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A literatura infanto-juvenil é o único ramo da literatura 
a ser definido à partida pelos seus destinatários. Nós os auto
res somos levados a crer que sabemos para quem estamos a 
escrever: para um público diverso, decerto, mas de uma faixa 
etária determinada, com características relativamente previsí
veis. Temos ainda, mais do que os outros escritores, oportuni
dades frequentes de contactar directamente com os nossos 
leitores reais, de lhes explicarmos as nossas intenções e projec- 
tos, ouvirmos os seus comentários, respondermos a perguntas 
que lhes ocorreram (ou que os seus professores se esforçaram 
por que lhes ocorressem). Ficamos a conhecê-los, individual
mente e como grupo -  os seus entusiasmos, as suas preferên
cias, a forma sim ples ou sofisticada como interpretam o 
mundo à sua volta e constroem o mundo ficcional que lhes 
propomos. É um privilégio, este conhecimento aparentemente 
tão aprofundado dos nossos destinatários.

Infelizmente, é também em grande medida ilusório.
Na primeira vez que me dirigi a uma escola para falar 

com os meus leitores, queria estar preparada para todas as 
eventualidades. Sabia há muito, desde a infância, que, para um 
escritor, o encontro com os seus leitores actuais ou potenciais 
pode ser um momento perigoso. Recordava ainda o meu pri
meiro encontro com um autor real, de carne e osso. Eu devia
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ter uns cinco anos e ia a passear na Praça dos Leões no Porto 
de mãos dadas com o meu pai. De repente, um pé atravessou- 
-se no meu caminho. Pisei-o. O dono do pé gemeu, tirou o 
cachimbo do canto da boca, apontou-o para mim e berrou:

-  Francamente!
Tinha uma cara comprida e um nariz de rabanete e o 

cabelo empastado na cabeça. (Ou talvez trouxesse chapéu, e 
esta recordação esteja contaminada por informações adquiri
das mais tarde.)

-  O que se diz? -  perguntou o meu pai. -  O que se diz, 
menina?! Vá, o que se diz aqui ao Senhor Homem de Mello?

-  Obrigada -  disse eu, tirando esta palavra à sorte da 
lista de emergência que me era entregue antes de sair de casa. 
(Diz obrigada, diz desculpe, diz faz favor, diz que bem, obriga
da, diz que serão entregues).

O poeta de Povo Que Lavas no Rio não lia pela minha car
tilha. Em vez de responder: «Não tens de quê» disse: «Para a 
próxima vez, vê onde pões os pés, ouviste, garota?»

O meu pai ralhou-me durante todo o caminho até casa. 
Aquele senhor era um grande poeta! Eu tinha-o pisado! E nem 
tinha pedido desculpa!

A caminho da primeira escola a que fui para brincar aos 
autores com os meus leitores, tentei prever o que me pergunta
riam e preparar antecipadamente as respostas. Queria ver 
onde punha o pé para não correr o risco de ser pisada. De 
qualquer forma, eu sabia perfeitamente a quem me dirigia... E 
podia ainda recorrer à minha experiência de professora...

Descobri afinal que, por mais idênticas que pareçam, as 
perguntas que as crianças e jovens me fazem são quase sempre 
diferentes; cada novo contexto altera-as, torna-as surpreendentes 
até. E não são apenas as perguntas que sofrem alterações. Quan
do converso com os leitores parece-me também que os meus tex
tos, por mais que tenham amadurecido antes de terem sido 
publicados, por mais tempo que tenham veraneado na gaveta, 
me estão a ser apresentados pela primeira vez. (Eu escrevi isso?!
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E achas que queria dizer isso?! Mas esse episódio não vinha 
antes? Não? Ah, ela chamava-se/era/fez isso?) Para além de 
revelarem que tenho fraca memória, estas leituras demonstram 
na prática uma das premissas das teorias literárias centradas 
no papel do leitor como construtor de sentidos: o universo 
imaginário constrói-se (e desconstrói-se) a cada nova leitura.

Gostaria então de partilhar hoje aqui meia dúzia de 
reflexões suscitadas por algumas das perguntas e leituras des
ses grandes desconhecidos, os destinatários explícitos de ficção 
para crianças e jovens. São respostas provisórias, porque as 
perguntas não são também definitivas.

