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Maria Leonor Nunes

Mais do que um relato confessional de uma experiência  de proximidade da morte, é um livro sobre as “imaterialidades” 
que dão sentido à vida, num tempo em que tudo parece matéria concreta, quantificável. Porque viver não é uma expressão 
numérica ou uma moda estatística, antes uma “responsabilidade”. Chorei de Véspera, o livro que a jornalista  escreveu 
para contar uma história pessoal, o modo como sobreviveu a um AVC, com 37 anos, pretende sobretudo pôr a morte 
no centro de uma vital reflexão na sociedade contemporânea, que tão escondida a mantém. E camar a atenão para a 
responsabilidade de estar vivo  

Isabel Nery
‘Falar da morte é falar da vida’

t
Teve a vida por um fio. Um derrame 
cerebral, um diagnóstico inicial negli-
gente, dias de angústia e dor, meses 
de sofrimento e incerteza, e por fim a 
convicção heideggeriana de que o que 
não nos mata torna-nos mais fortes. É 
jornalista há décadas e sabe do ofício, 
sabia que tinha uma “boa história” para 
contar. Só que não lhe interessou apenas 
uma narrativa na primeira pessoa, quis 
que fosse uma reflexão universal sobre a 
morte e a doença, coisas que uma socie-
dade pautada pelo sucesso e pelo enal-
tecimento do saudável tende a fingir que 
não vê. E é justamente o profundamente 
humano que se sublinha em Chorei de 
Véspera,  ensaio sobre a morte por amor 
à vida, de Isabel Nery, uma edição da 
Esfera dos Livros, nas livrarias.

Passar a sua experiência ao papel foi 
uma “necessidade” imperativa. Porém, 
a dúvida  em relação à publicação 
subsistiu até ao dia do lançamento, logo 
a ela, habitualmente tão “decidida”. 
Assumiu-o apenas quando alguém lhe 
disse que a sua história era muito boni-
ta.  Essa pequena frase foi importante, 
porque a fez olhar o seu livro sobre 
uma realidade tão dura, de uma forma 
“positiva”. “A ideia de chegar ao outro 
com um tema a que habitualmente se 
foge e ainda assim poder ser conside-
rado bonito fez-me pensar que valia a 
pena publicar”, diz ao JL. Teve a prova 
real quando saiu Chorei de Véspera:  
“Muitas pessoas me têm agradecido, o 
que me comove, pela minha coragem, 
pela partilha da experiência, pela força 
que transmito, por conseguir pôr por 
palavras coisas que de alguma forma 
tinham já sentido”.

Partilhar  é, de resto, um verbo da 
sua particular estima. E um dos fatores 
de que igualmente gosta no jornalismo, 
para ela mais do que uma profissão, 
um modo de viver.  Outro, ouvir as 
pessoas, que são “sempre muito inspi-

radoras”: “Mesmo que um dia ache que 
a profissão não tem mais graça, o facto 
de as entrevistar e ouvir vai continuar a 
dar beleza ao que faço”.

Jornalista da Visão,  atualmente da 
direção do Sindicato de Jornalistas, 
Isabel Nery, 45 anos, licenciou-se em 
Relações Internacionais. Coordena um 
grupo de investigação de Literatura 
e jornalismo no CLEPUL, da Univer-
sidade de Lisboa. Em 2012 publicou o 
livro de reportagem As Prisioneiras – 
mães atrás das grades. No ano anterior, 
tinha iniciado uma exposição itinerante, 
Vida Interrompida, com o fotógrafo  
Marcos Borga. Ganhou o Prémio Repor- 
tagem Maria Lamas em 2001 e o Prémio 
Direitos Humanos e Integração – 
UNESCO e Gabinete para os Meios de 
Comunicação Social em 2014, entre 
outros.

É “intensa” a sua relação com as 
palavras, desde a infância. Não será de 
estranhar visto que é filha da escri-
tora Júlia Nery e quem sai aos seus….  
Escreveu muitos diários, sem, no 
entanto, acusar tentações ficcionais. 

