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Entrevista
O crítico literário Harold Bloom fala do
amor e do paraíso que mudaram o escritor
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JOSÉ SARAMAGO
1922 - 2010
Morre o único autor de língua portuguesa
a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura.
Nesta edição, seu pensamento, suas obras,
a repercussão no Brasil e no mundo, as
adaptações para cinema e teatro, a militância
política e as polêmicas religiosas.

ERNESTO RODRIGUES/AE
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ANTONIO GONÇALVES FILHO

A
morte do
e s c r i t o r
português
José Sara-
mago, aos
87 anos, on-
t e m p e l a
manhã, em
s u a c a s a
em Lanza-

rote, nas Ilhas Canárias, de complicações
respiratórias provocadas por um fungo e
leucemia crônica, causou comoção interna-
cional entre leitores, escritores, cineastas,
políticos e autoridades governamentais. O
prêmio Nobel de Literatura 1998 passou
mal após tomar o café da manhã e não resis-
tiu, apesar de ter recebido auxílio médico
imediato. Uma nota assinada pela Funda-
ção José Saramago confirma que o escritor
morreu de forma serena e tranquila. Seus
restos mortais serão levados ao cemitério
lisboeta de Alto de São João e incinerados
amanhã, segundo fontes da mesma funda-
ção. O corpo do escritor, velado ontem na
biblioteca que leva seu nome em Lanzaro-
te, chega hoje a Portugal num avião militar
do governo do país e será exposto no salão
de honra da Câmara Municipal de Lisboa
até o meio-dia. Segundo o administrador
da Fundação José Saramago, José Sucena, é
possível que as cinzas do escritor sejam es-
palhadas em Lanzarote ou sua terra natal,
Azinhaga, mas isso vai depender de sua mu-
lher, a jornalista Pilar del Rio, que não se
pronunciou a respeito.

Também ganhador do prêmio Camões –
a mais alta condecoração da língua portu-
guesa –, Saramago deixou um livro inacaba-
do em seu computador, Alabardas, Alabar-
das, Espingardas, Espingardas!, que, apesar
do título – referência a um verso do drama-
turgo português Gil Vicente –, não é uma
reflexão sobre a obra do compatriota, mas
sobre o tráfico de armas. Violência política
e religião foram suas duas últimas preocu-
pações. Sobre sua mesa de trabalho repou-
sava o livro do jornalista e escritor espa-
nhol Juan Arias, El Gran Secreto de Jesús (O
Grande Segredo de Jesus), em que o autor, a
exemplo do que Saramago fez com O Evan-
gelho de Jesus Cristo, questiona a teologia da
cruz e da redenção para propor uma teolo-
gia da felicidade. Também lia simultanea-
mente o último romance de Thomas Mann
(Confissões do Impostor Félix Krull) e Às Ce-
gas, de seu amigo italiano Claudio Magris.

Como as alabardas de longas hastes usa-
das contra invasores de fortalezas na Ida-
de Média, Saramago era cortante em suas
críticas contra as instituições, fossem elas
políticas ou religiosas. Mistura de lança e
machado, a alabarda tanto servia para esca-
lar muralhas como para afundar as cabe-
ças dos inimigos. E Saramago fez isso nos
livros e na vida. Nascido numa família hu-
milde de camponeses de Azinhaga, vilarejo
da província portuguesa do Ribatejo, em
16 de novembro de 1922 (o registro oficial
é do dia 18), não pôde frequentar uma uni-
versidade, começando a vida como serra-
lheiro mecânico. Sua escalada social, por-
tanto, teve início pela literatura de outros
autores. Autodidata, após publicar o pri-
meiro romance, Terra do Pecado (1947), co-
meçou a traduzir escritores como Tolstói
e Baudelaire, tendo sido influenciado espe-
cialmente pelo russo em sua defesa políti-
ca dos menos favorecidos.

A denúncia de injustiças sociais marcou
até o fim sua carreira literária.“Não se tra-
ta de instruir, senão de educar”, escreveu
Saramago em seu livro recém-publicado,
Democracia e Universidade (pela espanhola
Editorial Complutense), em que diz que a

democracia está gravemente enferma e é
preciso ensinar cidadania às crianças an-
tes que seja tarde, justificando assim que
os governos prestem mais atenção à edu-
cação primária do que à universitária. A
Companhia das Letras, que publica todos
os seus livros no Brasil, ainda não tem pla-
nos de lançar Democracia e Universidade ou
Alabardas, Alabardas no Brasil.

Seu último livro publicado aqui foi
Caim (2009), reinvenção ácida do Antigo
Testamento em que Deus aparece com le-
tra minúscula entre vírgulas e mais vírgu-
las – Saramago detestava ponto final. Os
protagonistas da história bíblica ganham
novas personalidades no livro. A conclu-
são da história é pessimista: seríamos to-
dos perversos caimitas, descendentes de
um assassino de sangue ruim que, no epí-
logo, vocifera contra o Criador pedindo
que o mate, o que não acontece. Eles con-
tinuam discutindo por toda a eternidade.

Igreja. Saramago, já malvisto pela Igreja
por causa de O Evangelho Segundo Jesus Cris-
to (1991) – tentativa de humanizar a figura
do Cristo como Pasolini fez em seu filme O
Evangelho Segundo Mateus (1964) –, ficou
ainda mais distante dela. Ontem, no entan-
to, o diretor do Secretariado Nacional da
Pastoral da Cultura da Conferência Episco-
pal Portuguesa, padre José Tolentino, disse
a um jornal português que “a Igreja perde
um crítico com o qual soube dialogar cons-
tantemente”. Pode ser. Saramago estava
sempre pronto a rever suas posições, mas
nunca poupou críticas ao papa Bento 16.

“ELE AMAVA O BRASIL E ERA
CORRESPONDIDO. EU GOSTAVA
DE BRINCAR COM ELE E DIZER
QUE, DE TANTO REFORÇAR SEU
ATEÍSMO, ELE NA VERDADE AMAVA
A DEUS TANTO QUANTO PILAR.”

}

TODA OBRA

Aníbal Cavaco Silva,
presidente de Portugal
“Era uma referência
da cultura portuguesa,
sua obra literária deve
ser lida e conhecida
pelas gerações futuras.”

