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Jorge Amado, vivo⁹² 
 

Escreverei sobre Jorge Amado como se estivesse vivo. Dizem-me que  
as suas cinzas foram enterradas debaixo da mangueira a cuja sombra 
ele gostava de acolher-se lá no Rio Vermelho, mas cinzas são cinzas,  
coisa nenhuma, muito mais têm pesado as palavras, e o vento igualador, 
cedo ou tarde, tanto levou umas como outras. Por isso, só quero falar  
de Jorge Amado vivo. Nem sequer da sua obra, essa a que logo  
lhe saltaram profetas a jurar em todas as línguas que durará mais que o 
seu autor. Quem tais frases escreva ou diga sabe que não arriscará nada ao 
enunciá-las, uma vez que, salvo se gozar de uma longevidade excepcional, 
já cá não estará para responder pelo augúrio quando chegar a altura  
de verificar até onde chegaram o acerto ou o desacerto dele. Vale isto para 
Jorge Amado como vale para o Eça de Queiroz ou o Machado de Assis,  
ou qualquer outro de talentos curtos ou largos. Atrás de tempo, tempo vem, 
nenhum tempo passado teve razão em tudo, igualmente a não terá nenhum 
tempo futuro. O pior engano dos vivos sempre foi pensar que o tempo lhes 
haveria de fazer justiça, que os viria a ajuizar segundo regras de apreciação 
tão benévolas que eles próprios as poderiam ter redigido e aprovado. 
Desconfiar do futuro em vida deveria ter sido o primeiro mandamento 
de quem, ao morrer, vai deixar obra ao mundo. Não sei se Jorge Amado, 
enquanto viveu, o pensou alguma vez, mas não duvido de que o está 
pensando agora. Refiro-me, volto a dizer, ao Jorge Amado vivo, não àquele 
cujas cinzas estão inumadas debaixo da mangueira do Rio Vermelho.  
 
É minha firme convicção de que, ao contrário de uma crença geral e 
daquilo que a aparente evidência dos factos tem parecido demonstrar 
até hoje, os mortos não se retiram do mundo, mantêm-se nele desde 
sempre e para sempre, não pelas ossadas que deixaram ou pelas cinzas 
a que os reduziram, menos ainda pela insubstancialidade desses 
pitorescos fantasmas que precisam de lençóis para se converterem em 
aparição, mas pela forma invisível do que havia sido o seu corpo sólido, 
transformado, pela morte, em ausência. Sim, andamos por aí rodeados 
pelas presenças dos vivos que preenchem (preenchemos) buracos na 
atmosfera, mas também estamos cercados pelas presenças da ausência, 
a dos mortos, esses que nos legaram vazios para sempre vivos no 
lugar que antes ocupavam, mesmo quando de si nada mais ficou que a 
poeira dispersa em que se tornaram. Por aqui se vê como me é tão fácil 
escrever sobre Jorge Amado para dizer que está vivo.  
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Todos os meus conhecidos me diziam conhecer a Jorge Amado, mas eu a 
Jorge Amado não o conhecia, e, como se a grave falta nada representasse 
para mim, pelo menos uma vez devo ter dado a impressão de que não  
o queria conhecer. Foi, se bem me lembro, em 1981, e eu descia, sozinho 
comigo mesmo, a avenida da Liberdade, quando, à porta do hotel Tivoli, 
vi um grupo de cinco ou seis pessoas reunidas ao redor de uma cabeça 
branca. A cabeça pertencia a Jorge Amado, o grupo era de jornalistas, não 
recordo se também algum escritor. Guinei rapidamente a direção  
que me levaria diretamente a eles, esgueirei-me para a berma do passeio, 
e quando já os havia ultrapassado e me julgava a coberto, ouço  
passos rápidos que se aproximavam e chamar pelo meu nome. Virei-me,  
era o Álvaro Salema que me dizia: “Está ali o Jorge Amado.  
Se quer, apresento-lho…”. Respondi que não valia a pena, que não queria 
interromper a conversa, incomodar, ficaria para uma outra vez, além 
disso estava com um pouco de pressa, muito obrigado. O Álvaro Salema 
olhou-me com cara de não perceber, mas não fez comentários. Voltou 
para o grupo, e eu continuei no meu rumo. Assim são as coisas. Tiveram 
de passar uns largos nove anos, até 1990, para que esse rumo tornasse  
a cruzar-se com o de Jorge Amado. Foi em Roma, ambos fazíamos  
parte do júri do prémio da União Latina, mas, forçados pelo concurso de 
gente a uma breve saudação à chegada ao hotel, não passámos além do 
limiar do conhecimento. Nessa mesma noite desprendeu-se-me a retina 
do olho direito e, na manhã seguinte, a toque de caixa (“Nem pense  
em operar-se aqui”, avisou-me um oftalmologista italiano que consultei, 
o dr. Lombroso), tive de regressar a casa para que me repusessem no  
seu lugar o órgão avariado. O júri decidiu sem mim, ganhou o uruguaio 
Juan Carlos Onetti.⁹³ No ano seguinte (1991), fazendo frente à  
poderosa candidatura de Marguerite Duras,⁹⁴ proposta e defendida por 
Pascal Quignard,⁹⁵ consegui, com o apoio tranquilo mas teimoso de  
Jorge Amado, até a rendição unânime dos restantes membros do júri, que  
o prémio fosse para José Cardoso Pires.⁹⁶ A amizade com Jorge Amado 
começou aí, pelejando, ombro com ombro, para que um escritor de 
língua portuguesa fosse o destinatário do reconhecimento internacional 
que o prémio literário da União Latina então significava. Na mesma  
Roma ainda por alguns anos, em Paris no domicílio da rue Saint-Paul,  
em Santiago de Compostela, finalmente em Lisboa para emendar  
a falta no sítio onde tinha sido cometida, em Salvador da Bahia, aqui e  
além pelo mundo, sempre com Zélia e Pilar, os amigos Jorge e José nunca 
precisaram de longos discursos nem de copos de conhaque para saber 
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que se entendiam e estimavam. De outro modo não se compreenderia  
o pacto que, risonhamente, firmaram em Paris: aquele que viesse  
a ganhar o Nobel (supondo que tal sucedesse) convidaria o outro a estar 
presente na cerimónia. Sem inveja nem rancor. No final de 1998,  
Jorge Amado já não estava em condições de viajar, só por isso não o  
tive comigo em Estocolmo.  
 
Um dia destes, Pilar e eu desembarcaremos na rua das Alagoinhas,  
a visitar Zélia e a família. Sentar-nos-emos debaixo da mangueira, no 
banco do Jorge, e eu levarei, para entreter a espera, A descoberta da 
América pelos turcos. Sim, não necessitam dizer-mo, o livro tem poucas 
páginas, não vai dar para muito, mas, sendo a obra acabada que é,  
pode-se voltar ao princípio uma vez e muitas, que sempre o encontraremos 
intacto. Se o Jorge tardar, se não vier, será apenas porque se atrasou  
no caminho, demorou-se a conversar com algum amigo, foi o que  
foi, talvez o Carybé, talvez o Calasans. Esperaremos pacientemente.  
Não há perigo de que não apareça. Ele está vivo.  
 
José Saramago 
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