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Um júri composto por Jorge Volpi (México), Roberto 
Ampuero (Chile) e Pere Sureda (Espanha) atribuiu por 
unanimidade o Prémio de Novela La otra orilla 2009 
– de valor monetário de 100.000 dólares e no qual 
participaram 654 manuscritos – a Necrópole. A obra 
foi apresentada sob o pseudónimo Félix Maldonado, 
que se veio a verificar ser Santiago Gamboa.
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A Analía e Alejandro, em Jangpura.
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Sobreviver é, ao fim e ao cabo, um ato 
tão meritório como procurar a verdade 

até ao esgotamento.

S. Marai

Não é a história dos países, 
mas sim as vidas dos homens.  

CH. Bukowski
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O Congresso
I

AF_Necropole_miolo.indd   15 29/10/12   12:20



AF_Necropole_miolo.indd   16 29/10/12   12:20



17

1
O convite

A carta com o convite para esse estranho congresso, o Congresso In-
ternacional de Biógrafos e da Memória (CIBM), chegou no meio de um 
montão de sobrescritos sem importância e, por isso, deixei-a no escritório, 
sem a abrir, por mais de uma semana, até que a empregada de limpeza, que 
às vezes se confere do dever de ordenar as minhas coisas, perguntou, e esta 
carta?, para o caixote do lixo? Só nesse momento observei o selo, as letras 
em hebreu e a sigla do CIBM. Abri-a pensando em algo banal, mas ao co-
meçar a ler, fiquei capturado: 

“Estimado escritor, por causa dos seus trabalhos, temos o gosto de 
o convidar para o Congresso Internacional de Biógrafos e da Memória 
(CIBM) que se celebrará na cidade de Jerusalém, de 18 a 25 de maio pró-
ximos. No caso de aceitar, pedir-lhe-íamos que participasse numa mesa re-
donda de tema ainda por debater, e que desse uma palestra ou conferência 
sobre as vicissitudes do seu trabalho e o modo de encará-lo, ou sobre a sua 
vida ou a de qualquer outra pessoa que, no seu juízo, mereça ser conta-
da. A viagem e o alojamento, mais os gastos de estadia, ficarão por conta 
do CIBM. Ser-lhe-ão concedidos uns honorários de 4.000 euros. É favor 
responder para esta mesma direção, anexando um currículo tão completo 
como desejar e uma foto. Atentamente, secretaria-geral do CIBM.”

Fiquei surpreendido e, para dizer a verdade, lisonjeado, eufórico. Uma 
cascata de perguntas afluiu à minha cabeça. Quem lhes deu o meu nome?, 
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que tipo de congresso era esse?, que tinha eu a ver com o mundo das bio-
grafias? Publiquei vários romances, alguns contos, uma narrativa de via-
gens e milhares de páginas jornalísticas, mas nada disso, que eu saiba, pode 
assemelhar-se ao género biográfico; por que terão pensado em mim?, como 
deram com a minha direção? O entardecer surpreendeu-me com as mesmas 
perguntas, que iam e vinham sem encontrar resposta. 

Devo dizer que era uma época de grande lentidão. Os ponteiros do re-
lógio giravam e giravam, mas isso não significava absolutamente nada para 
mim. Passava as horas a olhar para uma fotografia no jornal ou mesmo 
para a capa de um livro, sem chegar a abri-lo, atento ao vazio e aos meus 
próprios sons internos, as batidas desse “coração revelador” de que falou 
Poe, ou a torrente do sangue e a tensão de certos músculos. Acabava de sair 
de uma longa doença que me apartou da vida que tinha levado até então, 
a de um escritor ativo e mais ou menos presente no mundinho das letras. 
Que aconteceu? Os meus pulmões ficaram povoados de um vírus maligno, 
o hanta, que encheu de líquido os alvéolos pleurais e liquefez os capilares, 
gerando poças de uma brutal infeção, infestadas de glóbulos brancos. A 
febre converteu-me num hóspede fixo do hospital, até que alguém decidiu 
a minha transferência para um centro médico nas montanhas, um sanató-
rio para doenças respiratórias e da pleura, onde estive pouco mais de dois 
anos, longe de tudo o que era meu e que, ao fim e ao cabo, se verificou não 
ser de ninguém, pois desapareceu logo que me afastei montanha acima 
(como Hans Castorp1).