Especial

“Intelectual respeitado
em todo o mundo, nunca
esqueceu suas origens,
tornando-se militante de
causas sociais e da liberdade.”LYGIA FAGUNDES TELLES, ESCRITORA

“Sua forma um pouco
barroca de levar a língua
portuguesa ao paradoxo
mostra o lado literal dessa
cultura e o absurdo da vida”

Morto ontem, aos 87 anos, José Saramago, Nobel
de Literatura de 1998, deixa um livro inacabado
sobre tráfico de armas e uma existência marcada
pela revisão constante de suas posições políticas

Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente do Brasil

Luiz Schwarcz, editor de
Saramago no Brasil

TERRA DO PECADO, romance, 1947
OS POEMAS POSSÍVEIS, poesia, 1966
PROVAVELMENTE ALEGRIA, poesia, 1970
DESTE MUNDO E DO OUTRO, ensaio, 1971
A BAGAGEM DO VIAJANTE, ensaio, 1973
AS OPINIÕES QUE O DL TEVE, ensaio, 1974
O ANO DE 1993. poesia, 1975
OS APONTAMENTOS, ensaio, 1976
MANUAL DE PINTURA E CALIGRAFIA,
romance, 1977
OBJECTO QUASE, romance, 1978
POÉTICA DOS CINCO SENTIDOS – O OUVIDO,
ensaio, 1979
A NOITE, teatro, 1979
QUE FAREI COM ESTE LIVRO, teatro, 1980
LEVANTADO DO CHÃO, romance, 1980
VIAGEM A PORTUGAL, ensaio, 1981
MEMORIAL DO CONVENTO, romance, 1982
O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS,
romance, 1986
A JANGADA DE PEDRA, romance, 1986
A SEGUNDA VIDA DE SÃO FRANCISCO DE
ASSIS, teatro, 1987
HISTÓRIA DO CERCO DE LISBOA,
romance, 1989
O EVANGELHO SEGUNDO JESUS CRISTO,
romance, 1991
IN NOMINE DEI, teatro, 1993
CADERNOS DE LANZAROTE, -
Vol. 1 A 5, diários e memórias, 1994-1998
ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA, romance, 1995
TODOS OS NOMES, romance, 1997
O CONTO DA ILHA DESCONHECIDA,
romance, 1997
FOLHAS POLÍTICAS, ensaio, 1999
DISCURSOS DE ESTOCOLMO, ensaio, 1999
A MAIOR FLOR DO MUNDO, conto infantil, 2001
A CAVERNA, romance, 2001
O HOMEM DUPLICADO, romance, 2003
ENSAIO SOBRE A LUCIDEZ, romance, 2004
DON GIOVANNI OU O DISSOLUTO
ABSOLVIDO, teatro, 2005
INTERMITÊNCIAS DA MORTE, romance, 2005
AS PEQUENAS MEMÓRIAS, diários, 2006
A VIAGEM DO ELEFANTE, romance, 2008
CAIM, romance, 2009

VIDA E MORTE DE UM
HOMEM DUPLICADO
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1922
Nasce no dia 16 de novembro na aldeia
Azinhaga, província de Ribatejo, em
Portugal, filho de José de Sousa e Maria da
Piedade, sendo registrado dois dias depois

1944
Casa-se com a pintora Ilda Reis

1947
Publica seu primeiro livro, Terra do
Pecado; nasce sua única filha, Violante

1964
No dia 13 de maio morre seu pai, José
de Sousa, no Hospital dos Capuchos,
aos 68 anos

1969
No dia 16 de janeiro, filia-se ao Partido
Comunista Português por indicação de
seu amigo Augusto Costa Dias, e começa a
escrever para diversos jornais de seu país

1970
Divorcia-se de Ilda Reis e inicia um
relacionamento com a escritora portuguesa
Isabel da Nóbrega, que dura até 1986

1982
Em agosto, morre sua mãe Maria da
Piedade, aos 81 anos

1986
Conhece a jornalista e tradutora
espanhola Pilar del Rio, com quem
se casa dois anos depois

1989
Eleito presidente da Assembleia Municipal
de Lisboa, espécie de parlamento
da cidade, com 106 membros

1992
Igreja portuguesa compara o livro O
Evangelho Segundo Jesus Cristo a
alucinações teológicas e a uma provocação
teatral ao transcendente; no mesmo ano
o governo português veta a candidatura
de O Evangelho Segundo Jesus Cristo
ao Prêmio Literário Europeu

1993
Muda-se para a ilha de Lanzarote, na
Espanha, após toda polêmica causada em
Portugal por causa do livro O Evangelho
Segundo Jesus Cristo

1995
Recebe o Prêmio Camões, considerado
o mais importante em literatura da
língua portuguesa pelo livro
Ensaio Sobre a Cegueira

1996
Participa, em Brasília, como jurado de
um tribunal internacional simbólico que
julgou e condenou o Estado brasileiro pelo
massacre de trabalhadores sem-terra
em Eldorado dos Carajás (PA)

1998
No dia 8 de outubro, torna-se o
primeiro autor de língua portuguesa a
ganhar o Prêmio Nobel de Literatura;
no dia 3 de dezembro, recebe do
presidente de Portugal ,Jorge Sampaio,
o Grande Colar da Ordem de Santiago
da Espada, máxima condecoração
portuguesa, até então reservada
apenas a chefes de Estado

2002
O diretor holandês George Sluizer lança
o filme A Jangada de Pedra, baseado no
romance homônimo de Saramago

2003
Em carta escrita ao jornal espanhol El País,
o escritor retira seu apoio ao regime de
Fidel Castro, em Cuba, após execução de
três cubanos que sequestraram um barco
na tentativa de fuga para os EUA

2007
Cria uma fundação para preservar sua obra
e defender os direitos humanos; no mesmo
ano o diretor brasileiro Fernando Meirelles
inicia as filmagens de Blindness, adaptação
do livro Ensaio Sobre a Cegueira

2008
No dia 15 de setembro começa a escrever
regularmente textos para seu novo blog,
O Caderno de Saramago

2009
Em 5 de abril, é hospitalizado por quinze
dias em uma clínica em Lanzarote por
causa de problemas respiratórios

Prova disso foi sua atuação no episódio
em que o governo de Fidel Castro mandou
executar, em 2003, três cubanos que se-
questraram um barco e tentaram fugir pa-
ra os EUA. Saramago condenou o regime
castrista, dizendo que Cuba havia perdido
a sua confiança e traído seus sonhos – o es-
critor era comunista e ateu –, mas, dois
anos depois, voltou a elogiar Castro publi-
camente e condenar os EUA por sua “fisio-
nomia fascista”. Polêmico, ele provocou
reações calorosas de Israel, em 2002, ao
comparar o horror nazista no campo de
Auschwitz à atuação dos militares israelen-
ses na Cisjordânia, ocupada por Israel.

