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“A CASA DA RÚSSIA”
“A Casa da Rússia”,
um romance de
espionagem clássico
do escritor John le
Carré, foi publicado
há pouco mais de 30
anos, em 1989, quando
em todo o Ocidente se
falava da ‘perestroika’,
a afamada abertura
que o então presidente
da União Soviética,
Mikhail Gorbachev,
introduziu no país. Esta
reforma significava
uma certa abertura
económica ao exterior, a redução das despesas com a
defesa, e a negociação de acordos com os Estados Unidos
da América, no sentido de reduzir o arsenal de armamento
das duas potências mundiais.
A Guerra Fria, contudo, continuava, e só a dissolução da
União Soviética, ocorrida alguns anos mais tarde, em 1991,
a fez abrandar, sem combates em larga escala como tinha
acontecido nas duas guerras mundiais da primeira metade
do século XX.
John le Carré, nascido em 1931, antes da 2.ª Guerra
Mundial, e falecido em dezembro do ano passado, foi
professor universitário em Eton, uma prestigiada escola
interna inglesa para rapazes, e trabalhou durante algum
tempo com os serviços secretos britânicos, daí o seu
conhecimento dos meandros da espionagem.
O romance segue o percurso de um documento secreto,
contendo segredos militares da União Soviética, entregue
anonimamente por uma mulher russa a um editor
inglês, numa feira do livro em Moscovo. Este ato vai ter
consequências na vida dos três personagens principais:
Barley Scott Blair, “esse grande espião britânico”, …
“sempre um cavalheiro”, editor inglês escolhido pelo físico
soviético Goethe para editar o seu manuscrito secreto, e
Katya Orlova, a jovem russa que entregou o manuscrito a
um outro editor inglês presente na feira do livro. “Por favor,
preciso de toda a sua simpatia e ajuda”, disse ela, como se
não houvesse outra hipótese” … “Era uma mulher séria.
Inteligente. Determinada”.
E quem era Goethe, afinal? – um físico soviético, em
conflito consigo próprio, um cientista “que andava à
procura da sua inocência … um novo génio da física”
que tinha realizado estudos extremamente brilhantes em
certos campos e que os militares não largavam já que,
“em física, ao que parece, a distinção entre investigação
pacífica e investigação militar é frequentemente muito
ténue”. E Goethe, ou seja, Yakov de seu verdadeiro nome,
queria canalizar a sua investigação para fins pacíficos, o
que irritava o poder militar russo.
O manuscrito secreto vai parar acidentalmente às mãos
dos serviços secretos britânicos na “Casa da Rússia”,
nome por que era conhecida a parte dos serviços secretos
que lidava com os assuntos da União Soviética.
Para além da trama da espionagem, John le Carré trata
com esmero a questão do amor que se vai desenvolvendo
entre os personagens, e o dilema entre ser fiel a uma causa
e o amor por outra pessoa, sobre qual deles se sobrepõe
quando é chegado o momento da escolha.
A história desenrola-se entre Moscovo, Leninegrado,
Londres, uma ilha sem nome na América e termina em
Lisboa, palco de encontro de espiões ao longo do século
XX.
Este romance foi adaptado para o cinema em 1990, num
filme protagonizado por Sean Connery e Michelle Pfeifer.
Num momento em que já não existe guerra fria, mas em
que ainda é possível silenciar e envenenar opositores do
regime, vale a pena ler - ou reler – este livro.

