensonada a entrar,
provavelmente acordou com os gritos, e a mulher rapidamente a
reconforta, sem convicção, ainda zangada e com a cara a arder.
O tempo retrocede a partir deste quadro vivo de uma situação-limite, e as pessoas começam a falar. Há três pessoas, três actores:
Jeremy Irons, Patricia Hodge e Ben Kingsley. É certo que as personagens têm nome, mas vou referi-las pelos nomes dos actores, porque
são famosos, brilhantes e porque, na verdade, os actores não desaparecem inteiramente nos papéis que desempenham. Percebemos quais
são as suas opções, percebemos no que pensam. Como nos diálogos
de Pinter, há uma distância entre os actores e aquilo que dizem. As
palavras são antecipadas, repetidas, ponderadas. Estão habituados a
perseguir, a convencer, a relembrar, a consolar, a insultar, a seduzir

*
Anatomia de Uma Traição (1983, David Hugh Jones), adaptação da peça Traições,
de Harold Pinter. (N. da t.)
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PRAGA DE PRETO
Carlos Eduardo Pereira

P

ode ter sido assim: esse cara dormindo pesado (são quatro e
dezessete da manhã de uma segunda-feira, porque a Creusinha
às quatro em ponto finalmente girou a tramela da porta da sala e
saiu, já que Jorge, seu marido, ainda não tinha chegado — o movimento no Grito da Mocidade era nenhum, não se via luz acesa, não
se ouvia som, fazia um tempo já —, ele pega às cinco da manhã na
Leopoldina, então Creusinha respirou e finalmente começou a descer a ladeira para checar o que teria acontecido, certamente algum
problema grave, pois assim que termina a função, assim que acaba o
baile, Jorge bota para correr algum frequentador que por acaso insista
em seguir pela bancada do bar, em seguida ele guarda a baqueta e o
bumbo, desliga e coloca a vitrola e os discos no armário do quartinho
que ele gosta de chamar de camarim, que fica escondido atrás do
palco, não chega a varrer ou lavar nada porque a esposa faz isso numa
outra hora, mas ele apaga tudo, e fecha as janelas e portas do Grito e
depois vem subindo a ladeira, é sempre assim, a Creusinha lá de cima
acompanhando seu trajeto, porém como hoje ele não vinha ela então
respirou e decidiu descer a rua para checar o que teria acontecido,
passou pelo portão do cemitério, depois pelas meninas da Madame
Conceição, pelas oficinas da companhia de trem, até o pé da ladeira,
na esquina com a avenida Alberto Braune, a Creusinha em seu passo
de grávida costuma levar justamente dezessete minutos da porta de
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ANTES ELE DO QUE EU
Edyr Augusto

C

inco da manhã. O celular toca insistente. Dona Babí? O que é?
A essa hora é bom ser importante. O que é? É o Sérgio, aqui do
motel. Fala, porra! Desembucha! Houve uma morte num dos quartos. Morte? E tu ligas pra mim? Não tem o Cosme pra ligar? Essa é
boa! Desliga.
O celular toca. Puta que pariu! Dona Babí, é que seu filho Vitinho… Quê? O que é o Vitinho? Ele estava no quarto com uma
mulher… Ela morreu. Vítor. Vítor? Acorda, porra. Teu filho fez mais
uma merda. Meu? Nosso. É maior de idade, ele que se foda. Me deixa
dormir. Mas é que morreu uma mulher que estava com ele. E eu
com isso? Ele que se foda. Chega de me meter. Vê lá tu que proteges
ele. Sérgio? Estás aí? Me conta essa coisa logo. Tu que és a culpada.
Dorme, caralho. Pois é, Sérgio, desembucha. Ele apareceu aqui já de
manhãzinha, sabe como ele é. Foi com a mulher lá pra suíte presidencial. Pediu bebida, comida, o de sempre. Aí apareceu no corredor
interno já gritando, apavorado… Dona Babí, não se aborreça comigo,
mas é que ele estava bem alterado, sabe? Não que eu queira… O que
é? Nós fomos na suíte e a mulher estava toda suja de sangue. Tava
morta. Tens certeza? Morta? Sim, morta. Aí foi aquele corre-corre.
O Vitinho gritando, os hóspedes querendo saber o que era. A gente
botou ele em uma sala na gerência. Está lá. Eu pensei em ligar pro
Cosme, mas sabe como é, trata-se do Vitinho, e eu decidi lhe acordar,
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FALSTAFF
Kalaf Epalanga

F

azia noventa dias desde que se despedira da esposa no aeroporto
de Heathrow. Não lhe pareceu tanto tempo assim, apesar de ter
sido o período mais longo em que estiveram separados desde que
deixaram Barra do Piraí, quando ainda eram apenas namorados e ele
tinha acabado de ser aprovado no concurso para a carreira diplomática. Aqueles três meses haviam passado depressa, talvez por causa
da quantidade de problemas a resolver desde que chegara a Luanda.
Ainda assim, nunca se sentira tão jovem, tão vivo. Estava ansioso
por partilhar aquela sensação com a sua esposa, mal ela atravessasse
a porta das Chegadas, diante dos olhos da multidão que acampava
no chão do aeroporto.

