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João Paulo Cotrim 

Lisboa, 1965.
Guionista para filmes de animação, escreveu 
também novelas gráficas, ensaios e poesia, além de 
histórias para a infância.
Principais obras: «Má Raça» (poesia, com Alex 
Gozblau, abysmo, 2012), «O Branco das Sombras 
Chinesas» (ficção, com António Cabrita, abysmo, 
2012), «A história secreta de Pedro e o Lobo (para 
a infância, com João Fazenda, 2007), «A árvore 
que dava olhos» (infância, com Maria Keil, Ca-
lendário, 2007), «Stuart – A rua e o riso» (ensaio, 
Assírio & Alvim, 2006), «Salazar – Agora, na hora 

da sua morte» (novela gráfica, com Miguel Rocha, 
Parceria A. M. Pereira, 2006), «Fotobiografia de 
Rafael Bordalo Pinheiro» (ensaio, Assírio & Alvim, 
2005), «Tango» (ficção, com ilustrações de Murai 
Toyonobu e fotografias de Rafael Navarro, «Afron-
tamento, 2005), «Viagem no branco» (infância, com 
Miguel Rocha, Afrontamento, 2004), «A narrativa 
do século – Dois ou três apontamentos sobre a pica-
resca viagem da banda desenhada pelo século XX», 
in «A arte no século xx» (Afrontamento/Fundação 
Serralves, 2002).

Apresentação 

Breve colecção de post its de João Paulo Cotrim arrancados a 
um blogue diletante que se travestiu de caderno já no século 
xxi. A moral é breve: sem animais não saberíamos como ser
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Excerto
A minha gata sabe sonhar longas viagens
sobre as roupas gastas pelo dia anterior.

A minha gata
João Paulo Cotrim 
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Leituras, notas críticas
O livro de João Paulo Cotrim constrói-se como uma sequência 
de fragmentos cuja unidade se assegura através da inscrição do 
título no início de cada um deles: destacado graficamente sobre a 
página pela utilização do negrito, o grupo lexical «a minha gata» 
chama desde logo a atenção do leitor, assinalando a sua situação 
nuclear no discurso, enquanto sujeito frásico e «personagem» que 
ocupa o centro do dizer poético. 
Não por acaso, o livro de João Paulo Cotrim vem dedicado a 
Manuel António Pina, o poeta falecido no mês passado e cujos 
gatos se tornaram emblemáticos de uma iconografia pessoal, 
quase tendendo por vezes, no espaço e no discurso públicos, a 
sobrepor-se à figura e à atividade do poeta e do cronista. Mas há 
no universo da literatura outros gatos cuja celebridade é indisso-
ciável dos autores e das palavras que os fixaram para sempre na 
harmonia e no balanço do verso. Emanuel Félix deixou-nos um 
belo «poema para o gato Gaspar», um «bicho manhoso» a quem 
o poeta recomendava que olhasse para o interior do aquário com 
peixes verdes, porque o alimento vem também do sonhar e não 
apenas dos carapaus. Já muito antes, Baudelaire compusera uma 
série de «retratos» de gatos, que bem poderia ser apenas o mesmo 
observado de ângulos diferentes, na sua materialidade concreta, 
mas igualmente como símbolo de uma coisa outra para a qual 
remeteria: em qualquer caso, o que os poemas do poeta francês 
constroem é a imagem imperial do felino que tudo inspira e do-
mina e que a tudo preside, o bicho misterioso e transparente, anjo 
perverso e místico, seráfico e estranho, e cujo corpo voluptuoso 
faz aceder à imagem do corpo da mulher amada. 
No seu andamento narrativo e descritivo, os poemas de João 
Paulo Cotrim compõem a figura deste animal simultaneamente 
íntimo e esquivo, e ao mesmo tempo dão conta do exercício de 
convivialidade doméstica entre poeta e bicho: a leitura e a inter-
pretação de alguns sinais, a anotação dos pequenos gestos e com-
portamentos, em fragmentos muitos breves, por vezes de natureza 
aforística mesmo, perfazem uma espécie de jogo do gato e do... 
poeta, num relacionamento ora próximo e chegado, ora distanci-
ado por via do registo irónico que, amiúde, assinala a perspetiva 
sobre os acontecimentos (por exemplo, pp. 23 ou 25). E estes são 
ainda os de um quotidiano ameno, sem grandes atritos, embora 
com a perplexidade ocasional do poeta perante certos comporta-
mentos próprios de um animal que tem duas patas na sala e duas 
ainda na selva, como todo o gato ou gata que se preza. E é disso 
tudo que nos fala este livro de João Paulo Cotrim. 
[Urbano Bettencourt, apresentação do livro, Ponta Delgada, 3 de 
Novembro de 2012]


