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S
ão cidades, e sobre elas está 
agora a preparar um novo 
projecto literário. São russas, 
e carregam, na sua história, al-

guns dos escritos indispensáveis a quem 
chama literatura às palavras que pu-
blica. São povoadas por absurdo, e por 
ele passa muito do que escreve. Razões 
suficientes para justificarem o convite 
da Associação Europa Viva, que levou 
Gonçalo M. Tavares aos territórios de 
Pedro, o Grande, com o objectivo de se 
encontrar com novas comunidades de 
leitores de português. 

O solo russo foi uma estreia para o 
escritor que, até há poucos anos, olhava 
para as viagens como uma interrupção do 
processo criativo. Moscovo e São Peters-
burgo cruzaram-no com alguns dos seus 
temas de escrita favoritos.

Entre a observação de gentes e con-
trastes, houve tempo para duas tertúlias 
com alunos de português. Ao todo, e em 
partes, o escritor trouxe experiências 
que darão novos textos. Visita guiada 
às paisagens emocionais de Moscovo e 
S. Petersburgo, pelo olhar do escritor 
Gonçalo M. Tavares.

«Há uma hierarquia humana. 
Se quisesse humilhar alguém, 
rapidamente perceberia quem 
estava disponível.»
Até um ateu responde ao chamamento 
da Catedral de Cristo, o Salvador. Não 
pela arquitectura de linhas duras e cores 
discretas, mas pelas vozes que dali eco-
am. Graves, fundas, cheias de alguma 
coisa que escapa ao entendimento racio-
nal. É hora de missa e o coro ouve-se ao 
longe. Um autor que escreveu Jerusalém 
e Aprender a Rezar na Era da Técnica não 

lhes poderia ficar indiferente.
Nas cerimónias ortodoxas, contam 

as vozes, mais do que as palavras. Uma 
vivência rara para quem o texto é uma 
indirecta forma de vida. «Não perceber 
o que estavam a dizer fez-me senti-lo de 
forma mais forte. Há um poder, uma sub-
missão, um temor. Sempre me interessa-
ram as crenças. E esta foi uma experiên-
cia diferente das que conhecia nos rituais 
católicos», confessa o escritor.

Uma vez dentro da catedral, a lógica 
das matrioscas – que é preciso ir desen-
caixando até chegar ao núcleo – ganha 
uma dimensão inesperada. Se o exterior 
não é especialmente prometedor, é 
porque toda a força está lá dentro, só dis-
ponível para quem se der ao trabalho de 
procurar. Quando o entendimento não 
serve, sobram os sentidos. Mesmo para 
um escritor da razão pura, como  
Gonçalo M. Tavares.

«Nas nossas igrejas, há uma intromis-
são grande da tecnologia. Há microfones, 
há máquinas. Aqui, não há nada entre 

O escritor   
que pesca  

 à linha 
Viajámos com Gonçalo  

M. Tavares pela Rússia.  
A experiência de estar lado 

a lado com «loucos de Deus» 
e os vários tempos em que 

vivem os novos russos vieram 
na bagagem, de regresso

POR ISABEL NERY NA RÚSSIA

Deus e as pessoas. A religião ortodoxa 
terá mais tendência a perdurar, porque 
não está preocupada com o imediato. 
Não importa se as pessoas entendem 
tudo, importa que sintam.»

«Em Moscovo, senti 
dois tempos diferentes a 
funcionarem em simultâneo.»
Nos templos, como nas ruas da capital, 
choca-se com uma Rússia a dois anda-
mentos. À porta de uma das igrejas da 
Praça Vermelha acumulam-se pedintes, 
todas mulheres, todas alcoólicas – o maior 
problema social do país, com mais de 2 mi-
lhões de viciados –, todas vestindo perso-
nagens do século passado. Meias grossas, 
sandálias, batas em cima de camisolas, 
apesar do calor, lenços na cabeça. 

Figuras reais que se cruzam, no absur-
do citadino, com outras mulheres que 
ostentam vestes da moda, a caminho das 
mais caras lojas de Moscovo, no Centro 
Comercial da Praça Vermelha. 