Política. A primavera
política de Saramago te-
ve início em 1948-49,
quando fez oposição ao
candidato dos salazaris-
tas à presidência da Re-
pública, apoiando o ge-
neral Norton de Matos,
o que lhe custou o em-
prego. Saramago aderiu
ao Partido Comunista
Português após a queda de Salazar e sua
substituição por Marcelo Caetano. É sem-
pre lembrado como o único militante que
se opôs a eliminar a expressão “ditadura do
proletariado” do programa do partido.

Poucos citaram sua militância ao falar
aos jornais sobre a morte de Saramago, que
fustigava políticos europeus como Sarkozy
e Berlusconi. Tampouco comentaram seu
estilo rebuscado, algo barroco, de longos
parágrafos. Essa tarefa coube ao professor
espanhol Fernando Gómez Aguilera, que,
em sua biografia cronológica, A Consistên-
cia dos Sonhos, conta como o pensamento
ideológico de Saramago foi se transfor-
mando até assinar violentos petardos – de-
vidamente censurados com lápis verme-
lho – contra a ditadura portuguesa como
editorialista do Diário de Notícias. Com
nostalgia do ofício, Saramago, por insis-
tência da mulher jornalista, converteu-se
em blogueiro há pouco mais de dois anos.

Numa tese defendida em Yale, o acadêmi-

co Horácio Costa argumenta que em suas
crônicas jornalísticas está o embrião de sua
obra literária, que tem 38 livros entre ro-
mances, peças de teatro, diários, poesias,
crônicas e memórias. O nome de José Sara-
mago começou a ser ouvido com mais cons-
tância nas rodas literárias após a publica-
ção do romance Memorial do Convento, em
1982, história irônica que relaciona a cons-
trução do convento de Mafra – negociada
com Deus em troca de um herdeiro para o
reino de Portugal – e a delirante relação de
um casal envolvido no projeto de criação
de uma passarola, representação metafóri-
ca da liberdade que faltava a Portugal.

Vem de Memorial do Convento esse gosto
pela alegoria que mar-
cou tão profundamen-
te a literatura de Sara-
mago, agradando a
seus leitores mais fiéis
e desagradando a al-
guns críticos. Em A
J a n g a d a d e P e d r a
(1986), Portugal é a tal
embarcação do título
vagando sem rumo pe-

lo oceano. Em Ensaio Sobre a Cegueira
(1995), toda uma cidade fica cega às véspe-
ras do fim do milênio, marcado pelo adven-
to de uma espécie de mutação antropológi-
ca em que todos se curvam ao delírio con-
sumista. Finalmente, em A Viagem do Ele-
fante (2008), um paquiderme nascido em
Goa no século 16 é transportado pelos ma-
res, chegando sujo, cansado e fedorento
em terras portuguesas para cruzar a Espa-
nha, a Itália e os Alpes até chegar a seu des-
tino, a Áustria.

A metáfora da experiência existencial hu-
mana aplicada ao elefante indiano era parti-
cularmente cara a Saramago no momento
em que começou a escrever a história de A
Viagem do Elefante. Foi exatamente há três
anos que começaram seus problemas respi-
ratórios e a epígrafe escolhida para o livro
traduz sua pacificação com a morte: “Sem-
pre chegamos ao sítio aonde nos esperam.”
Uma epopeia histórica que acabou, enfim,
servindo de testamento literário.

“AO COMBATER AS RELIGIÕES,
PODERIA SER UM CÍNICO, MAS NÃO
ERA. BUSCAVA ENXERGAR O QUE
ESTAVA DIANTE DELE DE FORMA
OBJETIVA E ISSO LHE DAVA A
DIMENSÃO DO VALOR DA VIDA.”

“Ele transformou o léxico e
cumpriu sempre seu dever de
escritor, de escrever de acordo
com seus ideais, posições
políticas, com suas entranhas.”

}

BREVE CRONOLOGIA

“As letras brasileiras se unem
à dor dos leitores de todo o
mundo neste momento. Foi um
sábio, grande escritor e um ser
humano de primeira grandeza.”

“Se existe interesse maior
pelos autores lusófonos, isso
se deve em parte a ele. Além
de grande escritor,
era um homem de ideias.” FERNANDO MEIRELLES, CINEASTA

Cícero Sandroni, membro da
Academia Brasileira de Letras

**

Ana Maria Machado,
escritora

Numa obra inédita no
Brasil ele critica a

universidade e sugere
que a democracia

agoniza no mundo
**

José Eduardo Agualusa,
escritor angolano

Com Fidel Castro . Ao lado da mulher
Pilar, Saramago visita o líder cubano

Militância. Após queda de Salazar,
a filiação ao Partido Comunista

Estocolmo, 1998. Recebe o Nobel
e os cumprimentos do rei da Suécia

Infância. Filho de camponeses, aos 3
anos muda para Lisboa com a família
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UBIRATAN BRASIL

E
m 2003, o crítico literá-
rio norte-americano
Harold Bloom refor-
çou a fama de provoca-
dor ao afirmar que Sa-
ramago era, em sua opi-
nião, o mais talentoso
escritor vivo daquele
momento. O único a
ombreá-lo seria o tam-

bém americano Philip Roth. Era o início de
uma amizade intensa, marcada tanto por afa-
gos desse quilate como por troca de farpas,
especialmente quando suas opiniões discor-
davam em relação à política internacional.