Uma sorte ter tido sempre a compa-
nhia da escrita, reconhece, ainda que, 
se  tivesse podido escolher o destino, 
e se a mão ajudasse, preferisse, certa-
mente pintar sentimentos e emoções. 
Mas  não lhe assiste o jeito para dese-
nhar, já para narrar histórias o caso 
muda de figura. E, salienta, um livro 
também é uma forma de “partilha”.
 
Jornal de Letras: Chorei de Véspera 
impôs-se como uma forma de 
reflexão sobre uma experiência muito 
traumática?
Isabel Nery: Escrevi primeiro por 
necessidade. Era qualquer coisa que 
me acompanhava para onde quer que 
fosse e escrevia mentalmente, o que se 
tornou muito cansativo.

A escrita como catarse?
Em março apresentei na Universidade 
de Harvard uma comunicação sobre 
as Neurociências e o Jornalismo 
Literário,  tentando perceber como  
reage o nosso cérebro a um texto 
literário ou informativo, e na pesquisa 

essencial para ultrapassar o problema. 
De certa forma, o meu livro dá um 
desfecho a essa narrativa. Por outro 
lado, não  senti necessidade de escre-
ver propriamente pela preocupação de 
ter tido um AVC  aos 30 e tal anos. Era 
antes a reflexão sobre a morte que me 
surgia a propósito de qualquer frase 
que ouvisse, de uma peça de teatro, de 
um filme. Juntei um molho de papeli-
nhos onde ia tomando notas.
 
Como decidiu  passar desse registo ao 
livro?
Tornou-se mais sistematizado a 
certa altura,  quando o CLEPUL, onde 
coordeno um núcleo de investigação 
de literatura e jornalismo, organizou as 
Novas Conferências do Casino, com o 
objetivo de debater uma série de gran-
des temas. Um deles era justamente a 
morte e eu fazia parte dessa mesa e li 
muito para me preparar.
 
A proposta desse tema foi sua?
Incentivei que  fosse tratado, porque 
ao contrário de muitos que fogem 
dele, a mim interessa-me, embora 
não seja um tema muito sexy… E 
ao ler muitos autores acabou por 
fazer sentido naturalmente contar a 
minha história, encaixando-a nessas 
múltiplas reflexões. Porque nunca 
teria escrito só a minha história.
 
Por não lhe interessar o registo teste-
munhal de vida ou por um certo medo 
de uma exposição excessiva?
É sem dúvida uma história, que 
pelos seus contornos, é daquelas que 
valem a pena contar. Mas sou jorna-
lista e o que me interessa é contar as 
histórias das outras pessoas. Nunca 
senti o apelo para falar da minha 
vida. Aliás, essa parte até foi difícil 
de gerir, por não querer entrar de-
masiado na minha intimidade.

 Mesmo quando fala de coisas muito 
íntimas, salvaguarda-se na própria 
forma  que encontrou para a narrativa?
Não foi consciente, no sentido em que 
não pensei que podia ou não escrever 
sobre determinada coisa. É antes a 
minha maneira de estar, de não querer 
chamar a atenção. Claro que isso é 
difícil, quando contamos uma vivência 
nossa. Digamos que não queria as 
atenções focadas em mim, mas na 

Houve pessoas que 
só souberam  o que 
me tinha acontecido, 
quando saiu o livro. 
De forma alguma quis 
que essa experiência se 
tornasse central no meu 
dia-a-dia. Queria que a 
minha vida continuasse 
a ser o centro, não a 
minha morte

Isabel Nery ‘O que entendi que podia ser útil aos outros foi o facto de ter tido uma experiência com uma hiperconsciência da morte’

que fiz encontrei por acaso uma expli-
cação científica para essa necessidade 
de escrever, que me pareceu curiosa. 
É que os neurocientistas já compro-
varam que encontrar uma narrativa 
para uma experiência traumática é 

“
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minha história, mas é uma fronteira 
ténue. Por outro lado, não me agrada 
que seja tratada como uma experiência 
de morte, aquela ideia de ver umas 
luzes, um túnel…
 
Antes uma experiência limite?
Isso sim. Mas sobretudo o que entendi 
que podia ser útil aos outros foi o 
facto de ter tido uma experiência com 
uma hiperconsciência da morte. Na 
realidade, foi mais o tempo em que tive 
consciência do que me estava a acon-
tecer. Cheguei ao hospital a dizer o que 
tinha e com noção do que significava, 
dos perigos que corria, do que podia 
estar para acontecer.
 