A doença cria um vazio e, com o tempo, este converte-se na única 
e inesgotável relação com o mundo. O doente caminha por uma cratera 
onde antes pôde haver um lago ou inclusive uma cidade, e faz-se perguntas 
do tipo, que aconteceu aqui?, por que está isto tão só?, onde foram todos? 
Logo nos invade uma grande quietude, e o passado, o que éramos antes, 

1 N. T.: Personagem de A Montanha Mágica, de Thomas Mann; é internado num sanatório 
por causa de uma doença pulmonar. 
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dissolve-se como açúcar no fumegante café. É um efeito muito estranho 
e até agradável, digo-o a sério. Tempo depois, quando as poças dos meus 
alvéolos secaram e deixaram de expelir pus, senti uma imensa fadiga. In-
vestira todas as minhas forças em sarar. Nesse tempo, li muito, mas deixei 
de escrever, pois é mais fácil prescindir do que ainda não existe nem tem 
forma. Foi o que aprendi nesses anos de quietude e observação silenciosa. 

Já que estamos nisto – e sujeitando-nos às estritas leis da narração –, 
poderia ser útil dizer mais alguma coisa sobre a minha pessoa. Trabalhei 
na rádio pública fazendo programas e boletins informativos noturnos, fui 
correspondente de jornais, escrevi meia dúzia de romances que circularam 
com decoro em vários países; tirei um curso de estudos literários e, sobretu-
do, li em desordem os clássicos, embora também os meus contemporâneos, 
alguns dos quais, por certo, deveriam ser severamente chamados à ordem, 
mas enfim, já se sabe que a literatura acaba por ser um terreno ermo em que 
qualquer um pode cravar o seu bico. Eu mesmo o fiz.

Da minha vida privada há pouco que contar. Levo mais de vinte anos 
a residir na Europa e agora vivo em Roma, na via Germanico, bairro Prati, 
a dois passos do Tibre e da Cidade do Vaticano, um lugar cómodo, mas 
algo ruidoso, pois absorve os sons da rua e os do próprio cortile ou pátio 
interno, que são de todo o tipo, desde os rouquidos de um idoso alcoólico, 
com seis by pass e cancro da traqueia, até aos arquejos da jovem vizinha de 
cima, quando fornica com o seu namorado, algo enlouquecedor, sobretudo 
se uma pessoa está a tratar de ler Epicteto, o grande filósofo estoico.

Mas volto à carta.

No dia seguinte, por volta das onze da manhã, acendi o computador 
com a ideia de responder ao CIBM aceitando a proposta. Antes, fui à janela 
e olhei para fora, pois voltei a sentir esse antigo desejo de adiar a escrita, 
de interpor pequenas tarefas que, de repente, se tornavam imperiosas. Por 
fim, sentei-me e disse, solene: a letra que tocar será a primeira em vinte e 
sete meses, por qual começar? Afundei três vezes o X em modo de prova 
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e logo a L. Estiquei os dedos e voltei a contraí-los, apalpei os antebraços, 
saltei sobre o cadeirão para calibrar as molas e afastei as pantufas com a 
ponta dos pés. Estava pronto. Já não podia fazer nada diferente de escrever. 

“Estimados amigos do CIBM, é ao mesmo tempo uma honra e uma 
surpresa receber este convite, que de imediato aceito. Fico portanto à espe-
ra de instruções sobre a logística, modos de proceder ou informação suple-
mentar, ao que agrego um pedido, ou pelo contrário, o esclarecimento de 
uma dúvida, que é como tão prestigiosa instituição soube de mim e por que 
motivos teve a gentileza de me convidar para o seu congresso, tratando-se 
de alguém em cuja obra não há um livro de caráter claramente biográfico, 
se bem que sou um apaixonado leitor do género, e não sendo mais me des-
peço, amavelmente, com o testemunho da minha consideração mais alta”, 
e um aditamento que dizia, “anexo curriculum vitae”.

Voltei à janela para ganhar distância antes de reler e concentrei-me no 
que estava a acontecer na via de Scipioni. Esta é uma das minhas ocupações 
principais: olhar para baixo, para a rua, e observar as pessoas e perguntar-
-me quem são essas pessoas, que fazem ali, o que as leva a sair e o que as 
mantém em movimento. Um jovem distribuidor de pizzas estacionava a 
sua moto próxima da esquina, sem deixar de falar por telefone. Uma estu-
dante atravessou a rua e entrou na porta da frente com grande estrépito. 
Ao fundo, o proprietário do minimercado esperava os clientes na rua e 
dava instruções ao seu filho, que empilhava caixas de água mineral. A vida 
regressava devagar, por isso voltei a ler a carta. Depois, imprimi-a, meti-a 
num envelope e fui ao posto dos correios, três ruas mais além.

