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norberto morais diz que “Paris impulsiona a criar”

O escritor português Norberto Morais,
39 anos, finalista do Prémio Leya
2013, mudou-se para Paris, cidade
onde terminou o seu segundo ro-
mance. “O Pecado de Porto Negro”
sairá no próximo mês de maio. Nas-
cido na Alemanha, na cidade de
Calw, situada nas franjas da floresta
negra, o autor mudou-se para Lisboa
com apenas 6 anos de idade, come-
çando a escrever aos 12. Licenciou-
se em Psicologia. Hoje, dedica-se
inteiramente à escrita.
Norberto Morais falou ao LusoJornal
poucas semanas após ter aterrado
em Paris.

LusoJornal: Seis anos após o lança-
mento do primeiro romance, o teu
segundo livro vai sair no próximo mês
de maio. Fala-nos dele.
Norberto Morais: A ação desenrola-se
em Porto Negro, cidade imaginária,
algures na costa leste do Pacífico. Aí
vivem Rolindo Face, o ajudante de
açougueiro que tem um fascínio
doentio por Ducélia Trajero, a filha do
patrão, que por sua vez ama Santiago
Cardamomo, um bom malandro que
gosta das mulheres todas da cidade,
especialmente das mais feias. Apesar
de o livro se centrar neste trio, com-
põe-se de histórias dentro da história,
que vão conduzindo o leitor até ao
ponto de partida, ao instante em que
um simples olhar desencadeia o que
viria a ficar conhecido como O Pe-
cado de Porto Negro.

LusoJornal: Que diferenças encon-
tras entre o Norberto que escreveu o
“Vícios de Amor”, seis anos atrás, e
o Norberto de hoje, o que vai lançar
“O Pecado de Porto Negro”? As duas
obras têm pontos de contacto?
Norberto Morais: A diferença princi-
pal julgo ser a maturidade. Acho que,
literariamente, O Pecado de Porto
Negro é um livro mais sólido, com
personagens profundamente mais
dissecadas do ponto de vista psico-
lógico, apesar da sua extrema simpli-
cidade. Foram 5 anos de cinzelagem
fina. Os pontos de contacto diria
serem o estilo e o imaginário. São
ambos passados em lugares inexis-
tentes, mas que depressa nos trans-

portam para as latitudes dos trópicos.

LusoJornal: Nasceste na Alemanha e
viveste grande parte da tua vida em
Portugal. Agora, decidiste viver em
Paris. O contacto com culturas e lín-
guas diferentes reflete-se na tua es-
crita?
Norberto Morais: Não, tanto quanto
me aperceba disso. Claro que as di-
ferentes vivências nos moldam, mais
do que julgamos, mas tenho sido, es-
sencialmente, um escritor de imagi-
nação. Refletir-se-á, com certeza, na
minha maneira de ser e de percecio-
nar o mundo, mas nunca publiquei
nada onde me inclua diretamente.
Acho que ainda não chegou a hora.

LusoJornal: Fala-nos nas razões que
te levaram a escolher a cidade de
Paris para viveres.
Norberto Morais: A razão foi apenas
emocional. Há alguns anos que que-
ria vir viver para cá. Nada teve que
ver com questões literárias. Antes
com uma necessidade de espaço e
de oferta cultural, alcançáveis ape-
nas em algumas cidades do mundo.

E como sempre fui um pouco nó-
mada, não estranho muito. Além de
que tenho sido particularmente bem
recebido, em especial pela Comuni-
dade portuguesa.

LusoJornal: Costumam dizer que
Paris é uma cidade que conduz à
criação. A cidade motiva-te? Ela leva-
te a escrever, a produzir?
Norberto Morais: É uma cidade pre-
nhe de vida e como tal impulsiona a
criar. Mas mais do que a cidade, é a
forma como estamos nela que deter-
mina esse impulso. Não creio que
seja Paris que faça os artistas. Talvez
os aprimore. Pois quando estes cá
chegam já o são. E se os artistas
devem muito a Paris, Paris não deve
menos aos artistas do mundo que
aqui viveram e vivem.

LusoJornal: Achas que a crise socioe-
conómica que vivemos terá conse-
quências na criação e na forma de
criar dos escritores da nossa geração?
Norberto Morais: Sobre isso tenho
poucas dúvidas. Somos “as esperan-
ças” de um tempo em trabalho de

parto. Seremos sempre fruto do que
as atuais contrações provocarem: ou
um rebento saudável; ou um ser en-
fermo, ou nado-morto. Dependerá
das circunstâncias, obviamente. Mas
dependerá também daquilo que fi-
zermos com elas. É, de facto, em
momentos como este que a criativi-
dade humana se supera, infeliz-
mente nem sempre no melhor
sentido. Porém, é também em mo-
mentos como este que se perdem po-
tenciais grandes escritores e
potenciais grandes obras, porque
para criar é preciso silêncio e silêncio
implica não ter de pensar em di-
nheiro. Logo, se um escritor tiver de
trabalhar 8 horas noutra coisa que
não escrever, significa que são 8
horas por dia que a humanidade
perde de potenciais obras-primas. O
escritor perde muito, mas a humani-
dade perde muito mais.

