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crónica escondida
com o rabo de fora

escrita em desacordo com o novo acordo ortográfico, 
pois gatos vadiam por onde querem

por Jakub Jankowski
Professor de Língua Portuguesa 

Universidade de Varsóvia

{crónica}

Quando dizemos que algum texto ou alguma 
opinião é (como) uma crónica escondida com 
o rabo de fora, estamos a referir-nos a meias-

-palavras ou às palavras que o vento leva, a 
um disfarce incompleto, a uma simulação verborreal que é 
visível nas entrelinhas aos olhos mais atentos, a um fingi-

mento intelectual que se descobre de-
pressa, fazendo com que a intenção 

do mentiroso ou do ardiloso seja 
descoberta.

A expressão resulta da obser-
vação do procedimento dos 

animais jornalísticos que a uma certa altura 
escrevem crónicas para não interromper a sua 

presença assídua (numa revista) desde o princípio. Os 
felinos da palavra, mesmo os de grande porte, como 

do New York Times, quando querem despachar o texto, 
escondem perfeitamente a falta de mensagem e ideias sob 
pilhas de palavras abundantes e viscosas, mas deixam de 
fora o pobre e piolhento rabo1.

Proceder assim é indigno. Não se o faz ao pobre leitor, pois 
o que este há-de fazer dentro dum texto vazio? Trepar os 
degraus das linhas. Esfregar-se por aqui e acolá no papel. 
À primeira vista tudo parece em boa ordem, nada mudou. 
Mas mudou. Nada deslocado, mas mesmo assim em outro 
lugar. E não se entende peva!

Lêem-se palavras, mas não são essas do costume. A voz 
que fala, não é a mesma que costumava falar. 

Algo não bate certo, algo não se percebe como se devia per-
ceber. Algo estava aqui e desapareceu. E recusa-se a voltar.

O texto foi lido vezes seguidas. As palavras percorridas 
de lés a invés. Viu-se o outro lado da folha, examinou-se 
a folha contra a luz quebrando a ordem superior. Nada de 
bocas. O que fazer, então? 

Ai do jornalista quando o encontrar, um leitor insatisfeito 
por becos sem nenhuma saída. Ai dele se os caminhos dos 
dois vadios se cruzarem um dia. Vai ele saber que não se 
procede assim. Vai saber das boas, vai saber se o leitor vai 
voltar a comprar a revista. Mesmo que um dia assim acon-
tecer, será com muita indignação, sem elogios. E a andar 
lentamente de patas ofendidas2. 

À laia de conclusão permanecem algumas perguntas: nesta 
crónica há gato ou não há? Crónica de noite escrita, mas 
será que de noite todas as palavras são pardas? Acaba de 
ser vendida aqui uma obra-prima por lebre? Será que leitor 
escaldado de crónica turva tem medo? Será que neste fim-

-de-semana vamos a/de (?) gateira?3 

Óptimo!

1 Veja: é preciso ter cuidado com a língua!
2 Veja: é preciso ter cuidado com a poesia!
3 Veja: é preciso falar calão sem papas na língua!
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cats, gatos, koty  
Kamila Choroszewska

Estudante do 3.º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 
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T.S. Eliot escreveu que um gato sentando numa posi-
ção imóvel por muito tempo estava provavelmente a 
contemplar o seu nome verdadeiro, o terceiro e místico 
nome que só o próprio gato sabe... talvez Eliot tivesse 
razão. Pelo menos inventou uma boa explicação para 
este raro hábito que os gatos praticam tão diligente-
mente para se tornarem, de vez em quando, como a 
esfinge.

Eliot sabia do que falava... afinal foi um dos prin-
cipais gatolistas do mundo literário. Usando o nome 
que Ezra Pound lhe deu – Old Possum – escreveu 
uma brilhante coleção de poemas sobre vários tipos 

de gatos: o rock and roll gato Rim Tim Tantã (Rum Tum 
Tugger)1,  o gato-mago Míster Mistófelis (Mr. Mistoffelees 
e Gogó - o gato teatral (Gus: the Theatre Cat), entre outros. 
Old Possum’s Book of Practical Cats foi publicado em 1939, 
mas originalmente os poemas foram escritos para entreter 
os afilhados de Eliot... Apesar de ser  um livro para crianças, 
parece que são os adultos os que gostam mais dele. O peque-
no livro que reúne um conjunto de 15 poemas não seria tão 
famoso e popular se não fosse pelo musical Cats de Andrew 
Lloyd Webber. O criador do Fantasma da Ópera e de Jesus 
Crist Superstar tornou a pequena obra de Eliot num verdadei-
ro sucesso mundial. O musical estreou a 11 de maio de 1981, 
num palco de West End e foi o único musical que se manteve 
constantemente em cena no teatro durante 20 anos. Webber 
usou os poemas de Eliot como base para o libretto (escrito 
por Trevor Nunn), incluindo também algumas composições 
não publicadas no Book of Practical Cats que a viúva de Eliot, 
Valerie, lhe ofereceu. Entre elas havia oito versos sobre um 
gato chamado Grizabella, que na peça serviu como base para 
a canção Memory – hoje já interpretada por mais de 170 
artistas, entre eles Barbara Streisand. 

A popularidade de Cats prova que é uma peça divertida, bri-
lhante e encantadora. Mas será que, sendo baseada na obra de 
um colosso da literatura laureado com o Prémio Nobel, não 
passa de um mero entretenimento infantil? Muitos críticos 
veem nos poemas de Eliot uma vivissecção detalhada dos 
caráteres humanos, outros descobrem neles uma ridiculariza-
ção e crítica da sociedade inglesa dos anos trinta. Há também 
aqueles que não se limitam à análise só da obra eliotana, mas 
alargam as suas interpretações por causa da influência do 
musical. Esta visão parece-me a mais adequada e interessante.

Kathreen Lowerre, da Universidade de Michigan, desenvol-
ve uma teoria muito complexa que se concentra na figura 
da Grizabella – personagem feminina que não faz parte do 
original Book of Practical Cats porque Eliot considerava a 
história dela demasiadamente triste para crianças. Ele apenas 
escreveu oito versos sobre este Glamorous Cat e decidiu dei-

xar o poema incompleto. Mesmo assim, os criadores do musi-
cal incluíram Grizabella no enredo da peça, atribuindo-lhe 
um papel muito significante, sendo, para alguns, a própria 
protagonista.

Grizabella é uma das duas personagens femininas que têm a 
sua própria canção no musical. Outra é a Velha Gata Malha-
da (The Old Gumbie Cat), no livro do Eliot, a única mulher 
a merecer um poema inteiro só para si. Comparando estas 
duas protagonistas encontra-se o fio condutor, tanto da obra 
de Eliot como do musical de Webber. Para compreender as 
consequências da diferente construção das duas personagens 
femininas, vale a pena dar uma olhada à ordem que constitui 
o mundo dos gatos. A que se assemelha o ambiente da nossa 
sociedade animalesca? Encontramos aqui o gato ferroviário, 
Agapito, que trata dos comboios sempre pontuais, o Gato-Ator, 
que relembra a época dourada do teatro vitoriano, o Velho 
Deuteronómio, nestor de toda a comunidade que garante uma 
coesão e uma estabilidade baseadas nas regras tradicionais; 
e o Gato Colosso, verdadeiro aristocrata inglês, membro de 
vários clubes e visitante regular de restaurantes de luxo. É 
um mundo que corresponde muito ao ambiente vitoriano, 
repleto de conservadorismo, mas também de estabilidade, e 
de que Eliot tinha tantas saudades nos tempos turbulentos das 
Guerras Mundiais. Era este mesmo tipo de mundo que Marga-
ret Thatcher, com a sua doutrina conservadora, promovia na 
Inglaterra, nos anos 80, data em que o musical foi produzido. 
Por isso Cats reflete os elementos da mentalidade vitoriana. A 
criação das duas mulheres, Grizabella e a Velha Gata Malhada, 
é emblemática deste tipo de visão. 

Neste sentido, aparece a clássica oposição entre a mulher anjo 
e a mulher maldita. A velha Gata Malhada realiza o ideal do 
angel in the house dedicando-se à lida da casa, preparando 
a comida e ensinando ratazanas e baratas a comportarem-

-se bem, sendo, ao mesmo tempo, modesta mas bonita. Por 
outro lado Grizabella, gata glamorosa, é uma personificação 
da fallen women. Já não merece o seu apelido, mesmo que 
antigamente tivesse sido fascinante e bonita. Agora é uma mu-
lher marginalizada, rejeitada pela comunidade por causa dos 
pecados cometidos no seu passado turbulento (embora toda a 
história da vida dela não seja explicada na peça, pode supor-se 
que tivesse como pano de fundo atividades sexuais censuradas 
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pela moralidade vitoriana). A aparência física de Grizabella 
reflete o seu estado: é velha, descuidada e suja; é uma mulher 
humilhada e sem dignidade. Só um arrependimento sincero 
a poderia levar à redenção. Grizabella acaba por seguir este 
caminho de arrependimento, pois era a via desejada pela ide-
ologia vitoriana, a única trajetória adequada para as mulheres 
que ousaram ultrapassar os limites da condição do seu género.