A

população branca de Luanda estava de malas aviadas, contando os dias para sair do país. Na cidade de asfalto, o número
de casas abandonadas, o lixo por recolher e a presença militar nas
ruas eram encarados como prenúncio do apocalipse, mas o embaixador mostrava-se optimista; África passava por profundas transformações, estava claro que o Brasil tinha de mudar a sua política
externa para se adaptar a isso, e Luanda seria o laboratório experimental para as novas relações com todo o continente. Para ele,
era uma questão de honra ter a nova representação diplomática
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UM APERTO DE MÃO
AO ZEITGEIST
Wolf Biermann
TR A D U Z I D O D O I NG LÊS P OR I S AB E L C A ST RO S ILVA

A

qui, junto ao Elba, a pouca distância do molhe, assoma um
monstro da arquitectura moderna, uma doca flutuante em terra
firme, com um revestimento caro de placas de aço inoxidável e vista
para o rio e para o famoso estaleiro de Blohm & Voss. É a nova sede
do grupo editorial Gruner + Jahr. Neste estaleiro rebitam-se notícias,
soldam-se histórias, lançam-se sensações. A chaminé regurgita fumo.
Aqui não há recessão. É neste sítio que os contos de fadas se tornam
realidade: a sede da revista Stern. Todas as semanas, milhões de pessoas dão uns trocos para receberem uma dose do guisado agridoce
de cores garridas que é confeccionado com o cuspo do assassino,
com as lágrimas das mães, com o caldo da catástrofe, com o suor
do veraneante, com o sangue de quem pede asilo, e apurado com a
carne das vítimas de acidentes. É um guisado picante, que pode ser
diluído a gosto com um concentrado em lata de rabos e maminhas
internacionais.
Foi precisamente a este templo dos media que eu e a minha
mulher, Pamela, fomos convidados para uma recepção em honra
do Czar-Sem-Pátria. A Câmara Municipal de Hamburgo tentara
e falhara, mas a Bertelsmann, o mais poderoso conglomerado de
media da Alemanha, tivera êxito: Mikhail Sergejevitch Gorbatchev
encontrava-se em carne e osso na Cidade Livre Hanseática de Hamburgo! Sem dúvida que os deuses dos media o haviam aliciado com
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DA GLÓRIA, DA INFÂMIA
E DA PERDIÇÃO
(OU DE BRUTUS A PHILBY)

Paulo Portas

O

que têm em comum Judas, Brutus e Ciano, os Rosenberg e
Mata Hari, Kim Philby e Aldrich Ames, Quisling e Wang,
George Plantagenet e Efialtes, Assange e Snowden? Um odor sinistro
a traição, embora seja verdade que há traidores e traidores, não sendo
todos igualmente malignos e tendo cada qual a sua consequência.
Porém, a reputação traiu-os um por um.
Que Judas se tenha arrependido até ao suicídio, ou que Pedro
tenha ficado congelado pelo medo, negando Cristo três vezes até se
redimir após o canto do galo, acaba por ser quase irrelevante para a
História: ainda hoje «um Judas» é definitivamente um traidor; ainda
hoje, a Igreja organiza-se, desde o primeiro bispado de Roma, à volta
do sucessor de Pedro. Também é certo e seguro que Brutus não agiu
só: as punhaladas foram 23, o que faria de César a primeira vítima
moderna de uma conspiração terrorista. Atrás de Brutus esconderam-se outros senadores e generais, autoproclamados libertadores, Cássio
à cabeça. Mas se o tempo dissipou a reputação de Cássio e até lhe
perdoou o tiranicídio, o mesmo tempo, esse tribunal de última instância, só agravaria a insuportável gravidade «familiar» do gesto de
Brutus. Nisso, Galeazzo Ciano aproxima-se dele. Na noite de 25 de
Julho de 1943, o genro de Mussolini votou a destituição do Duce e
nem o seu diário, escrito para «reeducar» a História na posteridade,
o salvaria de um travo a infâmia, ainda que fosse lúcida a vontade
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O ES PEL HO
Larissa Zaidan
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A PAZ INSUPORTÁVEL
John le Carré
TR A D U Z I D O D O I N G LÊ S P O R
SA M I R M AC H A D O D E M ACH A D O E G US TAVO PAC H E C O