“Ele era um homem inigualável”, comen-
tou Bloom ao Estado, de sua casa, em No-
va York, em entrevista realizada ontem,
por telefone. “A literatura vai sentir muito
sua falta.” Para o crítico, o escritor portu-
guês aproximava-se de Shakespeare por
conta de sua versatilidade, trafegando com
inteligência do drama à comédia. E, a partir
da união de Saramago com a espanhola Pi-
lar, Bloom – que organizou um livro sobre
o ficcionista – identificou traços mais visí-
veis da paixão na prosa do ganhador do No-
bel. “Houve maior exaltação do amor hete-
rossexual”, disse ele, na entrevista a seguir.

● Qual é o principal legado de José
Saramago, em sua opinião?
Eu o conheci há dez anos, quando estive-
mos juntos na Universidade de Coimbra e
iniciamos uma troca de correspondência.
Naquela época, eu já escrevera alguns en-

saios entusiasmados sobre sua obra e o con-
siderava um homem notável. Claro que
houve o controverso período da ditadura
de Antonio Salazar, quando ele foi acusado
de se manter distante dos horrores daquele
momento político. Na verdade, isso não
me interessa – prefiro vê-lo como o escri-
tor que deixou ao menos oito romances de
grande qualidade. Trata-se de um feito ra-
ro. Em meu país, creio que Philip Roth
tem, por enquanto, duas obras incompará-
veis, assim como outros nomes talentosos:
Thomas Pynchon também tem dois livros
memoráveis, enquanto
Don DeLillo e Cormac
McCarthy despontam
com apenas um cada.
Volto a dizer, isso é no-
tável. Saramago tam-
bém era autor de tex-
tos bem-humorados,
ao contrário do que ata-
cavam seus críticos.

● Qual seu livro preferi-
do entre os escritos por Saramago?
Talvez O Ano da Morte de Ricardo Reis, que
traz uma prosa saborosa, divertida até. Eu
o reli há alguns anos e notei um frescor pre-
servado. Para mim, Saramago tanto escre-
via comédias deliciosas como romances te-
nebrosos e melancólicos. Mas ainda estou
convencido de que seu melhor romance
continua sendo O Evangelho Segundo Jesus
Cristo: corajoso, polêmico contra o cristia-
nismo em particular mas contra as reli-
giões em geral. Há poucos livros que conse-
guem tratar Cristo e o catolicismo sem se
sujeitar a um respeito obrigatório. Aqui, Sa-
ramago conseguiu, assim como D. H. La-

wrence e, em menor grau, Norman Mailer.
Creio que, entre os premiados com o No-
bel de literatura nos últimos anos, ele foi
quem realmente mereceu.

● O curioso é que, apesar de sua veemente
posição política (ele se descrevia como um
“comunista hormonal”), Saramago não foi
um autor de uma obra abertamente
política, não?
Sim, de fato, ele preferia a alegoria, entendi-
da muita vezes como uma espécie de ce-
gueira. Ele era político como cidadão e, em
muitos casos, um polêmico político. Lem-
bro-me de quando ele certa vez estava na
Polônia (em 2002) e criticou a ocupação is-
raelense dos territórios palestinos, compa-
rando-a com o campo de extermínio nazis-
ta de Auschwitz. Claro que isso gerou uma
polêmica muito grande, creio que ele foi
até impedido de entrar em Israel. Escrevi
sobre esse assunto desagradável na época
e, meses depois, quando nos reencontra-
mos, tivemos conversas não muito amisto-
sas sobre o assunto. Infelizmente, quando
falava de política, Saramago assumia, às ve-
zes, o estereótipo stalinista de sempre.

● Comenta-se que a mudança do escritor pa-
ra a ilha de Lanzarote foi determinante em

sua prosa. O senhor
concorda?
Acredito que sim,
pois ele se tornou um
homem iluminado ao
se mudar para as Ca-
nárias. Saramago foi
infeliz em seu primei-
ro casamento, assun-
to do qual pouco con-
versamos. Mas reen-

controu a felicidade com Pilar, uma mu-
lher mais jovem, bonita, interessada em
seu trabalho. Isso influenciou seu traba-
lho. Como em A História do Cerco de Lis-
boa em outros romances, houve maior
exaltação do amor heterossexual. Lembro-
me de poucos livros do século 20 e mes-
mo do início do século 21 que trataram a
paixão de forma tão charmosa. Outro ro-
mance que me surpreendeu foi As Intermi-
tências da Morte, cujos personagens têm
sua rotina modificada tanto pela Morte,
que entra em greve, como por um violon-
celista que gosta da Suíte Nº 6 para Violon-
celo de Bach. Trata-se de uma memorável
forma de se utilizar a imaginação.

“Entre os vencedores
do Prêmio Nobel de

Literatura nos últimos
anos, creio que ele foi o

que realmente mereceu”

**

“Guardo a emoção do abraço
carinhoso após a peça. Ele tinha
autoridade admirável, figura
instigante. Viverá nos muitos
personagens que criou.”

“QUANDO ADAPTEI PARA O TEATRO
O EVANGELHO SEGUNDO JESUS
CRISTO, CONHECI UM HOMEM
AFÁVEL, BEM-HUMORADO E
EXTREMAMENTE GENEROSO.
UMA PERDA ENORME.”

“Perco um grande amigo.
Perdemos todos nós um ser
humano admirável, um escritor
imenso, zelador apaixonado
da língua portuguesa.”

}

MARIA ADELAIDE AMARAL, DRAMATURGA

Especial
Em entrevista ao Estado, o crítico americano
Harold Bloom relata sua admiração pelo autor
português, a quem atribui uma extraordinária
versatilidade para o drama e para a comédia

“Esta balsa de pedra que ele
cantou, aquela que une Espanha
e Portugal, sente a perda de
uma de suas vozes mais
humanas e universais.”

**

Thiago Lacerda, ator, do
elenco de O Evangelho...