Regressei dando um passeio até ao Café Miró, na avenida Cola di 
Rienzo, um dos meus escritórios da zona, mas à segunda caneca dei-me 
conta de que não podia pensar em nada distinto do congresso, e o mesmo 
nos dias seguintes, algo que foi crescendo até converter-se no eco de um 
grito, um grito apressado nas paredes de um barranco. Comecei a espiar 

AF_Necropole_miolo.indd   20 29/10/12   12:20



21

os movimentos do porteiro na repartição do correio, com a impossível 
pretensão de ver, desde o quarto piso do cortile, se algum dos envelopes 
era do CIBM.

Os dias passaram e eu comecei a resignar-me. Ter-se-ão dado conta 
do erro, disse-me, eu mesmo os pus de sobreaviso; muito bem, haverá que 
voltar ao de antes, à lenta reconquista da minha vida, ainda que tivesse 
intuído que algo surpreendente ia acontecer e por isso esperei na janela ou 
sentado nos bancos das praças romanas, jogando solitários no computa-
dor ou vendo jogos de futebol antigos nos canais privados.

Tudo o que alguém espera acaba por chegar (dizem-no no Apocalyp-
se Now! e já o citei nalgum livro), e assim, um dia, o ansiado sobrescrito 
chegou. Reconheci-o desde cima e precipitei-me para o elevador com a 
convicção de que devia abri-lo no resguardo de olhares estranhos, longe 
do malvado porteiro, por exemplo, de quem, fazia tempo, eu tinha motivos 
para desconfiar ser bisbilhoteiro e fascista. Por isso, agarrei o embrulho e 
escondi-o debaixo da aba do meu casaco, um gesto que o velho desaprovou 
com uma horrível careta.

Quando entrei em minha casa, senti alívio e pude conferir o que tinha 
chegado. Com certa morbidez, deixei de lado o envelope que mais me inte-
ressava e abri um que continha publicidade a um ginásio e duas cartas do 
meu agente literário com pagamentos de direitos (26,50 euros a primeira 
e 157 euros a segunda). O envelope do CIBM devolveu-me o entusiasmo, 
ainda que tenha pensado que declinariam o convite. Observei-o a contraluz 
e disse-me: pedirão desculpas e anunciarão algo em jeito de consolo, que 
enviarão o livro com as atas ou coisa do género, mas qual não foi a minha 
surpresa ao ler o cabeçalho e encontrar o seguinte: senhor tal e tal, obri-
gada por confirmar a sua presença no nosso congresso, por favor leia os 
impressos que anexamos na continuação e envie-os de volta para os nossos 
escritórios, precisando se deseja ficar em Jerusalém o tempo todo (o que 
apreciaremos) ou se prefere limitar a sua estadia. Na volta do correio, rece-
berá o código para levantar as passagens aéreas, os temas sobre os quais lhe 
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pediremos que disserte estão na caderneta adjunta, de novo agradecemos 
o seu interesse, atentamente, secretaria-geral do CIBM.

Senti uma alegria primitiva e os meus olhos aguaram-se (após a do-
ença, emocionava-me todo em excesso, algo um pouco ridículo). Agradeci 
a carta, olhando para o turbulento céu romano. Não creio em nada distin-
to dos clássicos de literatura, mas deu-me vontade de gritar: se alguém está 
a escutar lá em cima, obrigado! Dentro do envelope havia um impresso 
no qual me faziam 36 perguntas, portanto, sentei-me a responder-lhes, 
pesando cada palavra. Estava confirmado e já não havia medo de dizer 
algo inconveniente, mas desejava responder o melhor possível. Até mesmo 
deslumbrar.

Em primeiro lugar, deixei claro que não havia temas sobre os quais 
acreditava ter problemas ou sensibilidade especial, nem políticos, religio-
sos, sexuais ou morais (perguntas 1 a 25); depois, redigi uma narração 
breve expondo interesses intelectuais e pontos de vista estéticos (perguntas 
26 a 34), algo que, por certo, me foi de grande utilidade, pois não o fizera 
nunca e, finalmente, espraiei-me nas minhas limitações de saúde e físicas 
(35 e 36), algo que me alegrou encontrar, como se alegra o aluno que 
conhece a resposta a uma pergunta, pois permitia-me mencionar a minha 
doença, que tinha sido e ocupado a minha vida nos últimos anos. Também 
encontrei a caderneta de temas onde se falava das mesas redondas, as 
quais tratariam as relações entre a linguagem e o passado, a uma das quais 
me convidavam a participar nos seguintes termos, “Das múltiplas formas 
para recordar, avaliar, apreender e transmitir uma vida”. Também me 
pediam uma palestra de estilo biográfico “sobre algum assunto literário, 
vital, sociológico, humano, arquetípico, etc., que permita estabelecer rela-
ções com o grande tema do congresso, a saber, A alma das palavras” algo 
suficientemente vago para incluir qualquer uma das minhas velhas confe-
rências, portanto, não me preocupei, concentrando-me, pelo contrário, na 
discussão de grupo ou mesa redonda, que costuma ser a mais complexa, já 
que varia segundo os temas que vêm à baila e nem sempre é fácil antecipar.
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Fui buscar alguns livros que trataram o tema da memória e da vida 
das palavras e passei a tarde a consultar ensaios de Borges e textos de Ador-
no, poemas de Cavafis, revendo alguns conceitos de Deleuze, a quem jamais 
consegui entender cabalmente, e adicionando coisas do meu próprio horto, 
ainda que poucas; nunca fui forte em teorias nem em pensamento abstrato. 
Durante essas horas, não direi que fui feliz, mas senti-me absolutamente 
satisfeito. Estava ocupado com trabalhos intelectuais e fazendo com que 
acontecesse alguma coisa. Tinha por diante uma segunda oportunidade.