O salto agulha não se compadece com 

Rua Arbat, na capital russa  
Gonçalo M. Tavares  sentiu em Moscovo a força 
da religião tanto nas igrejas como nas ruas
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‘Ao ensaiar estas 15 
canções dos Trovante, 
sai tudo direitinho 
efuncionário 

os paralelepípedos da calçada e a maior 
parte das novas vaidades desequilibra-se, 
nas alturas. É assim mesmo a Rússia de 
hoje – desequilibrada. De um lado, o con-
sumo, que leva à duplicação de empregos 
para pagar rendas de 1 500 euros, quando 
o ordenado médio é de seiscentos. De 
outro, uma Rússia rural, religiosa.

«Parece que estão perdidos no tem-
po», nota o escritor. «Não tem a ver com 
pobreza, é um medo difuso. Os mais 
frágeis não estão disponíveis para toma-
rem decisões. É trágico saberem que não 
podem participar na sua própria vida.»

À igualdade decidida por decreto, 
nos tempos soviéticos, sucedeu-se a 
desigualdade defi nida pela carteira de 
cada um. Uns sabem o caminho que 
querem levar, outros já não encontram o 
caminho de volta. Muitos refugiam-se na 
Igreja. «Percebi 15 anos mais tarde as per-
sonagens de Dostoiévski. Na cerimónia 
da catedral, vi loucos religiosos.»

«Uns escrevem sobre a 
realidade, outros sobre o que 
imaginam. Eu sou mais do 
segundo tipo.»
No bolso das calças há sempre um 
caderno enrolado, um lápis e um afi a. 
Enquanto viaja de metro, rabisca ideias. 
Quando pára no café, sublinha O Impé-
rio, de Kapuscinski, um dos 15 livros que 
trouxe para ler. «Podia escrever aqui», 
declara. Pelas personagens com que se 
cruza diariamente. Mas também pelos 
muitos cafés e esplanadas. 

Um cenário que nos leva às origens de 
um dos jovens escritores nacionais com 
mais projecção mundial – editado em 
mais de 30 países, apesar de ter apenas 
39 anos de idade e nove de publicações.

Fez-se escritor nos cafés, quando, aos 
18 anos, decidiu passar para o papel o que 
observava. «Até aos 30 anos, fi cava à es-
pera que os cafés abrissem, às 6 e 30, para 
escrever. Ver coisas alimenta histórias.»

Foi em cadernos como o que traz agora 
que começou a escrever pequenos textos 
que, depois, abandonava. Para mais tarde 
os refazer. «Nunca paro para editar. Só 
mexo nos textos quando já não tenho 
piedade de mim e posso deitar fora.»

Os cafés sempre foram uma fonte de 
inspiração. Desde o dia em que, em Lis-
boa, ainda com tudo por publicar e tendo 
como única actividade o ensino universi-
tário, conquistou a simpatia de uma em-
pregada de limpeza que o deixava entrar 
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antes de abrirem as portas. 
Até hoje, na rua Arbat. Antes 
mercado de Moscovo, é agora 
uma das raras travessias pe-
donais da capital. Um ponto 
de observação ímpar.

«Os nomes que 
escolho não são 
estrangeiros, são 
estranhos. Ajudam- 
-me a não fazer 
juízos morais.»
Talvez seja inesperada a 
razão da união entre mais de 
duas dezenas de portugue-
ses e russos, na Biblioteca 
de Literaturas Estrangeiras 
de Moscovo, para participar 
numa tertúlia com Gonçalo 
M. Tavares, organizada pela 
Associação Europa Viva. Todos querem 
conhecer melhor a língua e cultura por-
tuguesas, através dos textos do escritor. 

A alguns, como Zubakova Elina,  
28 anos, directora de projectos, trouxe- 
-os a motivação mais velha do mundo. 
Apaixonada por um português, quer 
aprender a língua, antes de se mudar 
para Coimbra. A maioria fala de razões 
profissionais. Estudantes de português 
na Universidade de Moscovo, leram 
alguns dos títulos da série Senhores, de 
Gonçalo M. Tavares, embora as primei-
ras traduções para russo estejam para 
sair apenas em Setembro, e quiseram 
conhecê-lo. «Fiquei apaixonada pela 
língua portuguesa por ser tão diferente. 
Quero ser intérprete e acho que não vai 
ser difícil encontrar trabalho», justifica, 
com pronúncia irrepreensível, Ana Sa-
fronova, 21 anos, estudante na Universi-
dade de Moscovo.