Passo então à primeira pergunta, que, até hoje, só me 
fizeram uma vez.

1. É a senhora quem encapa os seus livros?

Tive de confessar que não, que não era eu quem encapa
va os meus livros. Falei de forma vaga dos intervenientes e 
processos que transformam uma resma de folhas impressas na 
minha impressora Deskjet 930 C ou um documento enviado ao 
editor por e-mail no livro que tinham nas mãos. Enquanto fala
va, aquele verbo, «encapar», teimava em tornar-me presentes 
os pormenores da ida anual à livraria para comprar os livros 
escolares, num passado tão remotamente histórico para aque
las crianças ali sentadas à minha frente como as Cruzadas ou o 
25 de Abril. Era sempre num dia cinzento do início de Outubro 
-  ou será talvez a nostalgia que o acinzenta. Outubro é muitas 
vezes um mês soalheiro e quente. Ou talvez fosse o fumo dos 
assadores de castanhas que o enevoava; o seu perfume acom
panhava-nos até à livraria, onde os livros estavam já aparta
dos, à nossa espera. Faziam-se ainda outras compras, porque a 
livraria vendia também artigos de papelaria: um compasso e 
um tira-linhas com os seus vários bicos, deitados no veludo 
azul do estojo; tubos de guache de cores primárias e godés e
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pincéis; uma caixa de lápis de cores e várias folhas de papel 
marmorizado para encapar os livros. O papel era rosa, verde, 
azul, sempre de tons aguados e lamacentos. Esta rotina anual 
manteve-se até a minha irmã do meio, quatro anos mais 
velha do que eu, propor um dia uma inovação moderna e 
irreverente: passarmos a encapar os livros escolares com 
folhas arrancadas a revistas -  estrangeiras, porque o papel 
de jornal e o brilho baço das tintas da Modas e Bordados eram 
ainda menos atraentes do que o papel marmorizado. Johnny 
Haliday adornava o livro de Geografia, Françoise Hardy 
representava na capa o Pays de France que o livro de Francês 
nos aconselhava a «regarder», outros manuais tinham as 
suas capas reais ocultadas: pelos Beatles; pela Twiggy de 
pernas ao léu, tão magras como as minhas, mas inexplicavel
mente dignas de serem estampadas numa revista; por uma 
modelo colocada na diagonal da página, de penteado geo
métrico colorido a tinta de Nanquim e vestida com uma tela 
de Mondrian.

Não se deve julgar um livro pela capa, dizem os ingle
ses. As aparências iludem, dizemos nós, mas também achamos 
que pela aragem se vê quem vai na carruagem.

Ar, espaço à volta do motivo da ilustração, é o que não 
falta nas capas dos livros da colecção Era Uma Vez... Outra Vez. 
Propositadamente, acho eu, porque o José Miguel Ribeiro não 
é um ilustrador inocente, todo aquele espaço livre alude com 
subtileza à importância do ambiente, do espaço social e psico
lógico nos textos.

Há livros muito interessantes com capas cinzentas ou 
beges, há livros horrendamente enfadonhos com capas que 
mereciam ser penduradas na parede de um museu; há livros 
que valem pela capa, e outros a que nem a capa pode valer. 
E há livros cuja génese aparece estampada na capa. Para o Meio 
da Rua, por exemplo.

Um dia, ao arrumar uma caixa cheia de fotografias e 
papéis velhos, encontrei um postal: um menino e uma menina
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dão um chá no jardim e a sua convidada é uma boneca. Era assim 
que começava a história para mim. Não foi bem assim que 
continuou quando a escrevi. O protagonismo foi retirado às 
personagens da capa e a história passou para os finais da 
década de 60. O segredo a que aquele postal aludia estava 
encafuado numa cave há trinta, quarenta anos e vinha à luz 
fosca do dia na contracapa, através daquela imagem de espe
lho do menino louro mesmo ao lado de um texto que, copia
do do posfácio, é um excerto da confissão da autora: «Tenho 
uma cave na minha infância, como todos temos uma cave, 
que pode ser no sótão ou ao fundo do jardim ou na nossa 
cabeça antes de adormecermos; e uma árvore ao fundo do 
jardim. Escrevi Para o Meio da Rua em honra e em memória da 
infância que tive e que não tive; e também das que tenho 
ouvido contar à minha volta. Qualquer semelhança com 
infâncias conhecidas dos meus leitores é pura coincidência 
intencional.»

