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O ódio 
aos 

livros 

F
oi assim na Con-
tra-Reforma, com o 
Códex imposto pelo 
papado, que demo-

nizou inúmeras obras. Foi 
assim com a Censura do 
Estado Novo, que não se li-
mitava a proibir apenas li-
teratura política mas in-
terferia na expressão cul-
tural. Foi assim com a prá-
tica recorrente de queima 
de exemplares da Bíblia 
em países católicos, na lu-
ta contra o avanço do pro-
testantismo. Foi assim com 
o tristemente célebre caso 
Sousa Lara versus Sarama-
go. Foi assim também num 
dos maiores crimes da His-
tória – a destruição pelo fo-
go da lendária Biblioteca 

de Alexandria.
O ódio aos livros pre-

nuncia o ódio às pessoas, 
exactamente da mesma 
forma como queimar li-
vros (por serem considera-
dos inconvenientes, heré-
ticos, perigosos, revolucio-
nários ou indecentes) é o 
primeiro passo para come-
çar a queimar pessoas, por 
motivos idênticos. Figura-
tiva ou literalmente.

No fundo, o ódio aos li-
vros representa a tentativa 
de condicionar a informa-
ção ou de evitar que ela cir-
cule livremente. Como a in-
formação é poder (que o di-
ga o Wikileaks) há que im-
pedir que esse poder caia 
na rua, pois um povo infor-

mado pode muito bem vir a 
ser um povo revoltado. 

Talvez por isso o poder 
económico tem-se vindo 
a apoderar dos meios de 
informação, a fi m de con-
trolar o fl uxo noticioso, de 
acordo com as próprias 
conveniências. De tal mo-
do que hoje temos que não 
apenas saber descodifi car 
as notícias, mas também 
saber quem é o patrão do 
órgão noticioso. 

A censura refi nou-se e 
funciona hoje de modo 
muito mais complexo. O lá-
pis azul é o recibo verde do 
jornalista e as boas graças 
do anunciante. E já se fala 
em privatizar a internet…

J B-L

Lamento para a 
língua portuguesa     
          (excerto)

O
s criminosos do Esta-
do Islâmico destruí-

ram recentemente impor-
tante património cultural, 
arquitectónico e arqueo-
lógico do Iraque, na anti-
ga cidade de Hatra, clas-
sifi cada pela UNESCO co-
mo Património Cultural 
da Humanidade, e a zona 
arqueológica de Dur Shar-
rukin em Jorsabad, assim 
como da cidade assíria de 

Nimrud e do Museu da Ci-
vilização em Mossul, entre 
outros. Já os talibãs afe-
gãos haviam destruído a 
canhão os budas gigantes 
de Bamyiam, em 2001. 

Os demónios escondi-
dos no ser humano liber-
tam-se facilmente. Es-
ta tendência de obrigar os 
outros a pensar pela nossa 
cabeça e a crer como nós é 
perniciosa. 

não és mais do que as outras, mas és nossa,
e crescemos em ti. nem se imagina
que alguma vez uma outra língua possa
pôr-te incolor, ou inodora, insossa,
ser remédio brutal, mera aspirina,
ou tirar-nos de vez de alguma fossa,
ou dar-nos vida nova e repentina.
mas é o teu país que te destroça,
o teu próprio país quer-te esquecer
e a sua condição te contamina
e no seu dia-a-dia te assassina.

Vasco Graça Moura

Há 70 anos terminou a II Guerra Mundial, na Europa. O Japão rendeu-se mais tarde. Mas 
o extermínio que Adolf Hitler provocou está de novo a acontecer, já não por causa de um 

só homem mas de um sistema. É ver o que acontece todos os dias no Mediterrâneo, que 
passou de um mar comum (Mare Nostrum) para um mar da morte. Onde estão agora os 

Aliados que se oporão a este estado de coisas? 

Há 70 anos e agora
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Os livros sempre foram
alvo de intolerância, 

proibidos de imprimir, vender

e circular, e milhares deles acabaram 

em gloriosas fogueiras redentoras, 

promovidas pelo sectarismo

do poder dominante. 

O ódio aos livros 
prenuncia o 
ódio às pessoas, 
exactamente 
da mesma 
forma como 
queimar livros é 
o primeiro passo 
para começar 
a queimar 
pessoas, por 
motivos idênticos.
Figurativa ou 
literalmente.