Tanto T.S. Eliot como Andrew Lloyd Webber partilham 
uma certa nostalgia em relação ao passado e a certos valores 
já desvanecidos. Cats mantém, por isso, uma ideologia de 
ansiedade relativamente a uma libertação excessiva, princi-
palmente a libertação sexual. O enredo do musical parece, 
então, muito conservador, tentando permanecer entre os pa-
drões puritanos estabelecidos já na época vitoriana. Mas por 
outro lado, a forma da peça segue a contemporaneidade e a 
evolução ativa dos limites da moralidade... Haverá algo mais 

sensual e moderno do que cerca de doze dançarinas vestidas 
em trajes de gatos, bem justinhos? Verdadeiras gatinhas da 
Playboy! Na minha opinião, é esta ambivalência fascinante 
e original que oferece material excelente para as análises 
dos estudos feministas contemporâneos. Vale a pena então 
lembrar Cats!

Bibiliografia: 
Lowerre, Kathryn (2004) “Fallen Woman Redeemed: Eliot, Vic-
torianism, and Opera in Andrew Lloyd Webber’s Cats” Journal of 
Musicological Research (Routledge). 23: 289-314.

Eliot, Thomas Stearns, (2009 [1939]) Os Gatos. Tradução: Ivo Barro-
so. São Paulo, Companhia das Letrinhas.

1 Seguimos os nomes da tradução em português do Brasil de Ivo Barroso. 

Capa da edição americana de 1939 do livro de T.S. Eliot
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o gatipedro
de alvaro cunqueiro

o inconfundible soñar galego e a fantasía como  
columna vertebradora

por Ana Garrido González
Professora de Língua Galega 

Universidade de Varsóvia

“Hace ahora muchos años, en un restaurante de Barcelona, le oí hablar de la comida de 
Galicia al escritor Álvaro Cunqueiro, y sus descripciones eran tan deslumbrantes que 
me parecieron delirios de gallego. Desde que tengo  memoria les he oído hablar de Ga-
licia a los gallegos de América, y siempre  pensé que sus recuerdos estaban deformados 
por los espejismos de la  nostalgia. Hoy me acuerdo de mis 72 horas en Galicia y me 
pregunto si todo  aquello era verdad, o si es que yo mismo he empezado a ser víctima 
de los   mismos desvaríos de mi abuela. Entre gallegos  –ya lo sabemos- nunca se sabe.”   

“O gatipedro é un gato branco que ten na cachola un 
corno mouro; o gatipedro ven polas noites ás casas, 
e párase nas habitacións nas que hai nenos durmin-
do. Entón o gatipedro ponse a verquer auga polo seu 
corniño, e o neno, en sonos, escoitando o pingar da 
fontiña aquela, sona que mexa, e de verdade mexa 
na cama. Pra espantar o gatipedro abonda con botar 
unhas areas de sal á porta do cuarto e ó pé da fiestra. 
O gatipedro anda apoiándose, ademais de nas catro 
patas, na lingua, e probando con esta o sabor do sal, o 
gatipedro dá a volta e prosegue a súa nocturna viaxe, 
deixando ós nenos da casa en paz”.

Álvaro Cunqueiro, Escola de menciñeiros

{literatura}
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Cunqueiro nace en Mondoñedo no 1911 escribe 
poesía, teatro, narrativa. Bebe dos mitos clásicos, 
das lendas galegas, das bretoas, da materia artúrica, 
da vangarda.... A súa obra monumental é unha 

renovación constante en todos os xéneros. Escribe incluso, 
consciente de que na nosa tradición a cociña é un arte, libros 
de gastronomía e moitos artigos sobre o comer. Non é nada 
sinxelo elaborar unha das súas receitas, porén a recreación de 
sabores, olores e sensacións é perfecta...

„Na aspereza da vida cotiá soñar é necesario” dicía Cunqueiro. 
O soñar galego, ese universo máxico que constitúe a colum-
na vertebral da Galiza é o alimento da súa obra. Máis non é 
un valor que foxa da cotianidade, do ser e do estar, todo o 
contrario. Bebe dunha cultura dun pobo que se envolveu nun 
soño de mil anos para sobrevivir a realidade, e na resistencia 
e no humor para defenderse. 

E a cotianidade galega puxo ao seu dispor todo o imaxinario 
que necesitaba, aderezada cun dos maiores diferenciais cultu-
rais dos que dispomos: o humor. Alvaro Cunqueiro situouse, 
deste xeito, xunto os modernos fabuladores universais: Lord 
Dunsany, Borges, Italo Calvino, Cortazar, e outros mestres 
na arte do soñar realidades. Carretou para a literatura galega 
influencias do Creacionismo de Huidobro, do Cubismos, do 
Surrealismo, compartindo publicacións con Lorca ou Paul 
Eluard.

Mais coma sempre, a exclusiva autenticidade no valor da 
obra en Cunqueiro xorde do berce: O Realismo Máxico. E 
a palabra berce aquí usada non é en balde. Pode chocar a 
etiqueta “realismo máxico” para un autor nado en España 
máis xa Os arquivos do trasno de Rafael Dieste (outro gran 
contista), publicados no 1929, podemos adscribilos a esta 
mesma etiqueta, con todas as súas características: a estrutu-
ra narrativa baseada no relato dentro do relato e a orga-

nización dos textos en pequenas unidades con autonomía 
propia.... A mitoloxía da cotianidade é outro dos trazos da 
obra de Cunqueiro, trasladando no papel a verdade do ser 
galego, unha sociedade mitolóxicamente real. A concepción 
do mundo do labrego, representado por personaxes cotiáns 
mitificados:

podo dicir o que escoitei falar do Mago Merlín, profecías súas 
e prodixios que están vivos na memoria, e na imaxinación das 
xentes do meu pais. 

Os nosos tres grandes contistas (Dieste, Cunqueiro e Anxel 
Fole) foxen do ruralismo  como da peste, porén, os seus 
textos podería ser recoñecido como parte da tradición oral 
literaria galega por calquera campesiño. E é que esa forma 
narrativa enigmática, sempre situado no límite entre o real e 
o imaxinario é inherente á cultura galega en si mesma, pero 
estes autores conseguiron beber nela coma ninguén.

O realismo de Cunqueiro é produto da fantasía, do lirismo, 
humor e melancolía. O realismo soñado dende a mente que 
se constrúe a partir da imaxinación. O fin último da imaxina-
ción é o coñecemento profundo da realidade. 

Cunqueiro era consciente de vivir na lenda. No medio da 
barbarie da posguerra, personaxes como o Gatipedro cons-
tituían parte do vivir verdadeiro, real, cotiá... Non son meros 
personaxes de contos infantís. O Gatipedro pode aparecer 
esperando na consulta do médico, pois coma Xenebra ou 
calquera veciño pode ter problemas de lumbalxia, sobre peso 
ou como Pepe o do forno pode sentar a tomar unha cunca na 
taberna porque ten sede. Os valores e os elementos literarios 
desde os  que Cunqueiro constrúe a súa obra non son outros 
que os valores que constitúen a nosa idiosincrasia.

Galiza é maxicamente e indiscutiblemente surrealista.





behemot
o gato em o mestre e margarida de mikhail bulgakov

Anna Maria Piszewska
Estudante do 3.º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia

{literatura}

O Mestre e Margarida é um livro es-
crito por Mikhail Bulgakov que conta a 
história da chegada do diabo e dos seus 
companheiros a Moscou no início do 

século XX. Este livro é considerado um dos melho-
res escritos do século passado e Behemot é um dos 
mais célebres gatos descritos na literatura.

Woland, o demônio, e os seus ajudantes Aza-
zello, Koroviev e Behemot, um dia aparecem na 
capital da Rússia, nesse tempo União Soviética, e 
lá começam a introduzir confusão. A desordem 
causada por eles e o seu comportamento absurdo 
mostram que, verdadeiramente, é este estado, a sua 
burocracia e a sua filosofia( o ateísmo), que não 
têm nenhum sentido e é desumano e mau. Woland 
vem a Moscou para achar uma mulher que tenha 
capacidades especiais e seja ideal para ser a dona de 
casa do diabo, durante a sua célebre recepção anual. 
Lá encontra Margarida e propõe a ela que em troca 
da sua ajuda no baile, cumprirá um desejo dela. 

Um dos heróis deste livro é um gato – Behemot. 
Ele é enorme e preto, tem a pele quente e macia. 
Parece um animal muito amigável e simpático, ino-

cente. Todavia, temos de lembrar que ele per-
tence ao grupo que acompanha o diabo. 

“O terceiro nesta companhia foi um 
gatão, vindo de nenhuma parte, 

equipado de arrogante bigode de 
cavaleiro, enorme como porco, 
preto como fuligem ou gralha.” 
(Bułhakow 2004: 53-54)1

foto de Simón Bross

E então, é louco, descarado e age de maneira muito extrava-
gante, faz travessuras e incomoda os moradores de Moscou. 
Ele tem a aparência dum homem. Fala. Come abacaxis e 
ostras com mostarda, bebe álcool, se sente à mesa e frequenta 
restaurantes. Ele sabe aplaudir, usa chapéu e até passa ates-
tados, portanto, sabe ler e escrever. Ri, apita, anda de cava-
lo. É um animal especial, um pouco engraçado, um pouco 
pavoroso.