Uma consciência muito aguda no 
livro, uma espécie de olhar a morte de 
frente.
Exatamente. Não havia como não 
enfrentar aquela situação.
 
Tanto mais que implicou um diagnósti-
co médico inicial errado. O livro tam-
bém tem uma vertente de denúncia?
Sim, é uma história com contornos 
complicados de negligência da médica 
que me atendeu, por todo o sofrimento 
que me causou. Porque se tivesse sido 
bem diagnosticada, teria tido aquela 
dor aguda, mas seria medicada e não 
passaria tantos dias com dores brutais. 
Também foi complicado  só saber se 
tinha sido eficaz o tratamento que fiz 
dois anos depois. Passei-os na dúvida 
se o vaso voltaria a rebentar.
 
Uma angústia constante?
Não estava evidentemente sempre a 
pensar nisso, levei a minha vida nor-
mal, fiz reportagens, ganhei prémios,  
publiquei o meu livro sobre as mulhe-
res na prisão, viajei, não deixei de fazer 
nada, mas  a dúvida estava sempre 
lá. Não podia sair de mim, porque na 
verdade  também faz parte da minha 
história. As cicatrizes contam um pou-
co da nossa vida e, não sendo visíveis, 
também acabaram por dizer muito. Foi 
difícil.  E como gosto de pensar sobre 
as coisas, não poderia ter passado por 
essa situação sem refletir nela. Porque 
era importante para mim encontrar 
um certo nexo naquilo que me estava a 
acontecer.
 
Para aceitar? Não sentiu revolta?
Numa fase inicial há revolta, depois 
começamos a tentar aceitar. Claro que 
leva tudo o seu tempo. Houve coisas 
tão intensas que, apesar de ter escrito 
o livro, tenho a sensação de que não 
há palavras que as possam  descrever. 
Aliás, nem falava muito disso. Houve 
pessoas que só souberam  o que me 
tinha acontecido, quando saiu. De for-
ma alguma quis que essa experiência 
se tornasse central no meu dia-a-dia. 
Queria que a minha vida continuasse a 
ser o centro, não a minha morte. 

 O TABU DA MORTE
Interessou-lhe no entanto  a reflexão 
sobre a morte. Porquê?
Para desfazer o tabu da morte, que 
existe no nosso tempo. Dantes, reza-
va-se, os funerais tinham um ritual 
vivido com uma sensação de pertença, 
a morte pertencia às pessoas, à aldeia, 
enquanto hoje o morto fica afastado, 
evita-se o confronto com o corpo. É 

no fundo uma negação. E quem passou 
pelo que eu passei, pode dizê-lo com 
alguma autoridade, a negação não é 
uma mais-valia.
 
É a negação da própria humanidade?
É. Porque estamos a excluir uma parte 
a que ninguém escapa.
 
Bom, como se diz, daqui ninguém sai 
vivo…
Nem mais. Negar essa evidência, é 
negar de alguma maneira uma parte 
da nossa vida. O faz de conta que não 
vai acontecer … Há uma espécie de 
fuga. As pessoas convencem-se de que 
se se afastarem ficam mais protegi-
das. É uma coisa estudada e de resto 
nota-se muito por exemplo no modo 
como hoje se afastam as crianças 
dos funerais.  Isto quando o que está 
explicado pelos psicólogos e estudiosos 
destas matérias é que, pelo contrário, a 
criança precisa de confrontar-se com 
a ideia da morte, se não fica apenas um 
vazio quando alguém morre. Como se 
não se desse um fim à história. Não há 
dúvida que as histórias ajudam-nos a 
compreender o mundo à nossa volta.
 