Um pouco mais tarde, lendo sob o jorro de luz de uma velha lâmpada 
– seriam já três da manhã, a hora da dor nos hospitais ou a hora dos lobos 
–, dei-me conta de que não tinha feito algo fundamental, que é ver a lista 
de convidados, algo que, em épocas passadas, era sempre a primeira coisa, 
e muitas vezes disso dependia aceitar, ou não, participar.

Recordei um brumoso congresso na cidade de Gotemburgo, em pleno 
inverno nórdico, com o vistoso nome de “Tendências narrativas atuais ou 
a música obscura das cidades”. Ver na lista de convidados Rodrigo Rey 
Rosa, Horacio Castellanos Moya e Roberto Bolaño animou-me a aceitar, e 
para lá me fui num avião sueco que, após deixar o limpo céu italiano, pene-
trou na atmosfera cinzenta do norte e deve ter rompido com a sua trompa 
uma crosta de céu, antes de pousar-se numa gélida pista. Depois, um hotel 
de escadas de madeira e almofadas coçadas, a pensão Osaka, e a cara cir-
cunspecta de Rey Rosa e Castellanos Moya, tolhidos de frio, com a notícia 
de que Roberto Bolaño não tinha chegado no voo previsto e que não viria 
em nenhum outro, pois tinha cancelado à última hora, isso tão típico dele e 
que fazia tremer os organizadores de eventos. A desilusão pairou sobre nós 
e sentimo-nos sós, como três adolescentes perdidos nas ruas inóspitas de 
uma zona industrial. No dia seguinte, quando houve que falar de literatura 
e de cidades na névoa, diante de um público coberto de cachecóis, apenas 
conseguimos pensar em ideias vagas, e não sei se é já a recordação do que 
se passou depois, mas ao despedirmo-nos nesse desolado aeroporto, mais 
parecido com uma morgue ou com uma catedral gótica, Castellanos Moya, 
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Rey Rosa e eu tínhamos os olhos avermelhados, como quando alguém evita 
falar de algo trágico que pugna por sair e que, sem dúvida, tinha que ver 
com Bolaño, com a ausência de Bolaño.

Mas volto à lista de convidados.
Certamente não encontrei amigos, como era de esperar, mas sim uma sé-

rie de nomes que me chamaram a atenção e que, por isso, copiei no meu bloco:

Leonidas Kosztolányi. Hungria, 62 anos, antiquário, especialista em 
“vidro prensado” e marchetaria do século XVII. Vive em Budapeste. As suas 
obras mais recentes são Vida e efemérides do Barão Sarim Bupcka, As ca-
lendas de Ptolomeu, Regresso da Tasmânia e um Dicionário da brevidade.

Edgar Miret Supervielle. França, 64 anos, bibliófilo, especializado em 
textos religiosos judeus. Passou muito tempo em Israel, Lituânia e Nova 
Iorque. Grande aficionado do xadrez, é autor de Vida de Boris Alekhine, 
De Nabokov a Stefan Zweig, escritores diante do tabuleiro. Noutros temas, 
publicou A palavra essencial de Ben Yehuda e um Herodes Antipas em três 
volumes.

Todos tinham enviado extensas folhas de vida, com grande detalhe 
de viagens e estadias no estrangeiro. No meu caso, o currículo era bastante 
conciso, só uma lista de livros e os poucos trabalhos realizados.

O mais breve era o seguinte:

Kevin Lafayette O’Reilly. Ilha de Santa Lucía. Autor de Memories of 
the Purple Ghost. Sou negro.