O que me leva à segunda pergunta. Esta é-me feita com 
bastante frequência.

2. Em que se inspira para escrever as suas histórias?

A resposta concisa mas inexacta que normalmente dou 
é: na realidade, no que se passa à minha volta.

Insensivelmente, continuamos a pensar na ficção realis
ta em termos de imitação e a avaliar o efeito que provoca em 
nós com base na fidelidade do texto ao seu modelo «real», no 
grau de sucesso com que o imita, o representa, o transpõe e 
traduz em palavras. É este o nosso acto de fé como consumido
res de ficção. Ignoramos ou tentamos ignorar o alto grau de 
artificialidade necessário para provocar em nós essa ilusão de 
estarmos perante um registo ou evocação fiéis da realidade. 
Contudo, nem mesmo do ponto de vista da criação esta abor
dagem está isenta de problemas.
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Então, reformulo a minha resposta: inspiro-me na reali
dade que construo e na que se vai construindo através das 
palavras que escrevo.

A minha vida, a vida das pessoas que conheço bem ou 
mal, das que vejo num autocarro ou sentadas à mesa de um 
café transformo-as em vidas de «Era uma vez» (ou duas ou 
três, porque a repetição é um factor essencial da narrativa). «E 
viveram -  felizes ou infelizes -  para sempre» passa a ser «Vive
ram -  felizes ou infelizes -  no livro até o fecharem, na cabeça 
de quem o leu até essa ocupação clandestina terminar com o 
esquecimento ou novos inquilinos».

O escritor é como aqueles pássaros atraídos por tudo o 
que brilha, que roubam para levar para os seus ninhos. J. M. 
Barrie ouviu um dia uma troca de palavras entre a sua amiga 
Sylvia Llewelyn-Davies e o filho dela. Este está a comer choco
lates e a mãe diz-lhe que, se continuar, vai ficar enjoado no dia 
seguinte. Ele responde: Não, vou ficar enjoado já esta noite. 
Barrie comprou o Copyright desta frase ao menino e pagava-lhe 
halfpenny por cada representação de Peter Pan (! ).

Eu não tento registar com fidelidade os retratos de 
pessoas que conheço, as acções que presencio ou os diálogos 
que escuto, mas antes as interpretações que construo ao obser
var as pessoas e os seus actos e ao escutá-las. Nadine Gordi- 
mercaracteriza o escritor como alguém com grandes poderes 
de observação e de distanciamento: «Os poderes de observa
ção desenvolvidos para além do normal implicam uma falta de 
envolvimento extraordinária: ou antes, o duplo processo, uma 
preocupação e identificação excessivas com as vidas dos outros 
e, ao mesmo tempo, um distanciamento monstruoso.» (2) Note- 
-se como ela emprega termos pouco lisonjeiros para caracteri- 
zar o perfil psicológico do autor: «para além do normal», 
«excessiva», «monstruoso». E, no entanto, os pobres escritores 
-  e principalmente as escritoras pobres -  não são seres excep- 
cionais: passam a ferro, arrumam as prateleiras da garagem, 
viajam em autocarros e comboios, levam os filhos, se os têm, à
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escola, consertam a torneira que pinga. E vão ao cabeleireiro, 
uma actividade trivial que usarei agora para ilustrar este 
simultâneo envolvimento com os outros e distanciamento 
deles -  e o seu resultado ficcional.

