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Apresentação
 
«Entrei na grande casa e caminhei por sobre as águas que pintavam os tectos 
de azul cobalto, animados de tritões, sereias e ouriços do mar. Pelos corredores 
davam às salas grumetes gibraltinos, corsários do Libano e cavaleiros malteses. O 
ponto de fuga apontado à escadaria do zimbório ferido nos fl ancos pela luz da foz 
e pelas sombras que vinham drapejar ali, tombadas do lado do castelo. Em cada 
sala frascos de linhaça e terebentina; restos de óleo em panos de linho tingidos de 
branco de zinco, sangue de boi e azul cerúleo. A sul a vista narcótica do estuário 
do Tejo, um pequeno Mediterrâneo a convocar o olvido das auríferas areias do 
fundo e da prata das conchas. Sobraram estes negativos sobre vidro e a maiêutica 
pulsão de lhes dar nomes almas e destinos: para os trazer de regresso à praia, 
iluminados da memória inteira do mundo.»
[Alexandre Sarrazola]
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Excerto

Nada de medo: ginetes, toirões e lobos: esfolados 
das caudas à nuca entre o bramido de uma dor 
excruciante e o fi no silvo do fi o da navalha de 
enxertia afundada no derradeiro conforto do pêlo. 
O Tio Salvador trazia sempre as polainas pintadas 
do amarelo das azedas e do vermelho das papoilas 
e deixava um rasto de lama entre a porta da casa, 
as alcovas das sopeiras, a copa e os nossos quartos, 

antes de se deitar e esfolar, rente ao ouvido, pelas 
narinas, os sonhos da Tia Perpétua — e por isso o 
rangido da cama nos adiava o mergulho fundo no 
sono e, às vezes, a alagadiça chegada dos anjos da 
guarda.
[ de “La Lys”]

Kinderszenen
Alexandre Sarrazola

A Companhia das Ilhas apresenta

Alexandre Sarrazola

Arqueólogo, escritor, poeta e dramaturgo, nasceu em 
Coimbra em 1970 e vive em Lisboa desde 1975.
Publica regularmente fi cção e poesia em antologias 
colectivas desde 2006 (Assírio e Alvim, Averno, Nova 
Delphi, jornal Público, Língua Morta, Bíblia, Cão 
Celeste).

É autor dos livros de poesia Thaumatrope (Averno, 
2007), View-Master (Língua Morta, 2013), Fade 
out [livro terceiro de imagens] (Tea For One, no prelo, 
2015) e de fi cção Neófi tos (com fotografi as de 
Mafalda Capela; Averno, 2014), Um quarto na Pensão 
Beziehungswahn (livro em co-autoria com Mafalda 
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Capela [fotografi a]; Homem do Saco, 2014) assim 
como da novela Smalloch (com ilustrações de Daniela 
Gomes Cão Celeste, PW).
Enquanto dramaturgo publicou Domingo (edições 

moscaMorta, 2012), Retratinho de Guerra Junqueiro 
(edições moscaMorta, 2013). Em 2014 adaptou 
para teatro O Som e a Fúria de William Faulkner 
(teatromosca).

Leituras, notas críticas

Com uma beleza fora do tempo, ostensiva, descarna-
da, fantasmagórica, Kinderszenen pertence à categoria 
dos livros singularíssimos – aqueles que criam o seu 
próprio lugar, a sua própria linguagem. Neste caso, 
há uma estrutura rígida que confere ao conjunto a 
geometria exacta de um álbum de fotografi as: sete 
secções de três textos (todos com o mesmo tamanho), 
gravitando em torno da imagem que abre cada uma 
das secções. Estas imagens difusas, carregadas de pá-
tina e melancolia, são revelações de negativos sobre 
vidro, pertencentes a uma colecção privada. O autor 
procura o mistério que elas ocultam, o seu enigma, 
palavras que aquelas pessoas, rostos em pose formal 
(ou meros vultos entrevistos à distância, numa praia), 
podem ter proferido ou pensado. Sem nunca oferecer 
demasiadas chaves ao leitor, Alexandre Sarrazola 
faz do seu livro um mecanismo fi ccional que funci-
ona como o «fenatiskopio» encomendado pelo Tio 
Salvador: um disco em que a ilusão de movimento 
nasce de uma espécie de sabotagem da percep ção 
visual (ou mental, no caso da leitura).Os pontos de 
vista sucedem-se, os narradores multiplicam-se, e da 
labiríntica rede de relações familiares emerge a ener-
gia negra da tragédia, materializada em suicídios, 
afogamentos e pactos amorosos que raiam a loucura. 
A atmosfera é crepuscular, com referências a uma 
certa ordem aristocrática à beira de se desfazer, tanto 
nas selvas de África, à sombra do mirífi co mapa cor-
de-rosa, como nas trincheiras da I Guerra Mundial. 
Por vezes a escrita de Sarrazola torna-se demasiado 
densa, excessivamente barroca, quase opaca, mas é 
essa a sua natureza. Ou nos deixamos fi car com ela, 
garimpando brilhos, ou seguimos adiante.