A que se deve essa dificuldade de lidar 
com a morte?
Acho interessante que finalmente se 
tenha começado a discutir a questão 
da morte assistida. Mas vivemos numa 
época marcada pela ideia do sucesso. E 
é como se a morte fosse um insucesso. 
Isso é assustador. Em comunidades 
e meios mais pequenos, tudo isso é 
aceite de uma forma mais natural. 
Nas cidades, há muito esse problema.  
No fundo, estamos focados em tudo 
o que é contabilizável, tudo se traduz 
num número, num gráfico. E o mais 
importante da nossa vida não o é. Isto 
tem que ver com a forma como nos 
organizamos enquanto sociedade, com 
o modo como estamos no mundo e 
com os outros. Tudo coisas que não são 
palpáveis, mensuráveis. Talvez tenha 
a ver com o tempo que vivemos, em 
que a Ciência, a Economia são muito 
importantes, como se tudo pudesse ser 
organizado, certinho. A morte pode ser 
vista como uma ironia suprema, quan-
do o ser humano pensa ser todo-pode-
roso, com muito dinheiro e invenções. 
Gostava que as pessoas tivessem um 
pouco desta consciência que tive, por-
que nos torna mais humildes.
 
Foi isso que  quis com o seu livro?
Devo dizer que me foi muito difícil 
decidir publicar o livro e essa foi a 
principal motivação. Escrevi para mim, 
porque precisava. Mas senti que publi-
car era expor uma coisa tão pessoal e 
negativa, porque não deixa de ser uma 
história dura, ainda que muitas pessoas 
me tenham dito que o livro lhes trans-
mitia uma enorme força de viver.

Porque Chorei de Véspera é essencial-
mente sobre o sentido de viver...
É. O interessante para mim é justa-
mente as pessoas perceberem que 
falar da morte é falar da vida. E posso 
testemunhar de alguma maneira que 
vivo hoje com mais intensidade do 
que antes, que ter-me aproximado 
da morte fez-me querer viver mais e 
melhor. Passei a ter  a preocupação do 
não desperdício.

Em que sentido?
Às vezes, até me irrito por exemplo 
com pessoas que têm talento e não o 
aproveitam. Como estive perto dessa 
fronteira e sei que de manhã pode-
mos estar a brincar com os filhos e 
horas depois podemos morrer, fiquei 
também com uma hiperconsciên-
cia da vida e da responsabilidade de 
estarmos vivos, como diz Roger-Pol 
Droit. Essa afirmação tocou-me 
imenso quando a li e identifico-me 
completamente com ela. Muitos per-
guntam-me o que mudou na minha 
vida, depois dessa experiência, e na 
verdade é difícil de explicar, porque é 
imaterial. É pensar que bom ter feito 
isto ou aquilo, uma viagem com os 
meus filhos… Lembro-me que uma 
das  coisas que mais me angustiaram, 
quando tive consciência do perigo 
que corria, foi pensar que ainda não 
os tinha levado a ver uma ou outra 
coisa, nem partilhado determinadas 
vivências com eles

Houve momentos particularmente di-
fíceis também no processo da escrita?
Houve. Por exemplo, precisamente 
o momento da visita dos meus filhos 
e a consciência de que podiam ficar 
sem mãe, o que de alguma maneira 
senti como se fosse uma falha bruta. 
Mais difícil de explicar, noutro plano, 

também foi muito doloroso lidar com 
a ideia de aparafusar a cabeça. Em 
alguns momentos da narrativa, senti 
que determinadas coisas mexiam muito 
comigo, mesmo depois de maturadas 
e escritas. Tanto ao escrever como ao 
rever o texto. Costumo dizer que não 
escrevo, edito-me, porque depois de 
uma escrita corrida, corto, altero, 
mudo muito. E aí, também tive essa 
emoção forte. Mas posso dizer que 
hoje já não a sinto, quando releio essas 
passagens ou recordo esses episódios 
mais dolorosos. Desse ponto de vista, 
foi muito importante ter escrito.
 
