


Para mis abuelos
Para os meus avós

Ate para o Ano Havana.indd   5 18/09/2019   15:50



7

capítulo um

Elisa
HAVANA, 1959 

— Quanto tempo vamos estar fora? — pergunta a minha irmã Maria. 
— Algum tempo — respondo. 
— Dois meses? Seis meses? Um ano? Dois? 
— Silêncio. — Empurro-a para a frente, com o meu olhar a pas-

sar pela área de partidas do Aeroporto Rancho-Boyeros para ver se 
alguém ouvira a sua pergunta. 

Estamos ali em fila, as famosas — ou infames, depende a quem 
perguntarem — irmãs Perez. A Isabel está à frente, é a mais velha do 
grupo. Não diz nada, tem o olhar fixo no noivo, o Alberto. O rosto dele 
está pálido enquanto nos observa a sair da cidade que um dia tivemos 
a nossos pés. 

A Beatriz vem a seguir. Quando anda, a bainha do seu melhor ves-
tido roça-lhe a barriga das pernas, o tecido azul-pálido adornado com 
renda, e é como se todo o aeroporto sustivesse a respiração. É a beldade 
da família e sabe bem disso. 

Eu sigo atrás dela, com os joelhos a tremer por baixo das saias, cada 
passo a exigir um esforço poderoso. 

E depois vem a Maria, a última das rainhas do açúcar.
Aos 13 anos, a Maria ainda é demasiadamente jovem para en- 

tender a necessidade de manter a voz baixa, consegue desvalorizar  
os soldados de uniformes verdes com as armas penduradas sobre 
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os ombros e seguras nas mãos ansiosas. Ela sabe o perigo que aque-
les uniformes trazem, mas não tão bem como o resto de nós. Não 
fomos capazes de afastar toda a dor que varreu a nossa família, no 
seu colapso implacável, mas fizemos o nosso melhor para a prote- 
ger da barbárie por que tivemos de passar. Ela não ouviu os gritos 
dos prisioneiros, fechados em jaulas como se fossem animais, em 
La Cabaña, a prisão que agora era gerida por aquele monstro argen-
tino. Ela não vira o sangue cubano derramado no chão. 

Mas o nosso pai viu. 
Ele vira-se e silencia-a com um olhar, que raramente usa, mas 

que é extremamente eficaz. Durante a maior parte das nossas vidas, 
ele deixou as filhas ficarem aos cuidados da nossa mãe e da ama, 
a Magda, porque estava demasiado ocupado a gerir a sua empresa 
de açúcar e com os jogos políticos. Mas estes são tempos extraor- 
dinários, os riscos são maiores do que qualquer um que alguma vez 
tenhamos enfrentado. Não há nada que Fidel gostasse mais do que 
fazer de Emilio Perez e da sua família um exemplo — o mais per-
feito exemplo de tudo aquilo que a sua revolução procura destruir. 
Não somos a família mais rica de Cuba, nem sequer a mais pode-
rosa, mas a relação próxima entre o meu pai e o anterior presidente 
é impossível de ignorar. Até as palavras descuidadas de uma rapariga 
de 13 anos poderão revelar-se fatais neste clima. 

A Maria fica em silêncio. 
A nossa mãe caminha ao lado do nosso pai, com a cabeça er- 

guida. Insistiu que usássemos os nossos melhores vestidos, chapéus e  
luvas, que escovássemos o cabelo até ele brilhar. As suas filhas jamais 
poderiam parecer menos do que perfeitas, mesmo durante os tempos 
incertos de exílio.

É desafiadora até na derrota. 
Podemos não ter lutado nas montanhas, não ter carregado armas 

com as mãos protegidas por luvas, mas ainda há um espírito comba-
tente dentro de cada um de nós. Um espírito que Fidel acendeu como 
uma chama que jamais se extinguirá. E por isso caminhamos em dire-
ção à porta de embarque nos nossos vestidos favoritos, numa demons-
tração vistosa do orgulho e pragmatismo cubanos. É a nossa forma de 
levarmos os vestidos connosco, mesmo que não levemos as joias que  
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normalmente os adornam. O que resta das nossas joias está enterrado 
no jardim das traseiras da casa. 