Eu considero-me uma vítima dos cabeleireiros. Mante
nho com eles uma relação problemática. Os momentos que 
passo a olhar fixamente para um espelho e a escutar as opi
niões e conselhos do cabeleireiro (nos intervalos da leitura de 
notícias requentadas sobre a vida amorosa do David Beckham, 
a fantasia que dá pelo nome de José Castelo Branco ou as deci
sões políticas do nosso ex-primeiro-ministro tomadas junta
mente com um Absolut Vodka no Frágil) contribuem para 
acentuar as brancas que quero esconder e as rugas que, garan- 
tem-me eles, os cabeleireiros, uma tonalidade mais clara disfar
çará. Minei este veio de experiências pessoais para escrever o 
conto «Stress». Neste conto, a protagonista, Maria Artur, é uma 
adolescente que está no cabeleireiro para mudar de cor, de 
penteado, se possível de personalidade. Encontrámo-la já num 
conto anterior, «Alarm» (3), em circunstâncias menos ligeiras, e 
vemo-la agora, no excerto que vou ler, a tentar entregar-se nas 
mãos do Deivid, um cabeleireiro «...vestido de preto, com 
olheiras fundas e vincos ao lado da boca que lhe dão a aparên
cia de estar a viver uma grande tortura mental, um luto ou 
depressão clínica...»:

-  Confia em mim? -  pergunta ele, olhando-a nos 
olhos através do espelho. Aperta-lhe as frontes com os 
dedos frios, o que alivia por momentos a dor de cabeça 
à Maria Artur. -  Põe-se nas minhas mãos? -  diz, com 
uma expressão séria. -  Quer que eu dê tudo por tudo? 
Cento e cinquenta por cento?

A Maria Artur vai para responder que sim, claro, 
quando o David se afasta, como amuado, sem uma 
palavra de explicação. E agora? O que é que ela teria 
feito?
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Mas ele volta de seguida com uma revista de pentea
dos.

-  É que eu, é numa base de confiança. É numa vase- 
zinha de confiança. Eu estava a pensar num esquema 
assim... Um dois-três-cinco -  diz, enquanto folheia a 
revista. -  Assim... Primeiro, temos que lhe desestrutu- 
rar o cabelo. Não se estão a usar esses formalismos. 
Quer-se uma coisa fluida... -  Atira-lhe com a revista 
para o colo. -  Assim! -  diz, triunfante, e a Maria Artur 
olha para a fotografia de um penteado às farripas, num 
tom violeta e laranja a condizer com a maquilhagem da 
modelo. -  Mas tiro-lhe peso atrás, dou-lhe volume dos 
lados -  vai dizendo o David. -  A franja, escalo-a. Não 
gosto dessa -  aponta com um dedo acusador para a 
franja na revista. Não é dégagé quêbê. E para esta estação 
quer-se dégagé. Quer-se muito dégagé (4).

Eu nunca me entreguei -  ou «integrei», como diz o 
cabeleireiro da Maria Artur -  nas mãos de um cabeleireiro tal e 
qual como o Deivid. Mas fascina-me a linguagem simultanea
mente técnica e lírica, o empenhamento e os melindres dos 
verdadeiros artistas que tenho encontrado de secador em 
punho; encantam-me tanto a solicitude, o simulacro de envol
vimento pessoal de alguns, como as atitudes realistas eivadas 
de sadismo de alguns outros. (Aproveito para enviar sauda
ções amigas à Sharon em Bangor, ao Luke na Arthur Street de 
Belfast, às várias artistas anónimas dos salões de cabeleireiro 
que tenho corrido de norte a sul do país...)

Alguém diz: «o que eu quero dizer é...» e eu ouço o que 
essa pessoa não quer dizer, o que diz sem querer. E escrevo as 
duas coisas e mais duas ainda: o que eu própria quero dizer e 
com certeza também o que não quero dizer e digo sem querer. 
Embora aplicados à poesia, os versos de Pessoa vêm a propósi
to: O poeta é um fingidor./Finge tão completamente,/que 
chega a fingir que é dor/a dor que deveras sente./E os que



ANA SALDANHA 131

lêem o que escreve/Na dor lida sentem bem/ Não as duas que 
ele teve / mas só as que eles não têm.