Chico Buarque,
escritor e compositor

“UM TALENTO
QUE LEMBRAVA
SHAKESPEARE”

CAMINHO
ABERTO
GRAÇAS AO
MEMORIAL

José Luis Rodríguez Zapatero,
primeiro-ministro espanhol

Pena afiada. “Saramago preferia a alegoria. Era político como cidadão e, em muitos casos, um polêmico político”, comenta o ensaísta

RAQUEL COZER

J
oão Tordo faz parte de
uma geração que cresceu
tendo José Saramago co-
mo maior referência lite-
rária dentro de seu país.
Nasceu em 1975, em Lis-
boa, e beirava os 7 anos
quandoo romance Memo-
rial do Convento fez do já

veterano autor um nome reconhecido em
todo o mundo. “Para a minha geração, ele é
sem dúvida o escritor mais importante dos
últimos 100 anos. Gerações anteriores ti-
nham Eça de Queiroz, Camilo Castelo Bran-
co, mas, para nós, foi ele quem mudou a ma-
neira de entender a literatura.”

Tordo, hoje com 34 anos, foi o último escri-
tor a receber das mãos do conterrâneo o Prê-
mioJosé Saramago, em outubro do anopassa-
do, por As Três Vidas (o romance sai no Brasil
em agosto, pela editora Língua Geral). O que
viu à sua frente foi um homem “muito fraco,
muito doente”, mas o que guardou “foi o peso
dedalipara afrente carregaronomeJoséSara-
mago” numa obra de sua autoria. Dedicada a
ficcionistas com até 35 anos que escrevem em
língua portuguesa, a honraria também entre-
gue aautores como o lusitano José Luis Peixo-
to (2001) e a brasileira Adriana Lisboa (2003)
reflete um interesse do Nobel de Literatura
em dar oportunidade a jovens que tenham po-
tencial para manter em destaque a produção
no idioma. “Ele criou o prêmio e acompanha-
va de perto. Sempre lia os livros”, diz o editor
de Saramago em Portugal, Zeferino Coelho.

Gonçalo M. Tavares, de 39 anos, agraciado
em2005 por Jerusalém,vê a influênciade Sara-
mago de forma indireta, no sentido de ter
feito editores de vários países passarem a
prestar atenção num idioma pouco falado e
conhecido. “Ele é uma referência para toda a
literatura portuguesa, se pensarmos em refe-
rência como um ponto de partida. Não vejo
como uma influência direta porque a escrita
de Saramago é muito particular, muito pró-
pria, seja no estilo, seja na pontuação, seja na
capacidade de criar um universo, por assim
dizer, improvável no qual o leitor se vê total-
mente acreditado ao fim”, argumenta.

De uma geração anterior a de João Tordo, o
jornalista e escritor português Francisco Jo-
sé Viegas, de 48 anos, tinha dois livros de poe-
sias publicados quando Memorial do Conven-
to fez o que considera uma revolução na fic-
ção produzida em Portugal. “De uma só vez,
Saramago reinventou a linguagem do barro-
co, reconstruiu a história do país, por meio
das pessoas humildes em vez da nobreza, e
criou aquela personagem fabulosa que era a
Blimunda. Com aquilo, ele começava a fazer
a literatura portuguesa reaprender a lição de
seus autores clássicos”, diz.

Para o escritor, outros “passos gigantes-
cos” foram dados na década seguinte, com a
parábola sobre o mundo contemporâneo
contida em Ensaio sobre a Cegueira, de 1995 –
cuja apresentação ficou a cargo de Viegas,
que já tinha então cinco romances publica-
dos – e o Nobel, três anos depois. “Aquilo
então se tornou uma espécie de meta para
todo escritor português. ‘Imagina, este ho-
mem vive da literatura, vive do que escreve,
como um profissional.’” Para todo escritor
português, mas também para todo o conjun-
to das literaturas em língua portuguesa, co-
mo sintetiza o angolano José Eduardo Agua-
lusa: “Quando recebeu o Nobel, Saramago
abriu caminho para todos nós.”

Colaborou Jair Rattner

ERNESTO RODRIGUES/AE

Bloom. Elogios
ao estilo do autor
de O Ano da Morte
de Ricardo Reis
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JOÃO MARCOS COELHO

“Deus, Pai, Senhor, aqui me tens (...) Sou o
da cruz alta, a que está ao centro, e os ho-
mens que me fazem companhia (...) são dois
ladrões vulgares, daqueles que se conten-
tam com roubar pouco, que se fossem dos
que roubam muito de certeza não viriam
aqui crucificados.” Com essas palavras, Sara-
mago iniciou seus comentários sobre cada
uma das sete últimas palavras de Cristo. É
emocionante vê-lo, na sala de sua casa, nas
Ilhas Canárias, lendo seu texto, no DVD As
Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz, lança
agora pelo músico catalão Jordí Savall.

Como o escritor português, Savall vai
além de sua arte para pensar de modo crítico
a realidade. Talvez não tão ácido quanto Sa-
ramago, ele faz de cada gravação um alerta
ao mundo contemporâneo. As Sete Palavras
foram encomendadas a Haydn em 1787 por
clérigos de Cádiz – e Savall recria no DVD
esse acontecimento: as luzes apagadas na
igreja e prédicas entre a execução de cada

um dos sete adágios. Foi normal a escolha do
teólogo catalão Raimon Panikkar, mas sur-
preendeu Saramago como segundo “prega-
dor”, já que ele era ateu. Mas o eixo de seu
universo criativo sempre girou em torno da
Bíblia e do catolicismo, até seu derradeiro
livro, Caim, e seu último testemunho audio-
visual registrado neste raro DVD.

“À morte deveria assistir-se em silêncio”,
provoca Saramago ao comentar a primeira
das últimas palavras de Cristo: “Pai, perdoa-
lhes,porquenão sabem oque fazem.”Pergun-
ta-se: “E eu, virei a saber o que fiz no mundo?”
Dúvida que se dissipa no fim do comentário
da quarta palavra: “Razão tinha aquele que
disse que Deus é o silêncio do universo e o
homem o grito que dá sentido a esse silêncio.
Acabe-se o homem e tudo se acabará.”

Tudo neste DVD é especial. A qualidade da
interpretação de Savall regendo a sua orques-
tra Le Concert des Nations já bastaria; mas
ele vai mais longe. Transfere à música uma
dimensão estética incomparável. Num texto
primoroso como o de Saramago, pergunta-se
se “podemos hoje desfrutar inteiramente da
mensagem que Haydn nos quer transmitir
com a sua música, ignorando o contexto da
sua criação e função original”. Relembra os
dois séculos que nos separam, “testemunhas
da dura luta do homem por lenta e difícil con-
quista de ideais de justiça e liberdade, tolerân-
cia e solidariedade; dois séculos que, apesar
disso e de todo o enorme progresso científico
e tecnológico, foram também, e ainda o são,
testemunhas de terríveis atos de crueldade e
fanatismo, de barbárie e inumanidade”.