Há muitas razões para ler este livro. Primeiramente, ele tanto 
faz rir, como dá tristeza e até vontade de chorar. É composto 
de várias histórias e, por isso, cada pessoa pode lá descobrir 
algo para si. Depois, este livro está inscrito nas muitas listas 
de livros que cada pessoa deveria ler. Por exemplo, o jornal 
francês Le Monde perguntou as pessoas do qual livro eles se 
lembram mais ou qual tinha a mais influência na sua vida e O 
Mestre e Margarida ficou nesta lista em 94 lugar.2 Finalmente, 
porque foi trabalhada e aperfeiçoada várias vezes e durante 
muitos anos, a primeira versão apareceu em 1928 e Bulgakov 
trabalhava no livro até 1940, então o ano da sua morte3. Para 
mim o livro de Bulgakov tem algo que fascina e encanta. É 
mágico.

Bibliografia:
Bułhakow, Michaił (2004[1969]) Mistrz i Małgorzata. Kraków, Ko-
lekcja Gazety Wyborczej.

1 "Trzecim w tej kompanii był kocur, który nie wiadomo skąd się 
wziął, wyposażony w zawadiackie wąsy kawalerzysty, olbrzymi jak 
wieprz, czarny jak sadza lub gawron." (Bułhakow 2004: 53-54)
2 http://les100livresdusiecle.com/
3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_i_Małgorzata
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d. guimar afonso gata
o maldizer amorso

Anna Działak
Professora de Língua Portuguesa 

Universidade de Varsóvia

{literatura}

Códice Manesse (1305-1340). Biblioteca da Universidade de Heidelberg. 
Sieradzka Anna (1993): Żony modne. Historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne: 30
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{literatura}

O vasto legado da lírica amorosa abrange tanto as 
cantigas do tema amoroso como as cantigas satíri-
cas. Todas elas seguem certos padrões imagísticos e 
formais, onde nem gatos e gatas estão ausentes. 

Contrariamente ao que podem pensar alguns 
e ao que refere a famosa Arte de Trovar1, que traça 
regras para cada um dos géneros cancioneris, não 
faltam cantigas heterodoxas. Além do mais, não 

faltam as que, num jogo sublime, aludem a outros géneros. 
É o caso de duas cantigas de classificação incerta que vos 
apresento.

Rui Queimado – trovador português do século XIII, de acor-
do com António Resende de Oliveira provavelmente prove-
niente duma pequena família da nobreza rural (apud. Ron 
Fernández 2005: 151) – é autor de várias cantigas de todos 
os géneros. Ele escreve tanto cantigas de amigo que transi-
mitem uma saudosa queixa feminina, cantigas de amor em 
que elogia uma dama seguindo os padrões provençais, como 
cantigas satíricas, ou seja, cantigas de escárnio e maldizer. 
Nestas últimas, detém-se na crítica dos cortesãos e senhores 
portugueses, ora de maneira indireta usando o equivocatio2, 
ora de maneira mais direta, não chegando, porém, à obsce-
nidade extrema de João Soares Coelho.3 No entanto o nosso 
trovador é também autor de algumas cantigas que escapam 
às regras trovadorescas e cujo género é incerto. Duas delas 
tratam precisamente de D. Guimar Afonso Gata mencionada 
no título do presente artigo. Ei-las:

Preguntou Joam Garcia4

da morte de que morria;
e dixe-lh’eu todavia:

- A morte desto xe m›ata:
Guiomar Afonso Gata
est a dona que me mata.
    
Pois que m›houve preguntado
de que era tam coitado,
dixe-lh›eu este recado:

- A morte desto xe m›ata:
Guiomar Afonso Gata
est a dona que me mata.
    
Dixe-lh›eu bem: - Já vos digo
a coita que hei comigo;
per bõa fé, meu amigo,
       a morte desto xe m›ata:
      Guiomar Afonso Gata

          (A 142, B263) 5

Pois que eu ora morto for
sei bem ca dirá mia senhor:
       - Eu sõo Guiomar Afonso!
   
Pois souber mui bem ca morri
por ela, sei que dirá assi:
       - Eu sõo Guiomar Afonso!
     
Pois que eu morrer, filhará
entom o soqueix›e dirá:
       - Eu sõo Guiomar Afonso!

(A143, B264)

Para percebermos o aspeto heterodoxo das cantigas é preciso 
explicarmos primeiro quais são as regras do amor cortês 
em que se integram ambos os cantares de Rui Queimado. 
O amor cortês apareceu no século XII na Provença como 
o modelo de relações entre homens e mulheres e rapida-
mente foi transposto para o universo da lírica em forma das 
cancós. Chamado pelos contemporâneos fin’amor, isto é, amor 
refinado, supostamente privilegia as mulheres. O feminino 
aparecia neste esquema como uma encarnação da beleza e 
do poder, inacessíveis mas desejados. Fundado na ideia do 
obstáculo, o amor cortês colocava o homem no lugar do vas-
salo e a mulher no lugar do soberano, do senhor.6 De acordo 
com Emmanuèle Baumgartner, no jogo amoroso reflectido 
nas cancós occitanas, o homem punha-se ao serviço de uma 
dama (chamada midon7, apelativo masculino derivado de 
meus dominus) jurando fidelidade em troca de guerredon8, 
isto é, uma recompensa e implorando a mercê da amada 
(merce) (em: Couty 2002: 67). Note-se, ainda, que a dama se 
encontrava designada sob um pseudónimo, isto é, senhal que 
remetia ao segredo em amor (Ibidem).

O modelo cortês provençal penetrou na Península, inserin-
do-se na lírica galego-portuguesa em forma das cantigas 
de amor. Note-se que o próprio D. Dinis confessa tomar 
o modelo provençal como exemplo. Quer’eu, em maneira 
de proençal/ fazer agora um cantar d’amor (B 520, V 123) 
diz numa das suas cantigas mais célebres. Além do mais, os 
trovadores galego-portugueses herdaram da lírica provençal 
tanto esquemas estróficos e temas líricos, como vocabulário, 
não só amoroso o que, obviamente, não tira nem o valor 
nem a orginalidade às suas cantigas (Lins Brandão 1994: 64).
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Tal como nas cancós provençais a dama das cantigas de 
amor encarna todas as virtudes, o siso, a razão, a sabedoria 
e a beleza corporal, embora esta última seja raramente ex-
plicitada, posto que a descrição física da mulher é bastante 
vaga. Sendo dotada de tantas graças a senhor provoca no 
seu servidor um medo pânico. O trovador teme não só 
endereçar-lhe uma palavra, como também ficar com ela a 
sós e revelar-lhe o seu amor. A coita, ou seja, o sofrimento 
amoroso leva os autores cancioneris a almejarem morrer 
de amor para porem termo ao seu infortúnio. Obviamente 
todos estes elementos fazem parte da rica matriz temáti-
ca da lírica amorosa e servem para construir um cenário 
amoroso bastante esterotipado. Junto com os elementos 
mencionados aparecem também: o bem, ou seja, um favor 
amoroso e a exigência do segredo do amor que remetem 
à discrição e proibem revelar a identidade da amada. Daí 
a descrição tão vaga da beleza corporal da mulher, daí a 
impossibilidade de identificarmos as damas louvadas nos 
cantos galego-portugueses. Note-se que na sua versão 
primordial, o termo fin’amor designava um jogo entre 
amantes. Um jogo muito perigoso, aliás, já que muitas ve-
zes celebrado entre o vassalo e uma mulher casada. Como 
refere Georges Duby, a mulher encontrava-se sob a custó-
dia de todos os familiares e caso descoberto, o adultério era 
severamente castigada. Diz o estudioso francês:

Com efeito, peça fundamental como no xadrez, a dama, no 
entanto, por ser mulher – eis onde pára o seu poder – não 
poderia dispor livremente do seu corpo. Este pertencia ao 
seu pai, pertence agora ao marido. Contém em depósito 
a honra deste esposo, assim como a de todos os machos 
adultos da casa, solidários. Este corpo é portanto atenta-
mente vigiado. (...) Ela é então passível dos piores castigos, 
os quais ameaçam igualmente o homem que se crê seu 
cúmplice (em: Duby e Perrot 1990: 332).

Podemos supor, portanto, que foi um dos porquês da exi-
gência do segredo amoroso e do repertório temático na sua 
dimensão fortemente convencional, refletida inclusive no 
uso do vocabulário específico e dos conceitos reservados só 
para este conjunto poético.