Para quando regressarmos. 
Ser cubano é ser orgulhoso — é, ao mesmo tempo, a nossa maior 

bênção e a nossa maior maldição. Não servimos reis, não curvamos a 
cabeça a ninguém, carregamos os nossos problemas às costas como 
se não fosse nada. Reparem que há uma grande arte em ser assim.  
A arte de fazer parecer que nada nos exige esforço, que o nosso mundo 
é dourado, quando, na verdade, os joelhos sob os vestidos de seda 
ameaçam ceder devido ao peso disto tudo. Somos seda e renda, mas 
por baixo delas somos feitas de aço. 

Tentamos preservar a ficção de que se trata de umas meras férias, 
uma curta viagem ao estrangeiro, mas os olhares fixos que nos seguem 
pelo aeroporto fora sabem que não é bem assim…

Os dedos da Beatriz entrelaçam-se nos meus por um breve e  
abençoado instante. As sentinelas vestidas de verde-azeitona obser-
vam todos os nossos movimentos. Há qualquer coisa de reconfor- 
tante no medo dela, naquela fissura na sua fachada. Não lhe largo a 
mão. 

O mundo tal como o conhecíamos morreu, e não reconheço este 
que lhe tomou o lugar. 

Uma sensação de impotência toma de assalto a zona de partidas. 
Vêmo-la nos olhos dos homens e mulheres que esperam para entrar 
a bordo dos aviões, na postura cansada dos seus ombros, no choque 
que lhes tolda o rosto, nos pertences agarrados com força por ambas 
as mãos. Está presente nas crianças sombrias, as gargalhadas extintas 
pelo miasma que nos surpreendeu. 

Este costumava ser um lugar feliz. Vínhamos dar as boas-vindas 
ao nosso pai quando ele regressava das viagens de negócios, ainda há  
três anos nos sentáramos nestes mesmos bancos, cheias de entusias- 
mo, pois íamos viajar de férias para Nova Iorque. 

Tomamos os nossos lugares, aninhadas umas nas outras, a Beatriz 
de um dos meus lados, a Maria do outro. A Isabel senta-se afas- 
tada de nós, com a sua dor como uma manta sobre os ombros.  
Há vários níveis de perda aqui, o peso do que deixamos para trás é 
inevitável. 
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Os meus pais sentam-se de mãos dadas, uma das raras demons-
trações públicas de afeto em que já os vi envolvidos, nos seus olhos, 
vejo preocupação, nos seus corações, mágoa. 

Quanto tempo estaremos fora? Quando poderemos regressar? 
Que versão de Cuba encontraremos quando o fizermos?

Já estamos aqui há horas e os segundos arrastam-se com uma 
lentidão interminável. O meu vestido faz-me comichão, um fio fino 
de suor escorre-me pelo pescoço. A náusea dá-me voltas ao estômago 
e sinto um sabor acre na boca. 

— Acho que vou vomitar — murmuro para a Beatriz.
Ela aperta-me os dedos.  
— Não vais nada. Estamos quase lá. 
Combato a náusea olhando para o chão à minha frente. O peso 

dos olhares que se pousam fixamente sobre nós é cortante, mas ao 
mesmo tempo é como se existíssemos no vácuo. O som foi suga- 
do da sala, à exceção do ocasional roçar dos tecidos das roupas, de 
um soluço ou outro. Existimos num estado de purgatório, à espera, 
à espera… 

— Agora a embarcar…
O meu pai levanta-se do lugar e as pernas estalam. Envelheceu 

anos nos dois meses que se passaram desde que o presidente Batista 
fugiu do país, desde que os ventos da revolução deslizaram desde  
a Sierra Maestra até ao nosso canto da ilha. Emilio Perez foi outro- 
ra considerado um dos homens mais ricos e poderosos de Cuba, 
agora, há pouco que distinga o meu pai do homem sentado na 
cadeira em frente ou do cavalheiro que espera junto à porta de em- 
barque. Agora somos todos cidadãos de país nenhum, todos órfãos 
das circunstâncias. 

Estendo a mão e pego na da Maria. 
Ela está em silêncio, como se tivesse entendido finalmente a reali-

dade da situação. Estamos todos. 
Caminhamos em fila, solenes e reticentes, percorremos o cami-

nho através da pista. Hoje não sopra nem uma brisa no ar, o calor é 
esmagador enquanto avançamos, o sol fustiga-nos as costas, o avião 
parece pairar à nossa frente.