✽

JOÃO MARCOS COELHO É JORNALISTA

E CRÍTICO MUSICAL

Mais fotos, análises e especial

“Guardamos, na memória e nos
sentidos, o encanto de nossos
encontros, as caminhadas, o
aconchego de sua casa. Sinto
muito o peso da falta dele.”

“NÓS NOS ENCONTRAMOS EM UM
JANTAR E CONVERSAMOS. EU DISSE
QUE TINHA LIDO SEUS POEMAS,
E ELE SORRIU, ACHOU CURIOSA A
MINHA OBSERVAÇÃO. SEMPRE O
ADMIREI POR SUA INTEGRIDADE.”

“Hoje é um péssimo dia. É o
único escritor de quem posso
dizer que conheço tudo. Ele é
perfeito. Quando saía um livro,
tinha que ler, era compulsivo.”

“Foi um homem extremamente
crítico das características da
vida nesse início do século
21, cáustico, deixa literatura
reconhecida no mundo todo.”

estadão.com.br/e/saramago

}

Apesar da escrita árida, sem pontua-
ção, a obra de José Saramago inspirou
encenadores, especialmente no Brasil.
Em 2001, o escritor veio especialmente
a São Paulo para acompanhar a versão
cênica de um de seus romances mais
controversos, O Evangelho Segundo
Jesus Cristo.
Adaptada por Maria Adelaide Amaral e
dirigida por José Possi Neto, a reinter-
pretação da história bíblica, que dá ares
humanos a Jesus, ao diabo e até mes-
mo a Deus, contou com Walderez de
Barros e Paulo Goulart como Maria e
Deus – Jesus e Madalena foram vividos
por Eriberto Leão (depois substituído
por Thiago Lacerda) e Maria Fernanda
Cândida. Depois da estreia, o escritor
subiu ao palco com um flor nas mãos e
um largo sorriso. “Quando eu soube
que uma das personagens principais do
livro, José, não estava na adaptação,
estranhei. Mas, ao ver a peça, com-
preendi que foi uma opção. Maria Adelai-
de Amaral manteve a presença contí-
nua do personagem durante toda a pe-
ça, criando uma espécie de ausência da
presença”, disse ao ‘Estado’, à época.
Também familiarizada com a obra de
Saramago, a talentosa atriz e diretora
Christiane Jatahy levou ao teatro a adap-
tação de Memorial do Convento, tam-
bém em 2001. O projeto envolveu talen-
tos como o dramaturgo espanhol José
Sanchis Sinisterra (responsável pela
versão para o palco) e o cenógrafo por-
tuguês José Manuel Castanheira. Por
conta da enorme dimensão do roman-
ce, a peça privilegiou os personagens
anônimos. / UBIRATAN BRASIL

MARCOS ANTÔNIO VILLAÇA, PRESIDENTE DA ABL

UM ATEU
DIANTE DE
PALAVRAS
DE CRISTO

ESPIRITUALIDADE À
MESA, EM ESTOCOLMO

José Carlos Dias, advogado,
ex-ministro da Justiça

SUSANA VERA/REUTERS NACHO DOCE/REUTERS

O EVANGELHO
SEGUNDO JESUS
CHEGOU AO TEATRO

Cleonice Berardinelli, espe-
cialista em língua portuguesa

Juca Ferreira, ministro
da Cultura do Brasil

Com Fernando Meirelles

MAURILO CLARETO/AE DENISE ANDRADE/DIVULGAÇÃO

estadão.com.br

O PONTO CEGO DA CIVILIZAÇÃO
LUIZ ZANIN ORICCHIO

C
oube ao diretor brasi-
leiro Fernando Meirel-
les fazer a melhor
adaptação de uma
obra de José Sarama-
go para o cinema, En-
saio Sobre a Cegueira
(2008), filme que par-
ticipou do Festival de

Cannes. Meirelles temia a reação do escri-
tor, mas sossegou quando assistiu ao filme
em sua companhia, em Lisboa. Saramago
acompanhou a sessão sem dizer uma pala-
vra e, no final, emocionado, agradeceu ao
cineasta. Disse que se sentia tão contente
quanto estava ao acabar de escrever o ro-
mance, talvez sua obra mais popular.

Na história do livro, filmada em São Paulo
(na tela é uma cidade indefinida), uma estra-
nha doença tira a visão das pessoas, com
exceção da personagem de Julianne Moore.
Na parábola de Saramago, e que Meirelles
tenta mimetizar em termos de imagens, a
tênue crosta de civilização não resiste à per-
da de um dos sentidos básicos do ser huma-
no. No subtexto, nem tão sutil assim, o ser
humano, alienado pela violência do capita-
lismo (não esqueçamos que Saramago era
comunista), não consegue mais enxergar a
sua condição de ser social. Por paradoxo,
seria uma cegueira real que poderia levá-lo a
enxergar de novo algo sobre si.

Não foi a única adaptação. Antes, em 2002,
o francês naturalizado holandês George Slui-
zer já havia levado para a tela o romance Jan-
gada de Pedra. O desafio era transformar
em imagens outra das metáforas ferozes de
Saramago – a história fala de um estranho
fenômeno sísmico que separa a Península
Ibérica do resto da Europa. Portugal e Espa-
nha, enfim sós, livres do peso europeu, saem
navegando no Atlântico. O filme aposta no
realismo mágico implícito no texto, mas não
alcança seu propósito. Consta que o primei-
ro encontro entre Sluizer e Saramago não foi

muito amistoso. O cineasta mostrou o rotei-
ro ao escritor, que teria comentado: “Você
não entendeu bem o que escrevi.” O script
foi refeito, mas o resultado na tela reflete as
dificuldades de produção. Não convence.