Dito isto, podemos passar à apreciação crítica de ambas as 
cantigas de Rui Queimado. Embora integradas no âmbito 
do fin’amor apresentam vários elementos contenciosos. Por 
um lado, sem dúvida, seguem os padrões das cantigas de 
amor. Nomeadamente na primeira cantiga evocam-se o 
conceito da morte amorosa e a coita, ou seja, o sofrimento, a 
mágoa. Na segunda cantiga, por sua vez, referem-se a morte 
de amor e a insensibilidade, junto com a inacessibilidade da 
senhor. Além do mais, ambas as cantigas estão integradas 
no Cancioneiro da Ajuda, em que se encontram guardadas 
supostamente apenas cantigas de amor.9 No entanto, ambas 
as cantigas, apesar de seguirem as regras primordiais impos-
tas pelo amor refinado, simultaneamente quebram a mais 
importante delas – a do segredo amoroso. Note-se que nas 

cantigas refere-se o nome completo da dama louvada. A 
dama, aliás, cuja identidade pode ser facilmente recuperada, 
também hoje em dia. Como nota Xabier Ron Fernández é D. 
Guiomar Afonso Gata « (...) identificable coa filla de Afonso 
Perez “Gato” e Urraca Fernandez, sobriña de Abril Perez de 
Lumiares (...).» (2005: 151). Além do mais, de acordo com 
Leontina Ventura, autora da biografia de D. Afonso III, D. 
Guimar Afonso Gata é, talvez, nem mais nem menos, uma 
das barregãs do rei. Como diz a estudiosa portuguesa

É possível que tenham sido suas barregãs Guiomar Afonso 
Gata, a quem doa e couta a aldeia de Codesseiro, no 
concelho da Guarda, em 26 de Dezembro10 de 1254, e San-
cha Lopes de Baião, a quem faz doação das terras de Ten-
dais, Fontes, Tabuadelo e Crastelo, com suas pertenças e 
direitos, em 31 de Agosto de 1256. Para além da condiçãde 
esses bens reverterem, à morte delas, para a coroa, não se 
esclarece qual o serviço que está a ser premiado. Porém, ao 
contrário dos outros casos, não se estipulam as condições 
de sucessão para os filhos, razão pela qual não é seguro que 
se trate de uma ligação de barregania (2006:212)

Note-se que, de acordo com a mesma fonte, D. Afonso 
III teve várias barregãs, na maior parte jovens e de nobre 
estirpe, entre elas, possivelmente, a “amada” de Rui Quei-
mado (Ibidem: 222). Por conseguinte, dada a revelação 
da identidade da dama nas cantigas, podemos supor que, 
embora não seja uma cantiga satírica típica, possui traços 
de uma troça suave e irónica. Além do mais, dada a possível 
identificação da dama como barregã real, podemos até supor 
que, tal como no caso da célebre cantiga da garvaia11, o seu 
sentido é, talvez, mais lato. Note-se ainda que as cantigas 
de Rui Queimado inserem-se perfeitamente no âmbito das 
cantigas satíricas que frequentemente criticavam os padrões 
do amor cortês. Compare-se, por exemplo, com a cantiga de 
João Airas de Santiago que numa das suas cantigas, ironi-
camente refere a falta da ousadia por parte dos trovadores 
«(...) – Ai Pero Garcia,/ gram med’hei de dona Maria,/ que 
nos mataria! (...)» (B 1461, V 1071) ou com a famosa cantiga 
de Pero Garcia Burgalês em que o visado é precisamente 
Rui Queimado «(…) Roi Queimado morreu com amor/ em 
seus cantares, par Santa Maria,/ por ũa dona que gram bem 
queria;/ (…) mais ressurgiu depois ao tercer dia. (…)» (N 
1380, V 988) onde se satiriza não só o próprio conceito de 
morrer d’amor, como também o trovador mencionado e o 
seu talento artístico. Convém realçar que não são as únicas 
cantigas em que se evoca e critica o clichê amoroso. O re-
pertório temático, tanto das cantigas de escárnio e maldi-
zer, como das cantigas de amor, refere frequentemente os 
lugares-comuns do fin’amor num tom de crítica ou (auto)
ironia. Além do mais, os elementos-chave do amor refinado 
referem-se também nas cantigas de amigo pouco ortodoxas 
de Joam Garcia de Guilhade (veja a quarta nota). Note-se, 
por fim, que o mesmo Rui Queimado, numa cantiga que nos 
Cancioneiros precede ambas as cantigas sobre D. Guiomar 
Afonso Gata, num tom jocoso, por um lado, elogia a beleza 

{literatura}
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da dama, desta vez anónima, por outro, com uma dose de 
ironia que lhe parece ser muito querida, sublinha que posto 
que não pode ver a sua dama vai servir todas as outras que 
estão na corte. 

Recapitualando, embora os critérios líricos possam parecer 
um construto fixo e inabalável, na realidade no mundo da 
lírica trovadoresca não faltam as cantigas jocosas que se 
situam na margem genérica. O mais famoso dos trovadores 
heterodoxos, Joam Garcia de Guilhade, não foi o único 
que, além de misturar os géneros, deu um toque de ironia 
aos seus cantares. Rui Queimado não parece ser excecional 
ao compor várias cantigas pouco ortodoxas. Inseridas no 
universo fortemente convencional das cantigas de amor, 
baseado no elogio de uma dama em que se evocam sempre 
os mesmos elementos, nomeadamente, mesura e beleza da 
amada, coita amorosa, serviço amoroso tido como vassala-
gem, impossibilidade de evocar a amada pelo nome, medo 
pânico que provoca a senhor, bem amoroso que recebe 
o trovador em troca do serviço, todos eles revelam um 
toque (auto)irónico. Rui Queimado ligeiramente satiriza 
este mundo ao revelar a identidade da sua amada. O facto 
de o trovador criticar jocosamente o amor cortês e, da 
mesma maneira, ser criticado por Pero Garcia Burgalês não 
o impede de criar cantigas perfeitamente esterotipadas que 
seguem todas as regras impostas pelos moldes genéricos. 
Paradoxo? Não no mundo medieval em que os trovadores 
com tanta facilidade passam do obsceníssimo ao sagrado, 
caso de D. Afonso X. 
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1 Poética medieval integrada no Cancioneiro da Biblioteca Nacional 
que como sugere Giuseppe Tavani, editor da obra, foi elaborada 
por um autor que «(...) não tinha senão um interesse genérico e 
superficial do leitor por um património literário já não actual, e con-
siderava esse património como um acervo muito mais homogéneo e 
indiferenciado do que é na realidade (...)» (2002: 29)

2 Um dos exemplos mais famosos do uso do equivocatio é a célebre 
cantiga de Pero da Ponte Maria Pérez, a nossa cruzada (B 1642, V 
1176).

3 Autor de uma das mais obscenas cantigas dos cancioneiros Luzia 
Sánchez, jazedes em gram falha comigo.

4 Talvez seja Joam Garcia de Guilhade. O trovador ativo no século 
XIII e conhecido pelos seus cantares pouco ortodoxos.

5 Todas as cantigas da edição do Projeto Littera: cantigas.fcsh.unl.pt.

6 A questão da importância da dama ou do reforço da sua posição 
na sociedade de então seguem sendo temas contenciosos. De acordo 
com Gorgres Duby a situação da mulher não melhorou graças ao 
amor cortês, posto que este na realidade reforçava o sistema andro-
crático (1990: 82).

7 Compare-se a forma midon com a forma apelativa aplicada nas 
cantigas de amor, isto é, senhor.

8 Compare-se com o conceito do bem do universo da lírica galego-
-portuguesa. 

9 Note-se, contudo, que no Cancioneiro da Ajuda encontram-se 
também várias cantigas heterodoxas não isentas de um toque de iro-
nia e redigidas num tom bastante jocoso. Caso das nossas cantigas 
de Rui Queimado ou da famosa cantiga de garvaia de que falarei a 
seguir.

10 Grafia original anterior à entrada em vigor do AO.

11 A famosa cantiga de Paio Soares de Taveirós. Tradicionalmente 
identifica-se a dama referida nela como a famosa Ribeirinha, amante 
de D. Sancho I. Contudo, não é a única possibilidade interpretativa. 
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{língua}

A proverbial rivali-
dade entre cães e 
gatos não acontece 

exclusivamente no 
meio ambiente. Estes 

pequenos mamíferos 
também lutam para 
chamar a atenção hu-

mana na categoria de 
“animais de estimação”. 
Portanto, ambas as es-
pécies encontraram o 

seu lugar numa criação 
tipicamente humana  

– a linguagem. 

língua de gato
o gato nos provérbios portugueses e espanhóis

por Bartosz Suchecki
Estudante do 2.º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 

Universidade Marie-Curie em Lublin
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{língua}

A frase famosa diz: “O cão é o melhor amigo do 
homem”. Mas o gato é referenciado na cultura com 
igual vontade, só que nem sempre num contexto 
positivo – talvez porque permaneça uma criatura 

mais independente, distanciada do homem, não tão útil 
como, por exemplo, o cão de caça. 

A questão da presença do gato na linguagem parece interes-
sante, ainda mais tendo em conta as diferenças minuciosas 
entre idiomas. O gato aparece em numerosas locuções e sen-
tenças, quer no polaco, quer nas línguas ibéricas. Parece que 
o gato ainda está rodeado de um ar de mistério. Não deixou 
domesticar-se como o cão e, possivelmente por isso, as pes-
soas atribuíram-lhe muitas conotações negativas. Se calhar 
é, ao mesmo tempo, o seu segredo da popularidade – quanto 
mais nos ignora, mais nos esforçamos pela sua atenção.

Ao nível do sentido literal podem-se observar regularidades 
absorventes. Em polaco, por exemplo, o nome kot (gato) 
indica “soldado novato” ou “caloiro” – quer dizer – “estudante 
do primeiro ano de um curso superior” na gíria académica. 
A forma plural (koty) pode designar partículas de pó que se 
juntam debaixo dos móveis, quando não há limpeza. Em es-
panhol os equivalentes seriam borra ou tamo, em português, 
por acaso, a palavra correspondente – cotão – soa bastante 
semelhante à versão polaca. Em espanhol e em português co-
loquial, gato é o nome dado a “ladrão”. Pode também signifi-
car “erro, engano, lapso”. Por outro lado, na variante brasileira 
do português, gato é “um homem atraente” (e gata – “uma 
mulher atraente”). Julgo que é assim devido à sua inacessi-
bilidade e ao seu charme, características em comum com o 
animal em apreço. 