Foi difícil aceitar a vulnerabilidade do 
corpo, um corpo que tem doenças, 
imperfeito?
Sobretudo o confronto com os outros 
corpos que podiam ser o meu e eram 
corpos sem dono, no sentido em que 
o cérebro já não os comandava. Estava 
num serviço onde as pessoas tinham 
tido o mesmo que eu e olhar para os 
lados era ver o que me podia ter acon-
tecido. Esse confronto foi difícil, por 
isso me refugiei um pouco na música, 
porque estava muito limitada, não me 
podia levantar, não conseguia ler. Foi 
importante poder sair dali mental-
mente. Aí, o paralelo com as prisões é 
interessante. Nelson Mandela escreveu 
sobre essa sensação de estar preso 
fechado e conseguir sentir-se livre 
mentalmente. A propósito, importa 
dizer que há coisas nesses serviços que 
não têm que ser como são.
 
Por exemplo?
Quando tive alta, como tive receio de 
sair do hospital com o cabelo molhado, 
pedi um secador de cabelo. Ficaram 
espantados, mas lá se arranjou um. E 
foi incrível ver que daí a pouco, havia 
na enfermaria outras  mulheres que 
de repente secavam o cabelo e até se 
penteavam umas às outras. Aquele lu-
gar, que parecia uma morgue, ganhou 
vida, com uma coisa tão básica como 
um secador. Pelo facto de estarmos 
num hospital, não deixamos de ser 
pessoas inteiras, de nos podermos 

preocupar com pequenas coisas como o 
cabelo, em vez de ficarmos absorvidos 
completamente pela ideia da doença e 
da morte. E é difícil não o estar, porque 
tudo aponta para aí.
 
DITADURA DO SAUDÁVEL
Se vivemos numa sociedade que es-
conde a morte, também lida mal com a 
doença, num tempo tão marcado pela 
exaltação do saudável?
Sou muito crítica em relação ao excesso 
da vida saudável. Como se as pes-
soas não tivessem os seus limites. É 
importante refletirmos sobre isso, até 
porque não foi sempre assim. Com o 
aparecimento do antibiótico, assistiu-se 
a uma transformação brutal na saúde. 
Passámos de um tempo em que as pes-
soas confiavam mais no padre do que no 
médico, a uma época em que a medici-
na se desenvolve imenso. Os profissio-
nais, o sistema de saúde, passam então a 
bola para o doente, porque já  há muito 
conhecimento, medicamentos eficazes, 
máquinas, cabe  a responsabilidade às 
pessoas de comer muita alface e fazer 
muito exercício físico e deixar de fumar 
e comer doces. Não questiono que  essas 
coisas sejam negativas, muitas estão 
comprovadas. Mas existe também um 
discurso moralista. E estou contra. As 
pessoas têm o direito de viver como 
acham que lhes dá mais gosto e de acor-
do com a sua maneira de estar, o que 
não implica que não exista informa-
ção. Essa é a fronteira. Caso contrário, 
entramos numa espécie de ditadura do 
correto. E a mim revolta-me, porque 
nem sempre é verdadeiro.
 
Não?
Não é verdade que se só comer legu-
mes, vou de certeza viver mais anos. É 
verdade que posso ter uma vida mais 
ou menos saudável de acordo com os 
padrões que foram estabelecidos. Mas 
a própria pirâmide alimentar tem tido 
alterações. Aliás, essa pressão per-
manente do saudável pode tornar-se 
negativa para a saúde pela questão da 
culpa. Se apanhas sol, é o risco de can-
cro, se não apanhas, falta a vitamina D. 
É um peso… A mim, aconteceu-me um 
AVC de que não tenho culpa nenhu-
ma. Sei que é um caso raro, mas isso 
não quer dizer que não tenha sentido 
fortemente essa ideia que se fizermos 
tudo bem, não nos acontece nada. Há 
um endeusamento da Ciência.
 