Existem outras adaptações, como Embar-
go, de Antonio Ferreira, baseado em Objeto
Quase, e A Maior Flor do Mundo, de Juan Pa-
blo Etcheberry, animação baseada em conto
infantil do português. Mas Ensaio Sobre a Ce-
gueira é, de longe, a mais interessante. De-
ve-se registrar que um texto de Saramago, o
prefácio para o livro de fotos de Sebastião
Salgado, Terra, inspirou o curta de Mauro

Giuntini Por Longos Dias, uma visão históri-
co-poética das lutas do MST. Os militantes
são vistos em sua vida cotidiana nos acampa-
mentos até sua chegada a Brasília na Marcha
pela Reforma Agrária, de 1997.

Saramago será personagem do documen-
tário José e Pilar, produzido pela O2, empresa
de Fernando Meirelles, e dirigido pelo portu-
guês Miguel Gonçalves Mendes. Sua matéria
é o cotidiano do escritor e sua mulher na ilha
de Lanzarote. O filme tem pré-estreia progra-
mada para a Mostra de São Paulo, em novem-
bro. Em Lisboa seria apresentado no dia 16
de novembro, aniversário de Saramago.

Com Susan Sontag Com Gabriel G. Márquez Com Chico Buarque Com Luiz Schwarcz Com Baltasar Garzon

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO RAFAEL PEREZ/REUTERS

LEONARDO BOFF

Saramago se considerava ateu, mas de um
ateísmo muito particular. Entendia o “fator
Deus” como veiculado pelas religiões e pelas
Igrejas como forma de alienação das pes-
soas. Seu ateísmo era ético, negava aquele
“Deus” que não produzia vida e não anuncia-
va a libertação dos oprimidos.

Essacompreensão pude discuti-la pessoal-
mente num encontro em 2001, na Suécia. Ele
viera a Estocolmo para um encontro de todos
os portadores do Nobel. Eu lá estava, pois
fora indicado para o prêmio The Right Live-
lihood Award. Convidou a mim e à minha
companheira Márcia para um jantar. Foi um
festim de espiritualidade mais do que de lite-
ratura. Levei-lhe um livro de contos indíge-
nas, O Casamento do Céu com a Terra, e para a
suaesposa Pilar um outro, Espiritualidade: Ca-
minho de Realização. Ele logo foi dizendo:
“quero o livro de espiritualidade, pois preten-
do me aprofundar neste tema.” Falamos lon-
gamente sobre religião, Deus e espiritualida-
de. Negava a religião, mas não a espiritualida-
de como sentimento do mistério do mundo,
da profundidade humana e do amor aos opri-
midos. Mostrou sua admiração pela Teologia
da Libertação por fazer do “fator Deus” uma
força de superação da miséria humana. Fo-

mos madrugada adentro, já em seu quarto de
hotel, como se fôssemos velhos amigos. O
e-mail a seguir revela a experiência espiritual
que juntos vivenciamos: “Querido Leonar-
do,querida Márcia: para nós, o grande aconte-
cimento em Estocolmo foi ter-vos conheci-
do. Não exageramos. (...) O tempo que estive-
mos juntos foi um banho para o espírito.
Quem dera que em breve surja outra ocasião.
Os anos são todos terríveis para aqueles para
quem a vida é terrível. Às vezes as coisas cor-
rem melhor no mundo e isso leva-nos a pen-
sar que estamos em paz, mas o mesmo não
poderiam dizer os milhões de seres humanos
cujas opiniões contam tão pouco que pratica-
mente não se dá por elas. E se de alguma ma-
neira chegam a manifestar-se, os modos de as
silenciar, não faltam. O vosso trabalho cria e
reforça consciências livres ou em processo
de libertação. (...)”. Ganhamos um amigo e a
fé me diz que ele agora mergulhou naquele
Mistério de amor que sempre buscou.

✽

LEONARDO BOFF É TEÓLOGO E ESCRITOR

Ensaio Sobre a Cegueira. História é ambientada em um “país indefinido”
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LILIA MORITZ SCHWARCZ

M
orreu Jo-
sé Sarama-
g o . P r ê -
mio No-
bel da lite-
ratura, au-
tor de per-
sonagens
inesquecí-
veis, to-

dos eles representados, no meu entender,
na pele de Blimunda: aquela que precisava
comer o pão para não enxergar o que seus
olhos podiam (e deviam) ver. Realidade e
imaginação sempre estiveram em contato
na obra desse autor, assim como o univer-
so do sonho e da política cotidiana. Dono
de posições políticas das mais polêmicas,
comunista de formação e de convicção, de-
fendia causas com a alma e o coração, a
despeito de muitas vezes gerar dissenso e
causar polêmica. Talvez por isso tenha se
convertido em voz pública, sendo chama-
do a opinar nos momentos mais inespera-
dos. Era nessas horas que o literato se fa-
zia político, e largava um pouco da imagi-
nação para se dedicar à realidade; ou me-
lhor, atravessava essa ponte de duas mãos
que opõe e une ficção e não ficção.

Todos sabemos que figuras públicas
não estão isentas de seu lado privado. E
nesse, José reinava discreto, num mundo
feito de pequenas e grandes realidades: Pi-

lar – sua grande companheira –, seus ca-
chorros, seus amigos, seu jardim, sua ca-
sa, sua biblioteca. Também não descurava
do humor, das paixões e, igualmente, de
suas aversões tão particulares como predi-
letas. E dentre elas estava o coco. José ti-
nha verdadeira ojeriza a esse inocente ali-
mento, e era capaz de dizer os piores im-
propérios diante dele.

O pior é que, quando no Brasil, jamais
escapava desse produto e de seus deriva-
dos: uma água de coco, um quindim, uma
cocada, um camarão com leite de coco,
uma boa moqueca
com coco e por aí vai.
Educado, tentava dri-
blar a descortesia,
diante dessa iguaria
tropical, e se escuda-
va, sempre que podia,
com uma boa descul-
pa. Estava sem fome,
tinha perdido repenti-
namente o apetite, en-
contrava-se inapetente, o calor lhe fecha-
ra o estômago, ou padecia com uma indis-
posição repentina. Às vezes a desculpa da-
va certo; às vezes, tudo resultava em mais
insistência e novo desfile de argumentos.