Mas falemos então da ubiquidade do gato na linguagem. Ele 
anda nos provérbios, locuções, idiomatismos, etc. Gostaria 
de apresentar uma seleção deles – os mais populares e outros 
que captam a nossa atenção por razões diferentes. 

Em primeiro lugar, o gato é frequentemente confrontado 
com os seus companheiros naturais do meio ambiente – 
cães e ratos. Em português diz-se darem-se como cão e gato 
para sugerir que dois indivíduos não se entendem e ana-
logamente usa-se em espanhol (llevarse como el perro y el 
gato) e em polaco (żyć jak pies z kotem). A expressão brincar 
ao gato e ao rato normalmente significa “escapar a uma 
situação” e também existe em todas as três línguas (jugar al 
gato y al ratón, bawić się z kimś w kotka i myszkę). Adicio-
nalmente, os polacos dizem gdy kota nie ma, myszy harcują, 
um provérbio que não se ouve tantas vezes em português 
(quando o gato sai, os ratos fazem a festa) e é igualmente 
pouco usado em espanhol (cuando el gato no está, los rato-
nes bailan). 

Nem que um dos animais falte, esta ausência não é verda-
deira. O homem tem tendência para neutralizar a ausência 
de uma certa espécie em sentenças com a evocação de outra. 
Um dito português declara que quem não tem cão, caça com 
gato, que significa: “usamos aquilo de que dispomos para 
resolver um problema”. 

Contudo, o gato mostra-se muitas vezes isoladamente. O 
ditado à noite todos os gatos são pardos (na escuridão tudo se 
confunde) pode ser encontrado não só em espanhol e polaco, 
mas também em italiano, francês, inglês, alemão, entre outras 
línguas. Além do grupo dos provérbios partilhados, há alguns 
que surgiram só nas línguas ibéricas ou são exclusivos da 
língua polaca. Todavia, muito mais frequentemente, se um 
determinado provérbio existe tanto no polaco como no por-
tuguês e no espanhol, como é caso dos exemplos menciona-
dos na primeira parte do texto, é bem provável que funcione 
simultaneamente na maioria das línguas europeias. Por isso, 
na parte seguinte irei concentrar-me nas criações do sul da 
Europa que são mais distintivas.

Quando um português anuncia: aqui há gato! e um espanhol: 
¡aquí hay gato encerrado!, um polaco vai começar a olhar 
em todas as direções à procura de um gato que não existe, 
porque para ele o símbolo da desonestidade ou algo suspeito 
seria um fedor. Há mais casos como este, afinal o português 
e o espanhol pertencem à mesma família das línguas ibero-

-românicas. Gato escaldado de água fria tem medo traduz-se 
por: “quem passou por grandes dificuldades já está preparado 
para outras contrariedades”. Os gatos-pingados portugueses 
(pessoas que formam um pequeno grupo) têm o seu equiva-
lente em cuatro gatos espanhóis. 

Às vezes, as ligações podem surpreender – a locução fazer 
gato-sapato de alguém significa “maltratar, tratar com desprezo” 
e não aparece nesta forma no Castelhano. Não obstante, os 
espanhóis também juntaram uma peça de calçado e um animal 
na expressão hasta los gatos quieren zapatos para falar de ambi-
ções excessivas. Dar, comer ou comprar gato por lebre (enga-
nar, dando ou vendendo o mau como se fosse bom) também 
está presente no espanhol. No polaco esta sentença, como as 
outras supramencionadas, não existe. No entanto, a expressão 
kupować kota w worku (comprar uma coisa incerta, não verifi-
cada) produz conotações negativas num contexto semelhante. 

Há muito mais exemplos. É quase impossível contar todas as 
incidências do gato na linguagem. Apesar das disparidades 
entre idiomas, é evidente que há um padrão que sobressai – o 
gato não é um objeto de veneração no sistema de comunica-
ção humana. Pelo contrário, o gato figura na lista dos anti-

-heróis proverbiais. A atitude reservada em relação ao gato 
é visível ainda no dicionário português-espanhol da Porto 
Editora, onde o animal ilustra o uso do adjetivo alérgico – 
sou alérgico a gatos. Tente aprofundar este assunto e pode 
aprender que os gatos são: escuros, escaldados , simbolizam 
desonestidade, desprezo, engano, erro, desgraça. No seu meio 
ambiente podem ser forçados a rivalizar com cães e ratos, 
mas provavelmente o seu adversário mais ingrato é o homem, 
com a sua linguagem. 

É óbvio que a língua é uma fonte de muito mais do que curio-
sidades. E não, o gato não me comeu a língua. Não escrevo 
sobre elas simplesmente porque acho que se deva ser cuida-
doso e pensar duas vezes antes de nos pormos em busca delas, 
visto que a curiosidade matou o gato. Mas, pensando melhor, 
se calhar vale a pena tentar, afinal o gato tem sete vidas.



KOT

Skądże się tu wziąłeś, kocie?
Jaką niejasność chcesz badać?        
Pewny siebie, skradasz się, roztropnie,    
na wpół zirytowany, wciąż chcesz udawać      
więc kim jesteś, gdybać tylko mogę,   
kocie, leniwy, zwinny nocny stworze,  
pieszczochu, co zimno patrzysz w oczy moje!  

Jakaż to moc nieczysta drzemie w Tobie?            
Jaką musiałeś, kocie, zobaczyć zbrodnię?   
Który bóg dał Ci pazurzyska dzikie
które sygnują tę rękę, tamtą buzię?
Kocie, towarzyszu strachu nieopisanego
żadnymi słowami, precz z intrygami,
Kim jesteśmy, panami Twoimi czy sługami?  

   trad.: Natasza Dawidowska*

GATO
 
Que fazes por aqui, ó gato?
Que ambiguidade vens explorar?
Senhor de ti, avanças, cauto,
meio agastado e sempre a disfarçar
o que afinal não tens e eu te empresto,
ó gato, pesadelo lento e lesto,
fofo no pêlo, frio no olhar!

De que obscura força és a morada?
Qual o crime de que foste testemunha?
Que deus te deu a repentina unha
que rubrica esta mão, aquela cara?
Gato, cúmplice de um medo
ainda sem palavras, sem enredos,
quem somos nós, teus donos ou teus servos?

 
Alexandre O'Neill

(de Abandono Vigiado 1960)

* Estudante do 1.º ano do curso de mestrado em  Estudos Portugueses
da Universidade Marie Curie-Skłodowska em Lublin

{tradução}
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KOT W PUSTYM MIESZKANIU

Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.

Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.

Coś sie tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf sie zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.
I żadnych skoków pisków na początek.

Wisława Szymborska, Koniec i począteak (1993)
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GATO NUM APARTAMENTO VAZIO

Morrer – isto não se faz a um gato.
O que é que pode fazer um gato
num apartamento vazio.
Subir pelas paredes.
Esfregar-se nos móveis.
Parece que nada mudou,
e, no entanto, tudo mudou.
Parece que nada se moveu,
porém, está tudo mexido.
E à noite, o candeeiro já não se acende.

Ouvem-se passos na escada,
mas não são esses.
A mão que punha o peixe no pires 
essa, também mudou.

Há algo aqui que não começa
à hora do costume.
Há algo que não acontece
como deveria.
Alguém esteve e esteve aqui
mas desapareceu de repente,
e persiste em não estar.

Todos os armários foram examinados
todas as estantes foram exploradas
procurou-se debaixo do tapete, 
Até se quebrou a regra
E se espalharam os papéis.
Que mais se pode fazer?
Dormir e esperar.

Deixa-o voltar,
Deixa-o vir cá.
Ele já vai ver,
que isto não se faz a um gato.
Irá direito a ele
como se não tivesse vontade,
devagarinho,                                                                                                                                          
em patinhas ofendidas.
Sem saltos nem gritos, pelo menos no princípio.

   trad.: Natalia Chitryń*

* Estudante do 1.º ano do curso de mestrado em  Estudos Portugueses da Universidade Marie Curie-Skłodowska em Lublin

** Poeta, tradutor e diretor do Instituto Cervantes em Cracóvia.

Fotografia de Abel Murcia

UN GATO EN UN PISO VACÍO

Morir, eso no se le hace a un gato.
Porque qué puede hacer un gato
en un piso vacío.
Trepar por las paredes.
Restregarse entre los muebles.
Parece que nada ha cambiado
y, sin embargo, ha cambiado.
Que nada se ha movido,
pero está descolocado.
Y por la noche la lámpara ya no se enciende.

Se oyen pasos en la escalera,
pero no son ésos.
La mano que pone el pescado en el plato
tampoco es aquella que lo ponía.

Hay algo aquí que no empieza 
a la hora de siempre.
Hay algo que no ocurre
como debería.
Aquí había alguien que estaba y estaba,
que de repente se fue
e insistentemente no está.

Se ha buscado en todos los armarios.
Se ha recorrido la estantería.
Se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado.
Incluso se ha roto la prohibición
y se han desparramado los papeles.
Qué más se puede hacer.
Dormir y esperar.