Nada disto significa que encare o autor -  pelo menos o 
escritor de prosa de ficção realista -  como veículo da Musa, a 
mão que escreve o que lhe é ditado por um poder sobrenatural 
ou inconsciente. O que está na página é voluntariamente torna
do explícito e voluntariamente velado, com um piscar de olhos 
ao leitor, a alertá-lo para os duplos sentidos, as ambiguidades. 
O que vai para além disto, cabe aos críticos e aos psicanalistas 
analisar, porque a actividade da escrita é uma actividade inte
lectual, consciente, mas sujeita a intromissões do inconsciente.

3. Escreve a lápis ou a tinta? À mão 
ou no computador?

Mas, claro, nem tudo o que está na página é ou foi escri
to pelo seu autor declarado.

Eu escrevo a lápis, a tinta, à mão, no computador. Sento- 
-me à secretária e anoto ideias, combinações de palavras em 
papéis já usados. E um hábito, quase uma necessidade, ter pa
pel usado em que rascunhar. Às vezes a lápis, quando quero 
ter a certeza ilusória de que posso, se quiser, apagar o que 
escrevi sem deixar vestígios na página. Na maior parte das 
vezes escrevo a tinta, com os riscos e as cruzes, as provas da 
autocensura, da premeditação. A maior parte destes rascunhos 
acaba em bolas bem prensadas no caixote do lixo.

Mesmo quando uso papel novo, intocado, toda uma 
herança verbal, literária e não-literária, está ali a ocupar a 
página. Tolhe-me o movimento da mão. Mas os traços deixa
dos pelo que me precede são também trilhos que posso 
seguir ou de que posso desviar-me para desbravar outros, 
novos caminhos. E são tantos, esses traços! De leituras recen
tes ou de infância, de leituras activas ou passivas... Mesmo 
quem nunca leu A interpretação dos sonhos, Das Kapital ou o
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Cours de Linguisticjue Générale é freudiano, marxista, saussuria- 
no -  como Monsieur de la Palisse falava em prosa sem saber 
que o fazia.

A angústia da página em branco? Não, antes a angústia 
do palimpsesto, da página muitas vezes apagada, que teima 
em deixar ver o que estava escrito por baixo -  por mim, por 
outros antes de mim. Por mim, porque faço um sem-número 
de rascunhos, imprimo o que julgo ser a versão final e conti
nuo a rasurar, riscar, apagar e escrever por cima. Por outros, 
porque, para voltar a responder à pergunta anterior, não 
somente me inspiro na realidade mas também nos livros que 
ando a ler, que já li.

Inspiram-me outros livros. Não, não é uma confissão 
de plágio. Inspiram-me histórias, e principalmente palavras. 
Abro à sorte qualquer livro de Muriel Spark, e de novo me 
maravilho com a sua capacidade de criar um mundo crível, 
auto-sustentável; espanta-me e intriga-me mais uma vez 
como, ao mesmo tempo, aponta com tanto à-vontade para a 
artificialidade do seu projecto; e volto a tentar compreender 
como essa artificialidade, longe de minar a confiança do lei
tor no mundo proposto, cria mais um nível de apreciação 
desse mundo e da competência necessária para o tornar vero
símil. A minha reacção como leitora é continuar a ler. Como 
escritora, fico imediatamente com cócegas nas pontas dos 
dedos, cheia de vontade de fazer experiências com palavras. 
O efeito «sparkiano» é o mais consistente -  mas outros auto
res de ficção e alguns poetas provocam-me ocasionalmente 
uma reacção semelhante: Raymond Carver, Alice Munro, 
Joyce Carol Oates, três escritores da América do Norte. Sea- 
mus Heaney, o poeta da Irlanda do Norte laureado com o 
Nobel. Kipling e o sul-africano Coetzee. Camilo, Eça talvez 
menos; Eça é um escritor de leitores, é muito evidente o seu 
encanto, demasiado tentador e fácil imitar-lhe (mal) o estilo. 
Não falo de preferências literárias, enquanto leitora ou escri
tora. Falo de influência, afiliação, nem sempre ideológica:
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Carver pode considerar-se um escritor misógino, Spark é 
uma escritora convertida ao catolicismo, Kipling um imperia
lista.

O que nos leva à pergunta seguinte.

