
Rua Manuel Paulino de Azevedo e Castro, 3
9930 – 149 Lajes do Pico, Açores, Portugal

TM +351 912 553 059 / +351 917 391 275
TEL +351 292 672 748

www.companhiadasilhas.pt
companhiadasilhas.lda@gmail.com

Apresentação 

Estes dois Katafaraum – o primeiro de 1974, o segundo de 1992, aqui juntos pela primeira 
vez –, constituem um sarcástico painel de um Portugal pouco recomendável («Roubaram-
se a Pátria e a minha nação tornou-se KATAFARAUM», diz Martins Garcia). 
No primeiro Katafaraum (Katafaraum é uma nação), o sábio oriental Nanfazcafalta decifra os 
restos do mais célebre de todos os centros da cultura hidrófi la, arrasado por um maremoto, 
nos anos setenta da nossa era. Nanfazcafalta constatou que a decifração dependia, não dos 
caracteres observados, mas exclusivamente da posição tomada pelo decifrador. O mesmo 
se aplica aos sábios deitados, ajoelhados, acocorados ou de pé – posições que vedam o 
acesso ao símbolo. Nanfazcafalta empreendeu a decifração de numerosos fragmentos, 
colocando-se naquela posição a que se dá o nome de pyno...
Em Katafaraum Ressurrecto, escrito no Portugal pós-revolucionário, Martins Garcia ataca 
impiedosamente alguns dos defeitos que a pátria adaptou aos novos tempos. São disso 
bem elucidativos os nomes de alguns dos contos: “Panjeriquismo”, “Caciquismo”, 
“Alfabecassismo”, “Impostismo” ou “Imposto ininterrupto”
Katafaraum («uma monstruosidade», afi rma o autor) é-nos servido numa linguagem 
inovadora, sarcástica, mordaz. Não aconselhável a espíritos “sentados”.
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Excerto

CACIQUISMO

No novo Katafaraum, os caciques, ao contrário 

dos seus avoengos, empenharam-se em grandiosas 

iniciativas culturais (escreveu Nanfazcafalta Jr.).

Houve até uma fase em que a cultura camareira 

(fi caram muitas dúvidas quanto à pureza das suas 

intenções) atingiu um brilho inigualável. Foi a fase 

que línguas maliciosas baptizaram de delirium 

tremens da coisa cultural. Não havia então cacique 

– fosse poderoso, fosse mofi no – que não alardeasse 

um rol de devoções invariavelmente rematado pelo 

adjectivo «cultural».

As sessões camareiras incluíam por via de regra 

um apêndice cultural, geralmente interpretado por 

zabumbas e foguetes. Aos fi ns -de-semana e nos 

abundantes feriados, a cultura camareira rangia 

dum cabo ao outro. Os espectáculos circenses eram 

antecedidos 

e seguidos de infi ndáveis corridas de motoretas a 

Katafarauns
José Martins Garcia
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José Martins Garcia

Nasceu na Criação Velha, ilha do Pico, a 17 de 
Fevereiro de 1941. No então Liceu Nacional da 
Horta fez uma parte dos seus estudos. Os bons 
resultados escolares deram-lhe acesso a uma 
bolsa da Junta Geral, o que lhe permitiu com-
pletar o curso liceal no Liceu Pedro Nunes, em 
Lisboa, cidade onde se licenciou em Filologia 
Românica pela Faculdade de Letras.
No ano lectivo de 1964-65 foi professor even-
tual no Liceu da Horta. Chamado a cumprir 
serviço militar, em 1965, foi mobilizado para 
a Guiné, aí permanecendo de 1966 a 1968, 
experiência que se projecta em Lugar de Massa-
cre (1975), um dos primeiros romances portu-
gueses a abordar a guerra em África, incluído 
por Rui de Azevedo Teixeira no grupo dos oito 
romances obrigatórios, canónicos, da literatura 
da Guerra Colonial. Essa experiência acabaria 
por pontuar, sob diversas formas e em diferen-
tes circunstâncias, o conjunto da sua obra. 
Entre 1969 e 1971 foi leitor de Português na 
Universidade Católica de Paris. De regresso a 
Portugal, leccionou na Faculdade de Letras de 
Lisboa entre 1971 e 1979. Neste ano rumou 
aos Estados Unidos como professor visitante 
da Brown University (Providence), aí permane-
cendo até 1984; 
o rasto desse tempo americano é detectável em 
Imitação da morte e no livro de poemas Temporal.
De seguida ingressou na Universidade dos 
Açores, onde se doutorou com uma tese sobre 
Fernando Pessoa, Fernando Pessoa: «coração 
despedaçado», escrito precisamente durante a 
sua permanência nos Estados Unidos e graças 
às condições de investigação aí encontradas, 
como o próprio autor confessa na apresentação 
da obra; a tese representa a sucessiva expansão 
de um projecto inicial de recensão crítica 
a um livro sobre o poeta dos heterónimos. Na 
Universidade dos Açores foi o responsável pela 
introdução da cadeira de Literatura Açoriana 