Injustificado?
Evidentemente, sou completamente 
pró-ciência e tenho consciência de que 
há uns dez anos não havia o tratamento 
que fiz e sem o qual se calhar não teria 
sobrevivido. Mas assistiu-se quase a um 
trocar de Deus pela ciência. 
 
FICÇÃO E EMPATIA
Recorre a citações de vários escritores 
e filósofos com que, aliás, organiza 
Chorei de Véspera. Porquê?
Bom, basta ler A Morte de Ivan Ilitch e 
está lá tudo. Essa parte foi muito inte-
ressante, porque senti que o mal que 
me tinha acontecido estava a permitir-
-me acrescentar alguma coisa de bom, 
por essas leituras e pela descoberta de 
textos. Sou uma amante da palavra, 
com que tenho uma relação intensa. Há 
estudos neurológicos que indicam que 
ler ficção torna as pessoas mais em-

Vivemos numa época 
marcada pela ideia do 
sucesso. E é como se a  
morte fosse um insucesso. 
Estamos focados em tudo 
o que é contabilizável, 
tudo se traduz num 
número, num gráfico. E o 
mais importante da nossa 
vida não o é

Isabel Nery  ‘A pressão permanente do saudável pode tornar-se negativa para a 
saúde pela questão da culpa’
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A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

 ‘Os portugueses nem precisam desse contributo. 
Os portugueses são tão portuguesinhos, somos 
tão patriotas desde nascença até hoje, que não 
precisamos deste tipo de suprimento de alma 
de uma vitória de futebol Mas, enfim, consola, 
sobretudo num contexto europeu como é o de 
hoje. A Europa está numa grande carência de 
sentido para ela própria. Discute a sua própria 
identidade. Algo incrível. Nós, sim, podemos 

fazê-lo". Eduardo Lourenço comentava a vitória portuguesa no Europeu de 
futebol, considerando-a como cura de um certo complexo de inferioridade. 
Esta vitória poderia, assim, contribuir para nos reconciliar com alguns fan-
tasmas do passado coletivo, mas o ensaísta põe dúvidas sobre se faz sentido 
ainda alimentar essas sombras funestas. Afinal, os portugueses já não são 
atores secundários. E esta vitória foi um facto 
interessante, muito pouco mais. 

E se há um elemento curioso a salientar é 
que Fernando Santos demonstrou por a mais 
b que o improviso não é, não pode ser, ca-
racterística dos sucessos portugueses. Somos 
invariavelmente melhores quando temos 
desafios muito exigentes e por isso alcançamos 
resultados positivos, o que decorre de muito 
trabalho, planeamento, organização e de 
muita vontade. Foi assim que agora aconte-
ceu. Nada foi obra do acaso ou circunstância 
fortuita. Tudo resultou de uma preparação 
muito cuidada e cautelosa. Afinal, a equipa 
não se apresentava (com as exceções conheci-
das) recheada de figuras extraordináris. E, no 
entanto, pôde superar-se e contrariar todos 
os maus prognósticos e vaticínios. Não era 
bluff dizer que tínhamos limitações. Mas que 
é a inteligência senão a capacidade de resolver 
problemas, mesmo contra todos os contra-
tempos e vicissitudes? O certo que a equipa 
tinha respostas e argumentos fortes para se 
defender… E pô-los em prática e a render. 

O hábito de jogar bonito e de ter vitórias 
morais, deu lugar ao compromisso cumprido 
de chegar aos objetivos propostos, mesmo 
que tal exigisse sangue, suor e lágrimas. 
Eduardo Lourenço tem-nos habituado a 
encarar o tema da identidade como definição 
do que afirma e do que distingue, recu-
sando a tentação do fechamento e da singularidade absoluta com todos 
os seus complexos de superioridade e inferioridade. Sobre este caso, de 
um confronto entre portugueses e franceses, Eduardo sente-se especial-
mente à vontade: "Enfim, os meus filhos são franceses, a minha mulher 
era francesa, de maneira que poderia estar um pouco dividido, mas não 
estou". Afinal, a identidade de uma cultura que é um cadinho de múlti-
plas influências, que se abriu para "dar novos mundos ao mundo", que é 
múltipla, complexa e aberta e que está repartida por toda a parte, permite 
compreender que o universal está representado no particular. Nesse senti-
do, pode compreender-se a proximidade, o pequeno orgulho dos grandes 
momentos, mas há que entender o que nos une e separa, quem somos e o 
que o que não podemos esquecer nos outros. 