—

N

ão morri — diz Jeanmaire com orgulho. — Eles bem que queriam, mas não lhes fiz esse favor.
Anoitece. Estamos sozinhos em seu pequeno apartamento nos
subúrbios de Berna. Ele prepara fondue de queijo para nós dois.
Numa prateleira da cozinha, estão as tigelas de aço que usava na
prisão. Por que ainda guarda isso?
— Como lembrança — responde.
No pequeno corredor que sai da cozinha estão pendurados a
adaga e o sabre que fazem parte do uniforme de gala de um oficial
do exército suíço. A sala de visitas é decorada com a réplica de uma
alabarda medieval e com seu diploma de arquitetura, datado de 1934.
Numa fotografia autografada do general Westmoreland, comemorando uma visita de cortesia a Berna, se lê: «General das Tropas de
Defesa Aérea», último posto de Jeanmaire.
— Alguns dos meus colegas não ganharam nada, claro — ele diz,
maroto, dando a entender que foi escolhido para essa distinção.
Decide que é hora de tomar um drinque. Hoje em dia, ele bebe
com moderação, mas com o mesmo prazer de antigamente.
— Vou me permitir um pouquinho de água — anuncia. Endireita
as costas ao estilo prussiano, ergue os ombros, destampa a garrafa
de uísque que eu lhe trouxe e serve duas doses com precisão. Ele
acrescenta água ao seu uísque; nós erguemos os copos, bebemos olho
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EUROPA ISOLADA
PELO NEVOEIRO
Helder Macedo

O

Brexit (Britain + exit) resultou em parte (porque nada é só
como é) de uma improvável convergência entre incompatibilidades ideológicas manifestadas desde a entrada do Reino Unido, há
mais de quarenta anos, no que não era ainda a União Europeia. Num
dos extremos em oposição ao projecto europeu estavam os saudosistas do império, enraizados na velha convicção de que «a selva começa
em Calais». No outro extremo, os socialistas radicais que consideravam a Comunidade Europeia um covil de capitalistas contra os quais
era preciso lutar em defesa das classes trabalhadoras. Ambos teriam
achado perfeitamente adequado o título de uma notícia de jornal,
nos anos 1960, quando a Inglaterra ficou envolta num inavegável
nevoeiro: Europe isolated by fog!
Também na Europa houve sérias dúvidas sobre a adequação do
Reino Unido como parceiro comunitário, sobretudo com a França
do general De Gaulle a recear que (como uma espécie de cruzador americano atracado na costa da Europa) aquele país intruso
viesse desvirtuar a integridade fundadora do eixo franco-germânico. O governo conservador de Edward Heath acabou por conseguir superar as dúvidas de parte a parte e a ainda mais conservadora
Margaret Thatcher, com aguerrido pragmatismo, foi conseguindo
utilizar as contradições internas no seu próprio partido — bem como
as correspondentes divisões no Partido Trabalhista — para obter
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EDITAR NAIPAUL
Diana Athill
T R A D UZ I D O D O I NG LÊS P OR M ADAL E N A AL FAI A

D

iz-se que os bons editores «descobrem» escritores, e talvez assim
seja. A mim, no entanto, os bons escritores simplesmente apareceram-me. Em 1956, quatro anos depois do lançamento da André
Deutsch Limited, da qual eu era directora, Mordecai Richler (cujo
primeiro romance tínhamos acabado de publicar) apresentou-me a
Andrew Salkey. Andrew era um escritor jamaicano que trabalhava
para o Serviço Caribenho da BBC e que era sempre generoso com
os outros escritores. Quando soube que eu era a editora de Mordecai,
Andrew perguntou imediatamente se podia pôr-me em contacto com
um amigo seu, que trabalhava como freelancer para o mesmo serviço
da BBC e que tinha acabado de escrever um original muito bom.
Dias mais tarde, encontrei-me com V.S. Naipaul num café perto do
escritório e ele deu-me o livro Miguel Street.
Naipaul tinha 20 e poucos anos, embora parecesse mais novo. No
entanto, não sorria e o seu semblante era austero — severo, mesmo.
Julguei que fosse nervosismo, mas intuí que era o nervosismo de
alguém muito sério e calmo, de modo que seria uma impertinência tentar «pô-lo à vontade». Surpreendeu-me descobrir que Miguel
Street era um livro divertido: delicadamente divertido, sem excessos. Compunha o retrato de uma rua em Port of Spain, a capital de
Trinidad, sob a forma de várias histórias centradas, cada uma delas,
numa personagem dessa rua; usava linguagem de rua; o equilíbrio
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NOTAS SOBRE A TRADIÇÃO
DE TRAIÇÃO NA TRADUÇÃO
Regina Guimarães

Tradittora
quem me acode a mim também quando sugada
pelo rigor pelo vigor de outras escritas
mais carentes inclementes parasitas
do que as frases que parecem despejadas
da casa onde as palavras são malditas?
quem me socorre desse vento que levanta
o véu da página se ela em branco se manteve
e lá descobre já não isso que se escreve
mas talvez o texto cavo da garganta?
quem me socorre da investida do silêncio
da mão que apaga este verso já grafado
da nova língua que o faz mais enredado
e da nudez que o obriga a ser privado?
quem consente em descrever-me o que segue
e as sentenças ulteriores ao julgamento
as que perdoam as que soltam as que salvam
as que não borram esta escrita nem a lavam?
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