[José Mário Silva, recensão na revista E do jornal 
Expresso, 21 de Novembro de 2015 (* * * *)]

ESTES CORPOS DESORIENTADOS

São sempre visões, lançadas sobre o mais incerto dos 
mapas, numa mistura de sonho e lembrança, fazendo 
o seu caminho através de uma linguagem de singular 
encanto. «Entre o tédio da imobilidade e a pulsão 
de fugir», a mão que escreve aquelas linhas parece 
compor texturas, assume certos poderes, afectando o 

tempo em elaboradas descrições que estripam paisa-
gens, expõem detalhes à luz do espanto e criam am-
bientes de vibrante estranheza. Colagens de sensíveis 
impressões, percursos que geram uma fl uência hipnó-
tica. As brevíssimas narrativas reunidas em Kindersze-
nen vêm, depois daquelas que compunham o anterior 
álbum de Sarrazola, Neófi tos (2014), confi rmá-lo no 
restrito lote de discretos mas magistrais prosadores 
portugueses que, mesmo sem claras afi nidades entre 
si – talvez até por isso, por essa natureza desencon-
trada de um tom geracional –, começam a perfi lar-se 
como as vozes que exigirão uma atenção mais séria 
dos vindouros. Isto se não for demasiado optimista 
esperar que a crítica possa ainda reclamar uma posi-
ção no choque face à incessante campanha publici-
tária que cerca por  todos os lados o campo literário. 
Aceitando o risco de dar como exemplo autores 
em “formação”, vale a pena arriscar alguns nomes, 
ressaltar aqueles casos que apresentam algo de excep-
cional, que não se fi cam pela destreza em compor 
a frase, forçando-a ao tal efeito de fi ligrana que 
embasbaca turistas, recorrendo a brilhos e truques 
de fútil artesania, que depois não servem nenhuma 
reconfi guração dos arquétipos seja do romance seja 
de que estrutura for. A par de Sarrazola, merecem 
destaque Alexandre Andrade, António Gregório, Fi-
lipe Homem Fonseca, Frederico Pedreira, Rui Ângelo 
Araújo e Susana Moreira Marques. Haverá outros 
que nos escapam, alguns ainda mais discretos. Cabe 
hoje à crítica uma dupla e árdua tarefa de não só di-
ferenciar-se do discurso treinado para iludir e vender 
e ao mesmo tempo procurar estabelecer uma zona de 
demarcação para que se possa assistir, sem excessivos 
entusiasmos nem pressa, ao despontar destes casos 
que não se contentam com o mero artifício, mas 
mostrem a capacidade de representar na sua obra 
a própria crise dos modelos de fi cção. Até porque a 
melhor herança do modernismo ainda está longe de 
se saldar e, tantas vezes, deparamos com um Bruno 
Schultz de As Lojas de Canela ou um Hermann Ungar 
de Os Mutilados (editados ambos recentemente entre 
nós) e a sensação que nos fi ca é a de que as vozes que 
nos são propostas como os novos desafi os literários 
não passam de bichos da seda mantidos numa caixi-
nha onde cada vez mais entra menos ar.

[Diogo Vaz Pinto, jornal i, 12 de Dezembro de 2015]