Conscientes de quem somos e sem ter de provar o que quer que seja 
a alguém, sabemos que há tempos para nos regozijarmos e tempos para 
aceitarmos o facto de não termos conseguido. Não somos nem melhores 
nem piores, somos nós mesmos – com qualidades e defeitos, mais ou menos 
ciosos de nós… Ao visitarmos a exposição sobre a obra de José Escada, na 
Fundação Calouste Gulbenkian, percebemos diversas coisas importantes 

sobre o amor que o pintor tinha a Portugal. Mais do que enaltecer o sublime, 
o que o artista deseja é manifestar a sua ligação a algo que único e irrepe-
tível – o povo, as cores, as coisas, a joie de vivre, os pequenos elementos de 
um autêntico exercício de artesanato e de paciência. Muitas vezes quase 
sentimos que temos glosas sobre um mote de Amadeo de Souza Cardoso com 
as inconfundíveis cores do seu Entre Douro e Minho. ´

E, como diria a sua alma gémea de poesia e arte, Sophia de Mello Breyner: 
«Me dói a lua me soluça o mar/ E o exílio se inscreve em pleno tempo» 
(Livro Sexto, 1962). Como Unamuno bem pressentiu e Lourenço interpretou, 
com rigor e perfeição, somos feitos de lirismo e de história trágico-maríti-
ma. Acaba, aliás, de sair, pela Fundação Gulbenkian, o 3º volume da Obra 
Completa de Eduardo Lourenço - Tempo e Poesia, coordenado por Carlos 
Mendes de Sousa, onde podemos tomar contacto um percurso coerente e 
multifacetado que é muito mais do que um tratado, é um repositório inter-

pretativo único. Podemos invocar Cesário, 
Nobre, Pascoaes, Sá-Carneiro, Almada, Régio, 
Torga, Casais Monteiro, Nemésio, Mário 
Dionísio, Sena, Sophia, Eugénio, Manuel 
Alegre, Herberto, Ruy Belo, António Osório, 
Fiama, Vasco Graça Moura… Mais tarde ou 
mais cedo, encontraremos desde a poesia 
trovadoresca à rica poesia contemporânea, 
passando por Camões, Sá de Miranda, Bocage, 
Garrett, Herculano, Antero de Quental, João 
de Deus, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa e 
todos mais… 

Se bem virmos as coisas, Portugal como 
palavra é uma eterna convergência da lem-
brança e do desejo, do amor e da provação, e 
a língua portuguesa, espalhada pelo mundo, 
plena de diferenças e desencontros, foi-se 
construindo nessa pluralidade magnífica 
e nessa complementaridade inesgotável… 
A língua portuguesa, temperada com mais 
açúcar ou mais especiarias, é o traço de união 
e de diferenciação. E se dúvidas houvesse 
João Guimarães Rosa leva-nos em busca da 
terceira margem, Baltazar Lopes da Silva 
introduz-nos nas diferenças e nos segredos 
dos crioulos, Mia Couto reinventa-nos em 
permanência, Pepetela e Agualusa põem-nos 
em contacto com as grandes superfícies de 
terra e mar, Raduan Nassar interroga e con-
fronta as raízes em Lavoura Arcaica…       