4. Tem uma mensagem a transmitir, recorre aos seus 
livros para veicular uma ideologia?

Numa carta a Lilia MacDonald (5), Lewis Carroll avisa-a 
de que o livro que lhe vai enviar «destina-se a que olhes para 
ele por fora e depois o arrumes na estante -  o que está dentro 
não é para ser lido. O livro tem uma moral -  por isso, não pre
ciso de te dizer que não é de Lewis Carroll».

Não tenho objectivos didácticos nem moralistas. Não 
escrevo para pregar, ensinar, reformar, melhorar. Sigo o precei
to bíblico: Não faças aos outros o que não queres que te façam 
a ti. Como leitora, logo que sinto o aroma da propaganda ou 
do manual a soltar-se das páginas de um livro que não se apre
sentava como panfleto ou livro escolar ou técnico, o meu pri
meiro impulso -  a que nem sempre cedo, porque me vence a 
curiosidade -  é fechá-lo.

O que não significa que defenda o escapismo na literatu
ra, infanto-juvenil ou não. A literatura para crianças e jovens 
pode envolver-se com a experiência real, ser socialmente empe
nhada, servir de espelho, mediador, filtro. Paralelamente, as 
convenções realistas tradicionais podem ser rejeitadas, assim 
como as funções tradicionalmente atribuídas à literatura infan
to-juvenil, sem que tal implique um divórcio da realidade.

5. Gosta de ler? Porquê?

Desde que aprendi a ler nunca mais deixei de ser uma 
leitora compulsiva, de tudo o que me vem parar às mãos.
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Parece-me um milagre, ainda hoje, que um conjunto de traços 
e pintas possa transformar-se com tal facilidade em mundos 
tão reais.

Por outro lado, quando se pensa no líder da única 
superpotência mundial a continuar a ler A Minha Cabrinha de 
Estimação a um grupo de crianças enquanto as Torres Gémeas 
estavam a ser atacadas, é possível questionar a validade uni
versal da leitura per se.

A leitura não é uma actividade inocente e sem conse
quências.

O poema de Fernando Pessoa que citei há pouco é rees
crito por João Pedro Mésseder do ponto de vista do autor preo
cupado com a relação biunívoca entre leitor e texto. Em «Abres 
um livro» (6), o autor decompõe nas suas partes o assédio ao 
texto pelo leitor e ao leitor pelo texto.

Abres um livro
Abres um livro e assedias as palavras. Entre os negros 

fios de uma voz, um rosto pouco a pouco se desenha. Calcor
reias as rugas desse rosto e outra vida, a tua vida, te sur
preende.

Dos lugares do amor, do medo, da incerteza, chega a 
melodia que o silêncio acolhe. E dos cenários que uns olhos 
corroeram, outros nascem, compostos letra a letra -  partitura 
por onde corre o sangue.

Um livro abre-te e as palavras te assediam.

Consumimos um livro e ele consome-nos, digere-nos e, 
para usar um eufemismo do Conselheiro Acácio, «restitui-nos» 
a nós próprios. Esta transformação milagrosa que sofremos ao 
ler, a surpresa de nos vermos outros onde julgávamos encon
trar um outro, diferente de nós, é um processo vital de autoco- 
nhecimento e de auto-reinvenção. Em grande medida, somos o 
que lemos.
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6. Que conselhos dá a quem queira ser escritor?

O primeiro: resistir à tentação. Glosando o aviso que 
aparece nos maços de cigarros: Escrever causa elevada depen
dência. Não comece a escrever.

Mas, supondo que este conselho será rejeitado -  dou 
mais dois ou três:

Ler. Muito. Tudo, mas de olhos bem abertos. Até a lista 
telefónica tem momentos de grande intensidade dramática 
(principalmente quando se anda à procura de um novo cabe
leireiro).

E escrever também muito, como quem conversa com 
um amigo a quem não quer aborrecer de morte.

Em Tristram Shandy (I, 21), Sterne afirma que a escrita é 
um outro nome para uma conversa: «Writing, when properly 
managed (as you may be sure I think mine is), is but a different 
name for conversation.» Muriel Spark, em A Far Cry from Ken- 
sington, explicita a sua poética através dos conselhos que Mrs. 
Hawkins, a protagonista, que trabalha para uma editora, dá 
aos autores que a procuram. Ela sugere-lhes que escrevam 
como se estivessem a escrever uma carta a um amigo.