Ya verá cuando regrese,
ya verá cuando aparezca.
Se va a enterar
de que eso no se le puede hacer a un gato.
Irá hacia él
como si no quisiera, 
despacito,
con las patas muy ofendidas.
Y nada de saltos ni maullidos al principio.

   trad.: Abel Murcia**
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A-A-A, KOTKI DWA
Autor nieznany

A-a-a, kotki dwa,
szaro-bure oby dwa.
Jeden duży, drugi mały,
oba mi się spodobały.
A-a-a, kotki dwa,
szaro-bure oby dwa.
Nic nie będą robiły,
Tylko dzieci bawiły.
Jeden uciekł do lasu,
narobił tam hałasu.
Drugi biegał po dachu,
zgubił butki ze strachu.
A-a-a, kotki dwa,
szaro-bure oby dwa.

CHORY KOTEK
Stanisław Jachowicz

Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku,
I przyszedł pan doktor: „Jak się masz, koteczku”!
— „Źle bardzo...” — i łapkę wyciągnął do niego.
Wziął za puls pan doktor poważnie chorego,
I dziwy mu śpiewa: — „Zanadto się jadło,
Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło;
Źle bardzo... gorączka! źle bardzo, koteczku!
Oj! długo ty, długo poleżysz w łóżeczku,
I nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta:
Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta!”
— „A myszki nie można? — zapyta koteczek —
Lub z ptaszka małego choć z parę udeczek?"
— „Broń Boże! Pijawki i dyjeta ścisła!
Od tego pomyślność w leczeniu zawisła”.
I leżał koteczek; kiełbaski i kiszki
Nie tknięte, zdaleka pachniały mu myszki.
Patrzcie, jak złe łakomstwo! Kotek przebrał miarę;
Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę.
Tak się i z wami dziateczki stać może;
Od łakomstwa strzeż was Boże! 

{tradução}
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O GATO DOENTE
Stanisław Jachowicz

O gato caiu doente e estava na cama,
Veio o doutor e fala: “Como é que se sente?”
O gato só a pata estende – “Muito doente...”
Tomou o pulso do seu paciente,
E canta-lhe coisas estranhas: - “Comeu o gato demais,
e não foram ratazanas, mas fiambre e banhas,
Muito mal...febre! Este é o efeito!
Ó, por muito tempo guardará o leito,
E nada vai comer, a papa e basta:
Guarda, ó Deus, loingüiça, toucinho, nada dessa casta!”
- “E um ratinho, não pode? – pergunta o gato –
Ou algumas coxinhas de um pássaro?”
- “Guarda, ó Deus! Sanguessuga e fazemos regime!
O sucesso na cura depende desse descrime”.
E estava na cama, o pobre gato,
Sem comer nada, de longe cheirava um rato.
Foi todo ganância! Comeu em exagero;
Por isso teve um castigo severo.
Isso vos pode tocar, petizes meus,
De ganância, guarda, ó Deus!

(trad. M.Naumczuk*)

OI-OI-OI, GATOS DOIS
Autor desconhecido. 

Oi-oi-oi, gatos dois,
gris-e-marrons ambos sois.
Um foi grande, outro não,
Miavam sempre: miau, miau, miau.
Oi-oi-oi, gatos dois,
gris-e-marrons ambos sois.
Nada hoje vão fazer,
senão crianças entreter.
Um fugiu prò bosque,
e fez barulho com o rabiosque.
Outro num telhado, 
perdeu o sapato dourado.
Oi-oi-oi, gatos dois,
gris-e-marrons ambos sois.

(trad. M.Naumczuk)

* Estudante do 1.º ano do curso de mestrado em  Estudos Portugueses da Universidade de Varsóvia

Fotografia de Tamara Sobolska

{tradução}
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para miña irmá, Shura

Cantos gatos hai na terra,
sen maneira de contar,
o corazón soña co cheiro da almendra,
e a estrela azul chamará.

Será somnolencia, sono, vixilia,
recordar só podo dos tempos da ala -
como gatiño miañaba na fiestriña,
e miraba me de esguello sen interese.

Só era un neno daquela,
e coa canción da avoa,
el saltaba como un tigre pequeno,
para coller o fillo no chan.

Xa pasou todo. Perdín a miña avoa,
e uns años despois,
deste gato fixeron un gorro,
que levou ata morte meu avó.

Setembro 1925
(trad. Natalia Szejko*)

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Сестре Шуре

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня -
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

Сентябрь 1925
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{entrevista}

o que sabem os
veterinários sobre gatos ?

entrevista com marta wojciechowska

por Anna Biesiadecka
Estudante do 3.º ano do Curso de Licenciatura em Estudos Portugueses 

Universidade de Varsóvia
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{entrevista}

Anna Biesiadecka: O tema da nossa conversa de hoje são os 
gatos, podemos então começar com uma curta história da 
convivência dos homens com os gatos?

Marta Wojciechowska*: A relação gato-homem foi sendo 
diferente durante os séculos. Os gatos são originários do 
norte da África, e já no Egito antigo ganharam a atenção dos 
humanos – foram retratados nas obras artísticas, venerados, 
havia uma deusa da fertilidade com uma cabeça de gato... 
Essa “prosperidade” acabou na Idade Média, quando come-
çaram as chamadas “caças às bruxas”. E, como todos sabem, 
os gatos foram vistos como atributos, companheiros das 
bruxas, e por isso também sofreram com as perseguições. 
Naquele período surgiu o estereótipo da falsidade, astúcia 
ou perfídia dos gatos, cujos poderes sobrenaturais e ligação 
com o mundo mágico ameaçavam o bem-estar dos homens. 
Depois vieram as epidemias da peste (bubônica), que, na 
verdade, era transmitida pelas pulgas dos ratos. Os gatos ca-
çavam os ratos e traziam-nos para casa e assim a doença se 
espalhava entre os moradores, só que todos consideravam os 
pobres felinos como transmissores da praga mortal... Hoje 
em dia não existe um “padrão” – uns gostam de gatos, tem 
muitas fundações que os ajudam, que pagam pelo tratamen-
to de várias doenças, procuram famílias adotivas; e outros 
os culpam pelo mau cheiro nos porões, ou simplesmente os 
ignoram.

A.B: Eu fiquei muito interessada pela sua área de espe-
cialização – o behaviorismo dos animais. O que fazem os 
behavioristas?

M.W: Os behavioristas que trabalham com animais levam em 
consideração principalmente as emoções dos bichos, não os 
veem como objetos experimentais. Resumindo – um beha-
viorista é uma pessoa, que tenta trocar o comportamento não 
apropriado por um comportamento desejado pelo dono.  

A.B: Passando à psicologia dos gatos, você pode caracteri-
zá-los?

M.W: Contrariamente à opinião geral, que os gatos sentem-
-se bem em bandos – e se alguém tem um gato é bom levar 
mais dois para eles brincarem juntos – os gatos são caçado-
res solitários e não precisam de companhia, nem de tanta 
atenção e de contato da parte dos homens como os cachor-
ros. Os gatos gostam de ter tudo sob controle, decidem quan-
do querem caçar, brincar, dormir, receber carinho ou sentar 
no colo do dono. 

A.B: Fale-nos de alguns casos de problemas psíquicos dos 
felinos que você tenha tratado? Eles sofrem das mesmas 
doenças que os homens?

M.W: Sim, os gatos costumam sofrer de neuroses, transtor-
nos obsessivo-compulsivos e depressões, por exemplo. Os 
problemas deles, na grande maioria dos casos, são causa-
dos pelas mudanças no seu ambiente. Os gatos gostam de 
rotina, então quando, de repente, se faz uma reforma em 
casa, se muda para outro lugar, quando aparece uma pes-
soa nova (um bebê, um parceiro), o animal sofre muito por 
causa de um  “colapso de esquema”. Num dos casos que eu 
tratei, o gato tinha uma depressão causada pelo nascimento 
de um bebê.

A.B: E como se curam essas doenças?

M.W: Se a condição é grave, faz-se um tratamento farmaco-
lógico, usando antidepressivos ou ansiolíticos (diminuem a 
ansiedade). Além disso, se tratam os sintomas causados pelo 
estresse crônico ou pela depressão, como o fato de um gato 
se lamber compulsivamente ou de “fazer as necessidades” 
fora da caixa de areia. Às vezes os gatos sofrem de inflama-
ções crônicas, por exemplo da cistite idiopática.

Marta Wojciechowska é apaixonada por gatos, paixão de tal 
forma intensa que a levou a estudar Medicina Veterinária na 
Universidade de Agronomia de Varsóvia, e depois a realizar 
uma formação específica em behaviorismo. Para saber o que 
sabe a ciência sobre os gatos, fomos falar com ela e pergun-
tar-lhe as razões por detrás de marradinhas, unhadas e ou-
tros comportamentos deste felino doméstico.
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{entrevista}

A.B: Então, o que os donos podem fazer para evitar situ-
ações dessas? Se, por exemplo, estão esperando um novo 
membro da família,se querem fazer alguma reforma ou se 
mudar, etc.?

M.W: Frequentemente, durante as terapias, ou para evitar 
comportamentos indesejados, usam-se os feromônios 
felinos, que foram sintetizados e preparados para a venda. 
Os gatos têm  as glândulas olfativas nas bochechas, por isso 
costumam esfregar as suas caras nos móveis ou nas pessoas 
para deixar os seus traços, marcar o território. Eles exalam 
essas substâncias quando se sentem relaxados, seguros. 
Andam em redor de um objeto ou das pernas, ronronam, 
tocam com a cabeça. Associam o cheiro desses feromônios 
com a sensação de segurança e por isso se tornam mais 
calmos. 