Mas o ensaísta de Labirinto da Saudade 
é perentório: "Não temos nada que provar. O que tínhamos de provar 
ao mundo já provámos quando isso era uma novidade e constituía uma 
ação para a humanidade inteira. Temos sempre este complexo de ser uma 
pequena nação não tão visível como outras. Mas outras nações também 
não são visíveis". Não somos melhores ou piores, somos nós mesmos. 
Portugal é uma série de milagres. Herculano chamou-lhe vontade. "Não 
se sabe assim como é que há quase mil anos este país pequenino, aqui no 
canto da Europa, é ainda sujeito do seu próprio destino.»" A História é 
uma batalha cultural, sempre. "A Europa define-se na sua relação com 
o que não é Europa. Só sabemos o que é Europa quando estamos fora da 
Europa. Na Europa temos uma experiência normal. É como a experiên-
cia de quem está em casa. Há até uma pluralidade de casas que, mais ou 
menos, têm afinidades entre elas. Isso é a Europa". Mas há ameaças e 
perigos, e até a indiferença e a acomodação. Falta a normalização con-
nosco próprios. Perante tantos sinais de incerteza persiste uma mira-
gem europeia. Contudo, a Europa fechada definha. Importa tirar lições, 
procurando caminhos que permitam encontrar a defesa de um pequeno e 
eficaz núcleo de interesses e valores comuns.J

Significado de uma vitória…

O hábito de jogar bonito e de 
ter vitórias morais, deu lugar 
ao compromisso cumprido de 
chegar aos objetivos propostos, 
mesmo que tal exigisse sangue, 
suor e lágrimas

páticas. Claro que muitos perguntarão 
qual a utilidade de uma história. Não  
será útil, mas pelos vistos, tem uma 
importância fulcral no nosso desenvol-
vimento como seres humanos.
 
Curiosamente a morte, como o amor, 
são temas clássicos na história da 
Literatura.
É verdade, mas se pensarmos bem há 
poucos livros em que o tema central 
seja a morte, embora em qualquer 
romance haja uma morte. Constatei-o  
quando fiz a minha pesquisa. E 
perguntei-me como era possível que 
um assunto tão universal seja tão 
pouco tocado. Penso que haverá várias 
explicações e uma delas tem a ver 
certamente com a questão comercial, 
a ideia que o tema da morte não vende. 
Também porque é naturalmente difícil 
de trabalhar. Mas o que há é realmen-
te muito bom. O Thomas Mann, por 
exemplo, em que a morte, a doença 
estão sempre presentes, mas lemos o 
romance com gosto, talvez por uma 
certa ironia que usa.
 
Também José Cardoso Pires em De 
Profundis, tem essa nota de ironia….
A única maneira de ‘vencer‘ a morte é 
conseguir encará-la com essa ironia.
 
Sentiu dificuldade na escrita por ser 
um tema que não é fácil de tratar?
Não, porque não comecei por escrever 
para os outros, mas para mim. Talvez 
me tenha questionado depois. E de 
alguma forma, porque sobrevivi, 
também há necessariamente um final 
de esperança.
 
Falando de ficção, está a escrever 
outras histórias?
Já publiquei três livros, a minha tese de 
mestrado sobre os jornais, mais acadé-
mica, a reportagem sobre as mulheres 
nas prisões, e agora este. São comple-
tamente diferentes. Talvez tenha a ver 
com a minha maneira de ser.
 
Porquê?
Porque acho que devo estar sempre 
a fazer aquilo que ainda não sei. E 
quanto mais difícil, maior o desafio. 
Quando acabei o livro das prisionei-
ras, senti como se me tivessem sugado 
por dentro, porque era um tema muito 
intenso, com histórias muito duras, 
com as mulheres e as crianças. Não 
me considero ainda escritora, mas  
parece que acontece muito aos escri-
tores terem essa sensação que deram 
tudo. Pensei que não iria escrever 
mais nada, que o livro tinha levado 
tudo o que tinha para dar e para dizer. 
Porque me entrego sempre de corpo 
e alma no que faço. No caso de Chorei 
de Véspera, também não fiquei com 
vontade de escrever mais nada. Mas 
olhando para trás, não sei se não será 
apenas um tempo de pousio.J

“

› Isabel Nery
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