Apesar de haver apenas um leitor do 
Instituto Camões em toda a Rússia, a 
língua atrai a curiosidade dos jovens. Em 
parte devido às relações com África e 
com o Brasil.

Para Ana Paula Lemos, fundadora e 
presidente da Associação Europa Viva, 
criada com o objectivo de promover 
a cultura europeia, levar escritores 
lusófonos à Rússia é uma forma de 
encontrar pontos de aproximação: 
«Queremos estar unidos em torno de 
um legado comum que é a língua, para 
que os portugueses tenham noção da 
importância do seu património. Pela 
primeira vez, trouxemos um escritor 

para comunicar com os leitores. O Gon-
çalo M. Tavares tem um tipo de literatu-
ra profundamente europeia.»

«Nas cidades o que me 
interessa é olhar para as 
pessoas.»
Por esta altura do ano, as noites de  
S. Petersburgo são brancas. Não há 
sol, mas há claridade suficiente para 
passeios nocturnos. A meteorologia é 
tropical, com chuvas e trovões. Nada 
que atrapalhe o sentido de lazer, na 
cidade dos escritores. A esplanada tem 
mantas para essas ocasiões. E é assim 
que fazemos uma segunda entrevista ao 
autor que José Saramago já colocou na 
lista de futuros candidatos ao Nobel. 

A Avenida Névski, famosa pelas suas 
associações à literatura russa, não pode 
deixar um escritor indiferente. Sobretudo 
quando o trânsito infernal convive com a 
passagem de cavalos. «As máquinas não 
fazem sentido aqui. A Avenida Névski não 
é para carros, é para coisas orgânicas.»

É esse o sentir do homem de letras, 
mas não parece ser essa a vontade dos 
russos, atraídos pelo material. Hoje, 
como há quase dois séculos, quando 
os escritos de Gogol fizeram da Névski 
personagem. O escritor de O Diário de um 
Louco trouxe dela a mulher que parecia 
bela por dentro e por fora e, afinal, não 
passava de uma prostituta que leva o seu 
apaixonado ao suicídio quando este per-
cebe que é o interesse e não o amor que 
os une. «Gogol tem descrições famosas 
da vaidade da Névski. Continua a haver 

grandes contrastes, apesar de já terem 
passado dos cavalos para as máquinas», 
nota Gonçalo M. Tavares.

Falta aos russos vontade para regres-
sarem aos seus próprios clássicos. Na 
avenida que continua de  vaidades, assu-
me-se sem pejo que o principal objectivo 
é, como nos disse um tradutor de 55 anos, 
«ganhar muito dinheiro, porque só ele 
nos pode dar tudo».

Muitos têm mais de um emprego, 
outros tantos escolhem as profissões 
em função dos salários. «Os russos 
estão frágeis e espantados. Grande parte 
deles deve olhar para os consumidores 
dos centros comerciais como para uma 
máquina que não percebe. Foram muitas 
décadas num sistema e há muito menos 
tempo novo do que velho.»

Ao contrário dos novos russos, Gonça-
lo M. Tavares é um escritor sem pressas. 
Decidiu que o seria aos 18 anos, mas 
que publicaria apenas depois dos trinta. 
«Pesco leitores à linha, não por arrastão. 
Os meus livros têm pouca tiragem. Gosto 
que assim seja.»

Já lá vão nove anos desde a primeira 
publicação, mas continua a preferir 
pequenos passos. Pequenos, mas con-
sistentes. Porque assim decidiu. E assim 
conseguiu que acontecesse. Um modo 
de estar que contrasta com o momento 
russo. Um povo que tem pressa, mas não 
sabe bem onde quer chegar. 

Tradição literária em Moscovo 
Para onde quer que vá, o escritor continua  
a fazer dos cafés o seu local de trabalho
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