CRÓNICA
VANESSA SCHNITZER

VINHO NATURAL
As modas, pelo seu grande poder de influência,
sujeitam os seus interlocutores a lugares
comuns de absorção simples. Incomoda-me
este seguidismo cego, a incapacidade de
ter vontade própria, o desinteresse pela
descoberta da diferença. Esta conversa vem
a propósito das novas modas que têm vindo
a galgar terreno, e a conquistar cada mais
adeptos, que partilham a natural tendência
de ir “beber” chavões que jorram da fonte
dos lugares-comuns. Um dos mais recentes e
mediáticos afirma, com a maior das certezas,
que os melhores vinhos são oriundos de
práticas enológicas menos interventivas,
os chamados “vinhos naturais”. Segundo
esta visão, o enólogo não passa de um mero
observador da obra divina da Natureza, que
se assume como o verdadeiro Jesus Cristo
na última ceia, que promove o milagre da
transformação da água em vinho.
São poucos os enólogos e produtores que não
alinham, pelo menos publicamente, por este
diapasão afirmando ser os vinhos “naturais”
aqueles que expressam verdadeiramente
o ‘terroir’, os tais vinhos de lavra, que por
dispensarem os “químicos” são os mais puros. A
ser verdadeira tal premissa, os melhores vinhos
nasceriam da obra e graça de Deus, restando
ao enólogo o mero papel de observador dos
“humores” da natureza, de mero tutor dos
frutos da vinha. Como se de uma bela narrativa
romântica se tratasse, o quadro é de um lirismo
encantador; o único problema é quando se tenta
fazer a aproximação à realidade.
Se fizermos o exercício de deixar de lado
o proselitismo barato, os romantismos da
intervenção mínima não servem absolutamente
para nada. A afirmação poderá chocar os
espíritos mais sensíveis, mas os vinhos
chamados “naturais” não existem, porque ele
não se faz sozinho, não resulta somente da
generosidade da natureza, é produto da criação
intelectual do homem. Sem intervenção iríamos
ter puro vinagre, e não vinho. Existe, logo de
seguida, a feroz acusação aos produtos de
vinhos “artificiais e industriais” pelo recurso
abusivo à utilização do veneno dos químicos.
No entanto, se perguntarmos aos apologistas
do intervencionismo mínimo o que utilizam na
vinha e na adega, respondem que só recorrem,
por vezes, ao cobre e ao enxofre. Então o cobre
e o enxofre não são químicos, ou existem os
chamados químicos bons e os químicos maus?
Será que gostar de vinhos límpidos, bem feitos
e que dão prazer a beber é agora pecado?
Quem quer jogar no fio da navalha está no seu
direito, quem quer fazer vinhos com defeito
e o quer fazer passar por virtude também o
pode fazer; no que me toca, não quero sofrer
uma reação de pele por provar vinhos com
uma acidez tão corrosiva que fazem chorar as
minhas papilas gustativas, nem terei de ficar
maravilhada com um rosé escuro e agressivo.
Até vou mais longe, tenho o direito de recusar
um vinho que saiba mais a cerveja ou a cidra.
Haja paciência.

SELOS DE MACAU DO ANO LUNAR
JÁ SAÍRAM
Desde que, em 1984, os correios
de Macau incluíram o ano lunar
no seu plano filatélico anual, esta
emissão, como se compreende,
tem sido sempre a primeira a
entrar em circulação. Este ano foi
a 5 de janeiro. O novo ano lunar
chinês, que hoje tem o seu início,
é dedicado ao búfalo, o segundo
dos doze animais a responder ao
chamamento de Buda.
Os correios macaenses, este ano,
celebraram-no através de duas
emissões: uma de selos, outra de
etiquetas postais e uma emissão
conjunta com a China de um
sobrescrito especial.
A série tem quatro selos e um
bloco, com mais um, com as
franquias de 2,50, 4, 4,50 e 6 patacas; a do bloco é de 14 patacas. O
‘design’ é de Lei Tak Seng.
A série de etiquetas postais também tem quatro exemplares, de
idêntica imagem, e entraram em circulação, dias depois dos selos,
no dia 20. As franquias são as mesmas dos selos e o ‘design’ é de
Fung Pou Chu.
Sobre a mesma efeméride também houve por parte dos Serviços
de Correios e Telecomunicações de Macau e a da Companhia Geral
Filatélica da China a emissão de um sobrescrito comemorativo que
será disponibilizado aos filatelistas com os quatro selos de Macau
e dois da emissão da China sobre os quais será aposto o carimbo
das duas administrações postais.
Para além das emissões já apresentadas estão previstas para este
ano mais as seguintes: fevereiro, dia 22 – “120.° Aniversário da
Imprensa Oficial”; março, dia 1 – “Vistas Cénicas do Continente VIII”;
abril, dia 23 – “Bibliotecas de Macau (II)”; maio, dia 13 – “Procissão
de Nossa Senhora de Fátima”; dia 19 – “Festividades – Dia do
Buda”; junho, dia 11 – “Lojas Antigas Típicas de Macau”; julho, dia
1 – “Centenário do Partido Comunista da China”; setembro, dia 13
- “Wushu – Artes Marciais Chinesas e Saúde”; outubro, dia 20 –
“Insetos”; dia 28 – “150º Aniversário da Associação de Beneficência
do Hospital Kiang Wu”; novembro, dia 18 – “Museu e Peças
Museológicas (VI) – Museu do Grande Prémio de Macau”; dezembro,
dia 3 – “40.ª Maratona Internacional de Macau”.
Já estão disponíveis em https://philately.ctt.gov.mo/ alguns
elementos, incluindo as ilustrações, sobre as duas próximas
emissões: “120.° Aniversário da Imprensa Oficial” (dia 22 de
fevereiro) e “Vistas Cénicas do Continente VIII” (1 de março).
A emissão do próximo dia 22 tem dois selos e um bloco, com as
franquias de 2,50 e 4 e 6,50 patacas e a do dia 1 de março apenas
um bloco de 14 patacas.
Este ano lunar vai terminar no dia 31 de janeiro de 2022, seguindose-lhe o ano do tigre.