A.B: Além de esfregar a cara nos objetos, quais são os 
outros jeitos de marcar o território?

M.W: Os gatos marcam o território com o cheiro, então além 
de se esfregar, eles urinam, defecam, arranham – é uma 
marcação visual e olfativa, por isso os gatos arranham por 
exemplo móveis novos – querem eliminar o cheiro alheio e 
deixar o deles. 

A.B: E quanto às emoções – os gatos têm a mesma escala de 
emoções como os homens? Sentem medo, amor, saudades?

M.W: Sentem o medo, porque é um sentimento muito 
primitivo, que permite a nossa sobrevivência. No que diz 
respeito às emoções superiores, não se as atribui aos animais. 
Para eles não existe o amor, a saudade, mas ao mesmo tempo 
não agem com más intenções. As emoções superiores estão 
ligadas com a premeditação, com a habilidade de prever a 
sequência de eventos, e a consciência dos animais é bastante 
limitada.

A.B: Então, os animais não agem por causa de ciúmes, da 
inveja, da malícia?

M.W: Não. Quando ocorre uma mudança na rotina, quan-
do algo bloqueia o acesso aos recursos, o gato vai querer 
derrotá-lo. Por exemplo, quando alguém se senta na sua 
poltrona preferida, o gato faz tudo para espantar o intruso, 
livrar-se dele. Ou se, de repente, temos muitas visitas, e antes 
quase ninguém vinha a nossa casa, os gatos urinam nos 
sapatos, para marcar o território, cobrir o cheiro alheio com 
o seu. O estresse, qualquer mudança na rotina, provocam 
comportamentos estranhos. E o gato tenta controlar a situ-
ação, restaurar a ordem. Os gatos têm a chamada neofobia. 
Quando o processo de socialização se fecha, eles não são tão 
abertos para as novidades, viram mais desconfiados.

A.B: Quando ocorre este processo de socialização?

M.W: Praticamente desde o nascimento ate a décima semana 
da vida. Depois de esta fase acabar, já não se pode fazer 
muito. Se o gato durante este tempo aprendeu a conviver 
conosco, sabe que somos bons, cheiramos bem, brincamos 
com eles e enchemos as suas tijelas. Provavelmente, mesmo 
até depois de algum acidente ou trauma, irá recuperar a con-
fiança pelos homens. Mas se ele foi atacado, sofreu violência 
da parte do dono ou de outras pessoas quando era pequeno, 
será desconfiado, selvagem para sempre.

A.B: E os gatos que nasceram e foram criados em casa, que 
não saem, perdem os instintos primários?

M.W: O gato doméstico tem os mesmos instintos que os 
gatos selvagens, especialmente o de caçador, e com certeza 
que mesmo que ele tenha sido criado em casa, iria sobreviver 
ao ar livre. Ao contrário dos cachorros, os gatos são consi-
derados uma espécie doméstica, mas não domesticada. Os 
cachorros vira-latas vivem comendo o lixo ou contam com a 
ajuda das pessoas. Como não realizam as sequências primá-
rias, o instinto deles desaparece. Enquanto o gato sempre se 
vira, consegue matar alguns passarinhos ou camundongos 
porque gosta de carne fresca. Os instintos dele nunca desa-
parecem, o meio em que nasceu e o fato de ter sido criado 
dentro de casa não têm influência nenhuma. 

A.B: Depois de anos de experiência, existe algo que ainda 
te espanta no comportamento dos gatos?

M.W: As doenças dos gatos, talvez, não sejam muito 
espetaculares. O que eu acho mais interessante é o com-
portamento inexplicável para nós, porque esquecemos, que 
um gato é um gato, e não é um ser humano. A percepção 
do gato difere da nossa, tem um aparelho visual diferen-
te, o alcance das frequências que eles ouvem é quase tão 
amplo como o dos morcegos. Durante o curso para os 
behavioristas uma das professores contou uma historinha 
muito interessante – um casal que morava num prédio 
antigo, tinha dois gatos, que saltavam nas paredes, tentan-
do atingir o teto. Os donos começaram a pensar, que a casa 
deles estava mal-assombrada, e os gatos tentavam captar os 
fantasmas. Por fim descobriram, que os vizinhos de cima 
tinham canários, mas ninguém além dos gatos conseguia 
entendê-los...

      *Marta Wojciechowska – em 2008 formou-se na faculdade de Medi-
cina Veterinária na SGGW (Warsaw University of Life Sciences) e 
em 2010 fez um curso para behavioristas em COAPE; trabalha numa 
clínica veterinária em Varsóvia. 
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{poesía}

Abel Murcia

***
   A ti

La nieve se ha adueñado del tejado
apenas son las doce de la noche
y espero sin hacer ningún reproche
que el sueño se te lleve de mi lado.

Espío el movimiento acompasado
del aire en tus pulmones y algún coche
en la calle, pasada medianoche,
me recuerda, después de haber tocado

el claxon a lo loco, que la vida
anda suelta detrás de los ladridos
de los perros y del silencio atento

de los gatos. Y tú sigues dormida
y yo me voy durmiendo, perseguidos
por un callado cielo en movimiento.

De Desguace personal

***

miran los gatos
cómo se va la tarde
tan a hurtadillas

De Desguace personal

Poeta, traductor y director del  
Instituto Cervantes de Cracovia
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{poesía}

***

Sobre la mesa, una hoja de papel
espera que te nombre una vez más,
no parece bastarle ese merodear
de tu presencia alrededor de mí

–de qué gata aprendiste
a huir de las caricias–.
El papel quiere más.
Te exige. Te reclama.
Qué color puede tener tu nombre.
El blanco del papel me paraliza.
Mi ignorancia también.
Salgo.
Apago la luz.
Permíteme que cierre la puerta
no vaya a ser que encuentres el camino.

De Desguace personal

***

ojos de gato
los de la noche oscura
miran y miran

  Inédito

***

la gata duerme
acaricia las horas
su ronroneo

  Inédito
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Nahuel Janik

GATO NEGRO

Tú, que con la brisa de la noche
te cuelas por mi ventana.

Tú, que te vas cuando quieres
y no vuelves cuando te llaman.

Tú, que te llevas mi suerte, 
a la vuelta de la esquina
Cómo le temerás a la muerte 
que no te alcanzan seis vidas.

Tú, sigilosa compañía 
de mis tardes perdidas

..

Me sumerjo en tus ojos, misteriosos, serenos
Se desvanece mi mano mimando tu pelo,
Me deleito observando tu sensual movimiento 
y sonrío, al verte relamer tu esbelto cuerpo.

Te marcharás de repente ,sin más despedida
me serás infiel, ante foráneas caricias.
Nos volveremos a ver, tal vez, algún día
Si no te traiciona, tu curiosidad suicida.

Trujamán

{poesía}
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LA CASUALIDAD EN UN ACONTECIMIENTO,

Mientras un gato se relame, el hombre se quedó dormido, 
en la muerte, sentado con un cigarrillo entre los dedos 
índice y medio de la mano izquierda, su vicio se consu-
me, la ceniza no se cae, ahí se queda, terca, impertinente, 
silenciosa, contrincante del tiempo, se hace de él , se lo 
apropia, le quita la existencia absoluta a todos los segun-
deros y minuteros de la sala, las agujas, se convierten en 
alfileres que se clavan en los puños de las camisas de los 
caballeros, las adornadas muñecas de las damas. La banda 
sigue tocando, Alan, de chaleco violeta platinado, con sus 
respectivos botoncitos bien abrochados, movió sus piecitos 
calzados con los zapatos prestados de su primo, ocho veces 
el tiempo que llevaba la orquesta, catorce baldosas por 
segundo, concentrado en la bandeja y la mesa de la familia 
Stellman. Sirvió la lengua a la vinagreta, al apoyar en la 
mesa el último plato de la tanda 678 de la noche, los ojos 
negros que siempre le brillaban, se empaparon como nunca. 
No sabrá cuanto le falta para que salga el último colectivo 
que lo deje antes de las doce en casa, lo espera la vieja, la 
hermana, el abuelo , los amigos. Y es 24 de diciembre, su 
cumpleaños.

{poesía}
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Gerardo Beltrán

JUNTURAS

Un día
una tarde
una noche
instintos desatados y animales

 tres:

el perro más
el ratón menos
el gato igual

 dos:

el gato igual
al perro más
el ratón menos

 uno:

el ratón menos
el gato igual
al perro más

 cero

 más
 cero
 más
 cero.

Poetíssimo

{poesía}



Marzo 2013 33¿?

EL DÍA QUE LA SEÑORITA K ATROPELLÓ MI POESÍA

1

Tu poesía, me dijo,
no es más que una línea 
sinuosa
sobre el pavimento.

A esa velocidad
le pasó por encima.

2

Ese día,
no hubo tormentas de fuego,
ni diluvios,
ni más guerras.
Ni siquiera un comentario en las noticias.

Fue simplemente un homicidio imprudencial 
por parte de la víctima.
La eternidad habría sido
una pena excesiva:

La señorita K salió libre bajo fianza.
A mi poesía, gato sinuoso y descuidado,
le quedan ocho vidas por delante.