E o mais apelativo:

Sabina Vedovelli. Itália. Atriz porno. Fundadora dos Estúdios Eva e 
protagonista, entre outros filmes, de O Cemitério das fodas perdidas e da 
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trilogia: Copular, copular, que isto vai acabar! (linhas para um “porno de 
esquerda”). É autora de Kevin McPhee: a lenda, Marcello Deckers ou o 
moderno Príapo e Aaron Sigurd, o rei dos trinta e dois centímetros.

Fui procurá-la na internet e encontrei 320.000 entradas. Havia um 
site da sua produtora com referências aos seus filmes e mais outro que 
parecia ser o seu próprio, o seu site oficial, que traduzido do italiano seria 
algo assim como, dâblio dâblio dâblio, ponto, chupo ta ponto com. Incluía 
fotos, vídeos curtos e narrações, com o subtítulo “Holocausto do hímen”. 
Abri uma procedente do México que dizia o seguinte:

“Eu estava na borda da piscina. Tinha posto um fio dental muito 
pequeno que se afundava na minha pachacha rapada e tinha ficado em 
topless, pois as marcas nas costas são feias. Frank nadava com indiferen-
ça, até que se aproximou e disse, que se passa, Mireyita? Voltei-me sem 
dizer nada, apenas lhe pus o meu par de nádegas à frente, para que apren-
desse e desejasse o meu cu, que ainda era virgem, ou para que o parvo se 
desse por inteirado, percebem? Frank saiu da água, abriu-me as pernas, 
e meteu-ma de supetão, até ao fundo, ou como dizem em Sinaloa, até à 
mera glote e por trás. Não me doeu porque estava molhada, e não me 
refiro à água turquesa da piscina, mas sim à minha própria fonte, porque 
esse homem com os seus músculos e o seu cabelo de loiro e a sua cara 
de menino cor de morango faz-me largar águas, e teria dado a vida para 
que a sua tacanha verga tivesse mais trinta ou cinquenta centímetros e me 
chegasse até ao duodeno. Depois, quando ejaculou, largou tanto leite que 
estive a pingar três dias.”

Além dos escritos, existiam as fotos da Vedovelli. Numa delas, um 
varão metia-lhe o braço pelo ânus e ela sorria e mordia uma touca branca 
de enfermeira, o homem tinha vestida uma bata médica e levava um este-
toscópio colado ao pescoço. Seria estranho encontrá-la no congresso.
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Continuo com os convidados mais apelativos, pois no caso de alguns 
isto servirá como modo de apresentação prévia de futuros personagens, se 
é que o tempo, como nas novelas de Balzac, pode medir-se em páginas.

Moisés Kaplan. Colômbia, 64 anos. Historiador, filatélico, coleciona-
dor de selos. Vive entre Nova Iorque e Tel Aviv. Os seus livros mais conhe-
cidos são: Da Palestina ao vale de Aburrá, Biografia de Antón Ashverus e 
um livro de gramática intitulado Contra o ditongo e o hiato.

José Maturana. Miami, 56 anos, ex-pastor evangélico, ex-convicto, 
ex-toxicodependente. Cumpriu sete penas por assalto à mão armada na 
Flórida e em Charleston antes de encontrar a LUZ com a ajuda do reve-
rendo Walter De la Salle, fundador do Ministério da Misericórdia, igreja 
e consultório para toxicodependentes, alcoólicos, prostitutas, depressivos, 
suicidas, violentos, antissociais, pedófilos e demais desviantes que queiram 
recuperar-se através da Fé. Entre as suas obras figuram Milagre em Moun-
dsville, Cristo deteve-se em Crack Drive e Os redentores de South Miami.   

Chegado a este ponto, perdi a noção da realidade, pois os convidados 
e as suas desajeitadas vidas pareciam tirados de obras de Tennessee Willia-
ms, esses dramas portuários onde todos estão ébrios e desesperados, onde 
mulheres e homens se desejam com violência e tudo é profundamente trági-
co, mas também me disse: esse é o meu lugar, ao fim e ao cabo, com a minha 
doença e a minha solidão e os meus romances, que pensará o ex-reverendo 
ao ler a minha biografia? Os do CIBM tiveram razão ao convidar-me, ainda 
se no fundo, não há dúvida, cometeram um erro, um colossal erro. 

Pouco antes do amanhecer – seguindo as volutas de fumo do cigarro 
que me era proibido fumar –, disse a mim próprio que talvez os do CIBM 
tivessem visto algo no meu trabalho, que eu ignoro, e que tem relação com 
as biografias e as vidas excecionais, e que pode estar por se manifestar, 
como tantas coisas evidentes para os demais e contudo ocultas à nossa 
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