[...] É um amigo íntimo e querido, real -  ou melhor 
ainda -  inventado na sua cabeça como uma fixação. 
Escreva em privado, não publicamente, sem medo 
nem tim idez, até chegar ao fim da carta, como se 
nunca fosse ser publicada, de modo a que o seu queri
do amigo a leia uma e outra vez, e depois queira rece
ber mais cartas suas, encantadoras. Não está a escrever 
sobre a relação existente entre si e o seu amigo; essa 
relação é um dado adquirido. Está apenas a confiden- 
ciar-lhe uma experiência que, na sua opinião, só ele 
gostará de ler. O que tem a dizer sair-lhe-á mais espon
tânea e honestamente do que se estiver a pensar num 
grande número de leitores. Antes de começar a escrever
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a carta, ensaie o que vai dizer, algo interessante, a sua 
história. Mas não ensaie demasiado, a história irá desen
volver-se à medida que a escreve, especialmente se esti
ver a escrever a um amigo especial, homem ou mulher, 
para o fazer sorrir ou rir ou chorar, ou o que quiser, 
desde que saiba que lhe interessará. Lembre-se de não 
pensar no público leitor, porque isso desmotiva (7).

E finalmente: depois de tentar resistir ao impulso, 
depois de lhe ceder (porque a maior parte das pessoas, tal 
como Oscar Wilde, consegue resistir a tudo menos à tentação), 
depois de escrever como quem escreve a um amigo -  entregar 
o manuscrito nas mãos de um verdadeiro amigo, o editor, e 
permitir que o texto parta e comece a viver a sua vida própria.

Notas

(!) Citado em The Oxford Book of Literary Anecdotes, ed. James 
Sutherland (Bungay, Suffolk: Book Club Associates, 1976), p. 310.

(2) Gordimer, Nadine, Selected Stories (introdução) (Londres: 
Bloomsbury, 2000), p. 4. «Powers of observation heightened beyond 
the normal imply extraordinary disinvolvement: or rather the double 
process, excessive preoccupation and Identification with the lives of 
others and at the same time a monstrous detachment... The tension 
between standing apart and being fully involved: that is what makes 
a writer».

(3) Chama-se «Alarm», assim mesmo, em inglês, para fazer 
par com «Stress» e porque os nossos relógios-despertadores têm nor
malmente as teclas identificadas com palavras inglesas. O «alarm» do 
conto alude ao rádio que é também relógio-despertador e a uma 
situação alarmante.

(4) Saldanha, Ana, «Alarm» em Pico no Dedo (Lisboa: Cami
nho, 2004), pp. 159-160.

(5) Morton N. Cohen (ed.), The Selected Letters ofLewis Carroll 
(Londres e Basingstoke: Macmillan, 1982), p. 33. «The book is inten-
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ded for you to Iook at the outside and then put it away in the bookca- 
se -  the insiàe is not meant to be read. The book has got a moral -  so I 
need hardly tell you it is not by Lewis Carroll.»

(6) Alguns Negativos, Porto: Edições Plenilúnio, 2001, p. 8.
(7) Spark, Muriel, A Far Cry from Kensington (Londres: Penguin 

Books, 1989), pp. 84-85. «You are writing a letter to a friend (...). And 
this is a dear and close friend, real -  or better -  invented in your mind 
like a fixation. Write privately, not publicly, without fear or timidity, 
right to the end of the letter, as if it was never going to be published, 
so that your true friend will read it over and over, and then want 
more enchanting letters from you. Now, you are not writing about 
the relationship between your friend and yourself, you take that for 
granted. You are only confiding an experience that you think only he 
will enjoy reading. What you have to say will come out more sponta- 
neously and honestly than if you are thinking of numerous readers. 
Before starting the letter, rehearse in your mind what you are going 
to tell, something interesting, your story. But don't rehearse too 
much, the story will develop as you go along, especially if you write 
to a special friend, man or woman to make them smile or laugh or 
cry, or anything you like, so long as you know it will interest. 
Remember not to think of the reading public, it will put you off.»