{poesía}
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Escritora

Katarzyna Hajost-Żak 

TODOS LOS GATOS SON PARDOS

Antes me gustaban los gatos, pero
de noche son iguales, sobre todo sin botas.
Maullan mucho y cazan poco.
Domados -engordan, insaciados -destrozan la casa.
Cuando se aburren, juegan con el ratón.
Cuando se ausentan, juegan los ratones.
Caprichosos, cariñosos, curiosos y carnívoros.
Peludos dormilones, cabelludos chulones.
Bestias embriagadas, molestias amargadas.
En celo celosos, en reposo agoniosos.
Antes me gustaban los gatos, pero
son iguales que los hombres.

{poesía}
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el pariente del este
por Katarzyna Hajost-Żak

Escritora

Itsik sentía mucha envidia por su primo de Alejandría. Era el gato del rabino, 
igual que él, pero aquí las semejanzas terminaban. Su primo era guapo, de pelaje 
negro y brillante, con ojos verdes y una manera de andar tan sensual que todas 
las gatas se volvían locas por él. Allí donde vivía hacía sol, había mercados con 

pescado por todos lados y ningún perro. Además, la vida era milagrosa y cualquiera 
podía econtrar un talismán que lo protegía de las pulgas, un anillo que le daba siete 
vidas o por lo menos una caperuza que lo hacía invisible, lo que era muy útil a la hora 
de robarse los manjares de la mesa de shabat. Sin embargo, para Itsik, todo lo que le 
describía su primo en las cartas era un mundo inalcanzable. Además, las cartas estaban 
escritas en hebreo o en arameo (aquí y allá un comentario picante en ladino), e Itsik 
sabía solamente un poco de yídish. Por más que quisiera, Itsik no podía encontrar nada 
positivo en su vida. Vivía en el antiguo barrio judío de Cracovia, en un edificio húmedo 
y oscuro. Su rebe ayunaba toda la semana para comer un trozo de pan el día de shabat y 
a Itsik no le quedaba otra que hacer lo mismo. De pescado, nada. Y las gatas, bueno, las 
gatas eran flacas, histéricas y siempre estaban de mal humor, así que pobre Itsik nunca 
había vivido ninguna de esas noches tan apasionantes que le decribía su primo. Para 
colmo, Itsik era de pelaje blanco con manchas negras y siempre tenía la sensación de 
que se parecía más a las vacas de Galitzia que a un gato seductor. Andar por las calles 
tampoco era una buena idea, porque normalmente hacía frío y el portero de su casa 
siempre le gritaba y lo perseguía con la escoba. Y los únicos seres milagrosos eran los 
dibuqs, que le echaban mal ojo a la comida para que no fuera kosher.

Pero una noche de diciembre, Itsik soñó que había encontrado en el ático una lámpara 
mágica con un genio dentro que le había prometido cumplirle tres deseos. Al desper-
tarse, Itsik subió al ático y, efectivamente, en un rincón, tapada con toneladas de polvo 
y telarañas, había una lámpara. Pequeña y rara. Itsik, muerto de miedo, la frotó con la 
patita y apareció algo. Era un gato flaco y gris con sólo un ojo que no tenía color. Le 
preguntó por sus tres deseos. A Itsik le temblaba todo, pero logró pedir una bañera con 
leche, otra llena de arenques y a una gata voluptuosa de ojos verdes. En un instante apa-
reció todo lo que había pedido y el genio tuerto se evaporó. Viendo tanta maravilla y 
sus sueños cumplidos, Itsik empezó a dar saltos de alegría. Lo que le daba más felicidad 
era la gata, pero los arenques tenían un olor casi divino e Itsik no pudo resistir la ten-
tación de meterse en la bañera y comerse unos cuantos. Le daba un poco de vergüenza 
no hacerle caso a una gata tan bella, pero inmediatamente pensó que necesitaba fuerza 
y energía para lucir como amante. Llevaba años sin comer pescado y estaba tan bueno 
que se comió una docena. Al salir de la bañera le dieron naúseas. La gata, algo asquea-
da, le aconsejó que bebiera un poco de leche. Itsek, siguiendo su consejó, subió al borde 
de la bañera, se agachó un poco y cayó en la leche ahogándose en el mismo momento. 
Es que a los asquenazíes siempre les iba mal.

{prosa}
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el amor es como 
el gato de baruch1

por Gerardo Beltrán
Poeta y protector de gatos 

{qué bonito es el amor #21}

El gato Shamir

El amor es como el gato de 
Baruch, que ni es canónico 
ni se sabe en realidad si es 
gato o no. O como el de 

Schrödinger, que dentro de la caja 
está vivo y/o está muerto2 y fuera de 
la caja hace lo que se le da la gana3.

Dice una leyenda que como las ratas 
molestaban a los pasajeros del Arca, 
Noé pasó la mano por la frente del 
león, que estornudó proyectando 
una pareja de gatos. Por eso el gato 
se parece al león. Pero como el león 
no es como lo pintan, nos quedamos 
en las mismas4.

1 Desde luego, no nos referimos a Baruch Spinoza, a quien no se le 
conoce ningún gato (lo cual no necesariamente significa que no lo 
tuviera), sino a Baruch ben Neriah, el secretario de Jeremías, que 
menciona al único gato de toda la Biblia (Baruch 6,21). Pero como 
el original hebreo de su libro está perdido, el susodicho gato puede 
ser más bien una trampa de los egipcios, una suerte de espía intro-
ducido a través del texto griego de la Septuaginta.

2 De acuerdo con los principios de la mecánica cuántica, la situaci-
ón del amor o del gato dentro de la caja puede describirse como una 
superposición de los estados “vivo” y “muerto”. 

3 No deja de ser simbólico que el gato y la serpiente hayan sido los 
únicos que no se conmovieron con la muerte de Buda, aunque hay 
que tener en cuenta que, desde el punto de vista cuántico, es posible 
que en ese momento ellos estuvieran muertos también.  

4 A pesar de todo, yo creo que el amor es como mi gatito Shamir, 
que solamente tenía un ojo, pero veía más allá.
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como ser catalina
por Daniela Capillé

Diretora de projetos e palavras

{qué bonito es el amor #21}

Há sempre um dia em que é 
tudo ou nada. E não há volta 
atrás, não há como desfazer o 
nó. Às vezes é uma bolinha tão 

pequenina que vai se enrolando e termina 
puxando o fio das coisas. Como uma gata 
que brinca com um novelo de lã vermelho 
na sala de um apartamento antigo em Boedo. 
E passa o tempo passeando por entre os 
livros amarelos e os discos velhos, impacien-
temente esperando que o dono volte de um 
cruzeiro de 4 meses. 

O apartamento fica no térreo e Catalina fica 
parte do tempo ao pé da janela, ouvindo 
as pessoas que passam na rua. Bom dia! 
Posso passar pela sua casa? Que caro está o 
supermercado, essa inflação que não para! 
Tomamos uns mates? Che, não fica assim. 
Quer vir dormir comigo? Você me ama?

E Catalina vê o sol do inverno descendo 
ainda cedo, o céu meio cinza, esperando que 
volte a dona que ficou em terra firme como 
ela.  As árvores peladas nas ruas que cheiram 
a vinho seco. À noite ela sai pelos telhados e 
ouve as portas batendo, as janelas, os cantos 
das casas, por onde sai um ruido baixinho de 
bandoneón antigo. 

Foi numa dessas noites que cruzei com Catalina. 

Eu vinha de ser gata e não sabia o que fazer com isso por que 
já fazia algum tempo tinha esse instinto meio adormecido 
por dentro. E então Catalina se pôs na minha frente. As pati-
nhas esticadas para frente. Me olhou fixamente. Eu encostei 
o meu nariz no dela, frio, e ficamos assim uns segundos.  Era 
uma véspera de feriado e éramos seis náufragos ao redor de 
uma mesa de jantar, bebendo o vinho que saía dos pinguins. 

Foi esse o dia em que eu decidi que seria tudo ou nada. 

Eu já havia escutado essa expressão antes e me parecia meio 
desconexa em um mundo em que tudo é meio pela metade. 
Mas ser radical é algo felino. Um salto que não pode fa-
lhar.  Foi assim que Catalina me ensinou que há sempre um 
momento em que você se perde se não estiver atento a essas 
pequenas coisas que só se sente na pele. Um arrepio, ou o 

rosto quente. Foi só um segundo longo, em que ela me mirou 
tão fixo e depois saiu, sem mudar a expressão vitoriosa. E 
nessa saída, roçou no meu braço com o pelo cinza brilhoso. E 
então eu decidi ser Catalina.

Por aí eu já havia pensado em ter um gato, mas ainda me 
parecia muita coisa ter alguém que dependesse de mim. Eu 
já me sentia meio gata por estar sempre tocando as coisas 
como se a minha pele fosse de veludo. Mas ser Catalina era 
algo mais. Porque eu teria que manter essa mirada decidida 
sem ceder à tentação de olhar para baixo. E saber me retirar 
quando fosse a hora e voltar quando fosse preciso.

Eu apertei o chiclete de menta entre os dentes. Você bate os 
dentes quando dorme, me haviam dito uns dias antes, quan-
do me acordavam para pedir um beijo. E agora eu queria 
acordar um pouco mais. 

Quadro de Judyta Steffek
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Desenho: Michalina Kowol
Texto: Jakub Jankowski
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