nos planos curriculares das licenciaturas em 
Línguas e Literaturas Modernas, da qual foi 
docente durante alguns anos, e ocupou os 
cargos de Vice-Reitor e director da revista 
Arquipélago-Línguas e Literaturas, tendo termina-
do a sua carreira académica como Professor 
Catedrático. 
A sua relação com a imprensa de Lisboa está 
atestada pela colaboração no suplemento 
Letras e Artes do jornal República (1972-1974), 
onde publicou uma boa parte das críticas e 
ensaios reunidos em Linguagem e Criação (1973), 
bem como as crónicas de Katafaraum é numa na-
ção (1974). Entre 1973 e 1974 foi ainda crítico 
literário da Vida Mundial; colaborou igualmente 
n’A Capital e no Diário de Notícias, prolongando-
se a colaboração neste último até Fevereiro do 
ano seguinte. Em Fevereiro de 1976 passou a 
exercer as funções de director-adjunto do Jornal 
Novo. 
A partir do início dos anos setenta, como refere 
Ricardo Jorge, José Martins Garcia torna-se 
«um dos mais assíduos colaboradores de Fer-
nando Ribeiro de Mello nas Edições Afrodi-
te», onde, aliás, publicou parte da sua obra, a 
começar por Alecrim, alecrim aos molhos (1974) 
e a prolongar-se em obras de referência como 
Lugar de Massacre (1975), A fome (1977) e Revo-
lucionários e Querubins (1977). Além disso, a sua 
colaboração com Fernando Ribeiro de Mello 
traduziu-se na escrita de prefácios, na organi-
zação de antologias e na tradução, substituin-
do, com as devidas distâncias, «a conterrânea 
Natália Correia como referência literária da 
Afrodite.», na opinião de Pedro Piedade Mar-
ques. 
José Martins Garcia faleceu em Ponta Delgada 
a 3 de Novembro de 2002. 
Urbano Bettencourt

todo o estampido. As palestras e demais arengas 

faziam-se acompanhar de batuques bem timbrados. 

As incontáveis feiras em honra de santos e santas 

lançavam ruídos impressionantes em direcção à 

corte celestial. 

E aconteceu mesmo, num pequeno burgo, marca-

rem-se doze sessões culturais para a mesma noite e 

para a mesma hora, o que levou o cacique local a 

um desdobramento que rondou a ubiquidade.
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Leituras, notas críticas

UM OLHAR CLÍNICO SOBRE PORTUGAL

Neste volume reúnem-se duas das obras emblemáticas de 

José Martins Garcia, “Katafaraum é uma nação” e “Kata-

faraum ressurrecto”, separadas por três décadas, mas que 

acabam por ser as duas faces de um mesmo olhar clínico 

sobre um mundo

de sonho e um território de outras latitudes que

muitas vezes se cruza com o nosso Portugal. Está

aqui todo o fervor crítico de Garcia, toda a sua

criatividade. Dois livros fundamentais da sua obra

num único volume. 

Fernando Sobral, destaque no Jornal de Negócios de 30 de Junho de 2017