A situação era tão recorrente, que gerou
uma espécie de “tese”, devidamente com-
partilhada (por aqueles que desfrutavam
sua companhia no Brasil), mas jamais pu-
blicada. Inédita, por definição e vocação,
a “dissertação” já alcançara “algumas ver-
dades científicas”, que considerávamos ir-

refutáveis. O coco seria redondo como a
vida, mas peludo como as agruras do desti-
no ou a pele dos homens. Ele era duro por
fora, porém suave por dentro. E ainda: se-
co na sua extremidade e molhado em seu
interior. Para terminar, apresentava uma
casca escura e de tom marrom, mas con-
servava uma pele interna alva como a ne-
ve. O fato é que tal objeto, enfadonhamen-
te redondo, possibilitava prever uma cer-
ta “dialética”, amplamente testada e am-
pliada a cada nova passagem de José por
aqui. Melhor ainda, tudo acabava em gar-

galhada, já que não ha-
via ocasião em que um
chef não se acercasse
de nós com a boa no-
va: “Saramago, te pre-
parei um prato feito à
base de coco!” E, dian-
te do inevitável, con-
cluíamos que o coco
era como a vida: fun-
cionava na base do

ora sim, ora não; do dia que carrega a noi-
te e vice-versa.

A vida foi longa, mas interrompeu mui-
tas das teses do José. Essa era apenas
uma delas: quem sabe a mais divertida e
inconsequente. Ou talvez não; afinal,
uma boa piada só faz sentido quando reve-
la um universo de alusões partilhadas.
Quem sabe, por meio dessa “filosofia do
coco” seja possível recuperar um certo
viés de Saramago; aquele que fez dele um
grande polemista, no melhor sentido que

o termo pode merecer. Por meio dos co-
cos, no entanto, ele também exercitava –
hoje vejo bem – seus dotes de escritor; da-
quele que testa a todo momento os limi-
tes e a lógica da linguagem. Talvez tenha
sido por meio desse movimento pendu-
lar, aparentemente sem sentido, que em
A Jangada de Pedra, Portugal se descolou
do continente e saiu sem rumo, navegan-
do à deriva. Não será esse, também, o jo-
go de inversões que ocorre em Todos os
Nomes, quando num cemitério o alcovitei-
ro troca inadvertidamente os títulos das
lápides? Também me parece semelhante
a dualidade praticada em Ensaio Sobre a
Cegueira, quando, invertendo nossa lógi-
ca cartesiana, somos tomados por repenti-
na e passageira impossibilidade de fazer
aquilo que realizamos por ordem da natu-
reza: enxergar.

Dizem que não há como saber quando a
vida provoca a imaginação e vice-versa.
Por certo, não pretendo fazer da “dialéti-
ca do coco” um exercício de predestina-
ção. Mas o fato é que a brincadeira tola
pode iluminar um pouco do processo cria-
tivo de José Saramago feito de inversões,
ambivalências e dualidades, que nascem
para ficar sem reposta e solução. Ou, en-
tão, nada disso: o jogo era apenas um jo-
go. Muito mais que um jogo.

✽

LILIA MORITZ SCHWARCZ É PROFESSORA DE

ANTROPOLOGIA DA USP E AUTORA DE A LONGA

VIAGEM DA BIBLIOTECA DOS REIS

“A PRINCÍPIO, RESPONDIA QUE ESCREVIA PARA QUE AS
PESSOAS ME QUISESSEM BEM. LOGO ESTA

RESPOSTA ME PARECEU INSUFICIENTE E DECIDI QUE
ESCREVIA PORQUE NÃO ME AGRADAVA

A IDEIA DE TER QUE MORRER. AGORA DIGO, E TALVEZ
ISSO SEJA CERTO, QUE, NO FUNDO,

ESCREVO PARA COMPREENDER”

“NÃO ENCONTRO NENHUM MOTIVO
PARA DEIXAR DE SER O QUE

SEMPRE FUI: ALGUÉM QUE ESTÁ
SEGURO DE QUE O MUNDO EM QUE

VIVEMOS NÃO ESTÁ BEM-FEITO”

“ESTOU CONVENCIDO DE QUE HÁ DE
SE SEGUIR DIZENDO NÃO, AINDA

QUE SE TRATE DE UMA VOZ
PREDICANDO NO DESERTO”

“MINHA ARTE CONSISTE EM TENTAR MOSTRAR
QUE NÃO EXISTE DIFERENÇA ENTRE O

IMAGINÁRIO E O VIVIDO. O VIVIDO
PODERIA SER IMAGINADO, ASSIM

COMO O CONTRÁRIO”

“NÃO SOU PESSIMISTA, O MUNDO
É PÉSSIMO. SÃO OS PESSIMISTAS OS ÚNICOS QUE

QUEREM MUDAR O MUNDO, PARA
OS OTIMISTAS TUDO ESTÁ MUITO BEM.

DEVERIA-SE FAZER PROFISSÃO
E MILITÂNCIA DO PESSIMISMO”

“NUNCA SEPARO O ESCRITOR
DO CIDADÃO. ISSO NÃO SIGNIFICA

QUE QUEIRA CONVERTER MINHA
OBRA EM PANFLETO. SIGNIFICA

QUE NÃO ESCREVO PARA O ANO
DE 2427, MAS PARA HOJE”

“MINHA OBRA PODE SER ENTENDIDA
COMO UMA REFLEXÃO SOBRE O ERRO. SIM,
SOBRE O ERRO COMO VERDADE INSTALADA

E POR ISSO SUSPEITA”

“EU DIRIA QUE SOU UM COMUNISTA LIBERTÁRIO.
ALGUÉM QUE DEFENDE A LIBERDADE DE

NÃO ACEITAR TUDO QUE VENHA, PORÉM
QUE ASSUME O COMPROMISSO COM TRÊS

PERGUNTAS QUE DEVEM SER NOSSOS GUIAS
DE VIDA: POR QUÊ? PARA QUÊ? PARA QUEM?”

Frases

José tinha verdadeira
ojeriza a esse inocente
alimento, e era capaz

de dizer os piores
impropérios diante dele

Artigo

**

**

“DAS PROPRIEDADES DE SER COCO”

SARAMAGO
POR ELE MESMO

JONNE RORIZ/AE
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Convivência.
“O melhor é que
tudo acabava
em gargalhada”,
observa Lilia
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