LusoJornal: A emigração atingiu ní-
veis impensáveis. Por ano, há 150
mil portugueses de todas as idades e
formações a sair do país. Entre eles,
há escritores. Consideras que o facto
de se viver fora de Portugal poderá
contribuir para que os escritores exi-
lados tenham uma visão mais clari-
vidente da realidade portuguesa?
Norberto Morais: Gosto de olhar o
mundo de um ponto de vista impres-
sionista. Não por estar em Paris, mas
porque defendo que a demasiada
aproximação ao quadro nos deforma
a perceção. E desse ponto de vista
acho que o distanciamento, sendo
que hoje nada está muito longe,
ajuda. No entanto, penso que essa
“clarividência” será de pouca serven-
tia se não fizermos com ela algo em
prol do nosso país.

LusoJornal: Como é que vês o atual
momento da Literatura em Portugal?
Norberto Morais: Acho que nestes úl-
timos anos Portugal tem sido profí-
cuo do ponto de vista literário. No
entanto, pegando na resposta ante-
rior, estamos demasiado em cima do
quadro para podermos analisá-lo
convenientemente. Só daqui a al-
guns anos se saberá o que esta gera-
ção de escritores foi e fez. Tenho
esperança que seja uma geração
feliz... pelo menos nesse aspeto.
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conde, dont 13 recueils de poésie
édités en France, la plupart aux édi-
tions de la Différence, Eugénio de
Andrade est né en 1923, à Póvoa
da Atalaia (Beira Baixa) et décédé
en 2005, à Porto.
Issu d’une famille de paysans, il fit
une carrière de fonctionnaire au Mi-
nistère de la Santé et se consacra
surtout à l’écriture, abordant tous
les genres littéraires. À Coimbra, où
il accomplit son service militaire, il
fit la connaissance de Miguel Torga
et d’Eduardo Lourenço. En 2001, il
reçut le Prix Camões de la littérature
portugaise. Bien qu’enracinée dans
une veine lyrique, sa poésie est lar-
gement dépouillée d’un certain sen-
timentalisme présent chez de
nombreux poètes de sa génération.
Avec une remarquable économie
de mots, Eugénio de Andrade, «le
poète solaire et sensuel», puise son
inspiration notamment dans son
enfance et dans son rapport intime
avec la terre et le soleil.
«Le Sel de la langue» (O Sal da lín-
gua), traduit par Michel Chan-
deigne (éd. La Différence, bilingue,
1999) réunit une cinquantaine de
poèmes. Confirmant une tendance
qui apparaissait déjà dans ses der-
niers recueils, dans celui-ci Eugénio
de Andrade manifeste de nouveau
un intérêt pour les thèmes liés au
temps et à la mort, comme dans
ces quelques vers du poème «C’est
ainsi»: «C’est ainsi: / on se dit adieu,
on s’en va / en maudissant la terre,
/ on se charge d’une amertume que
pas même le diable / ne supporte;
avec le temps on / oublie les injus-
tices, les chagrins…».
Pour autant, la poésie pour Eugénio
de Andrade est avant tout une per-
ception sensuelle du monde,
comme il le dit lui-même dans cet
autre poème intitulé «La poésie ne
va pas»: «…la poésie / est une es-
pèce d’animal / dans l’obscurité qui
récuse la main / qui l’appelle. / Ani-
mal solitaire, parfois / ironique, par-
fois aimable, / patient presque
toujours et sans pitié aucune. / La
poésie adore / marcher pieds nus
dans les sables de l’été».
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Poeta brasileiro Valdeck almeida de Jesus
concorre à academia Balzac
O poeta baiano Valdeck Almeida de
Jesus concorre à Academia Balzac em
França, uma espécie de “reality show”
na internet que vai reunir 20 escritores
num castelo para escreverem um ro-
mance coletivo. O programa “Acade-
mie Balzac” é promovido pela editora
francesa de autopublicação “Les édi-
tions du Net”. A seleção dos candida-
tos deu-se por inscrição direta e os
inscritos já estão em campanha por
votos na internet.
Valdeck Almeida de Jesus, tem 48
anos de idade, é jornalista, funcionário
público, editor, escritor e poeta. Em-
baixador da “Divine Académie Fran-

çaise des Arts, Lettres et Culture”,
Embaixador Universal da Paz, Mem-
bro da Academia de Letras do Brasil,
entre muitas outras instituições.
Publicou “Memorial do Inferno: a saga
da família Almeida no Jardim do
Éden”, “Feitiço contra o feiticeiro”,
“Valdeck é Prosa e Vanise é Poesia”,
“30 Anos de Poesia”, “Heartache
Poems”, ”Yes, I am gay. So, what? -
Alice in Wonderland”, “O MST e a
Mídia: uma análise do discurso sobre
o Movimento dos Sem Terra nos jor-
nais A Tarde online e O Globo online”,
entre outros, e participou em quase
noventa antologias.
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