Não consigo fazer isto. Não consigo partir. Não posso ficar. 
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A Beatriz puxa-me para a frente, uma fila de raparigas Perez, e con- 
tinuo a caminhar.

Entramos no avião com uma agitação estranha, o silêncio a que-
brar e a estalar, à medida que as vozes abafadas dão lugar a outras mais 
sonoras, uma cacofonia de lágrimas que enche a cabina. Lamentos. 
Agora que saímos da zona de partidas, o verniz do civismo está a esta-
lar e dá lugar a algo nu e cru…

Ao luto. 
Sento-me junto a uma janela, espreito pelo vidro minúsculo, na 

esperança de encontrar uma vista melhor do que a que tinha no ter-
minal do aeroporto, na esperança de…

Afastamo-nos da porta de embarque com um sobressalto e um 
solavanco, o silêncio inunda a cabina. De repente, é novamente vés-
pera de Ano Novo e estou no salão de baile da casa de um amigo dos 
meus pais, com um copo de champanhe numa das mãos. Estou a rir,  
sinto o coração tão cheio. Há um medo persistente como pano de fundo, 
medo e incerteza, mas também um sentimento de esperança. 

Em poucos minutos, todo o meu mundo mudou.
O presidente Batista fugiu do país! Viva Cuba livre! 
Será isto a liberdade?
Já estamos a ganhar velocidade, a percorrer a pista. Naquele mo- 

mento, o meu corpo debate-se contra a náusea e perco a batalha, agarro 
no saco que está no bolso do banco à minha frente e esvazio o estô-
mago para dentro dele. 

A Beatriz acaricia-me as costas, enquanto me debruço para a frente,  
à medida que as rodas saem do chão e começamos a pairar no céu. A náu- 
sea atinge-me uma e outra vez, um vergonhoso presente de despedida, 
e quando levanto finalmente os olhos, uma espantosa paisagem azul e 
verde recebe-me, a paleta de cores de um artista está por baixo de mim. 

Quando Cristóvão Colombo chegou a Cuba, descreveu-a como a 
terra mais bela que o homem alguma vez vira. E é mesmo. Mas é mais 
do que o mar, as montanhas, o céu límpido. Estamos a deixar para trás 
muito mais do que isso. 

Quanto tempo estaremos longe?
Um ano? Dois?
Ojalá. 
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Marisol
JANEIRO DE 2017

Quando era mais nova, implorava à minha avó que me falasse de  
Cuba. Era uma ilha mítica, que guardava no coração, mas inteiramente  
desenhada a partir da versão de Cuba que ela criara no seu exílio em 
Miami e das histórias que partilhara comigo. Sentia-me dividida entre 
duas terras — duas versões de mim mesma —, aquela que habitava 
com o meu corpo e aquela onde vivia em sonhos.

Sentávamo-nos na sala de estar da casa grande dos meus avós 
em Coral Gables e ela mostrava-me as fotografias antigas que tinham 
sido levadas à socapa para fora do país por familiares intrépidos e que 
teciam lendas sobre a sua vida em Havana, as aventuras das irmãs,  
a pintarem um retrato de uma terra que existia na minha imaginação. 
As histórias da minha avó cheiravam a gardénias e jasmim, sabiam  
a banana e papaia e tinham sempre o som do seu antigo gira-discos. 
De cada vez que acabava uma história, sorria e prometia que um dia eu  
havia de ver aquela terra com os meus próprios olhos, que havíamos 
de regressar em grande estilo, para reabrirmos a propriedade que a 
família tinha na praia de Varadero e a elegante casa que ocupava quase 
um quarteirão inteiro numa rua ladeada por árvores em Havana. 

Quando o Fidel morrer, havemos de regressar. Vais ver. 
E finalmente, após quase seis anos em que manteve os cubanos em  

suspenso, com falsos alarmes e enganos, ele morreu de facto, pou-
cos meses depois de a minha avó ter morrido também. Na noite em 
que ele morreu, a minha família abriu uma garrafa de champanhe 
que o meu bisavô comprara há quase 60 anos para esta mesma oca-
sião. Fizemos um brinde à morte de Castro ao nosso inimitável estilo. 
Infelizmente, o champanhe, à semelhança do próprio Fidel, já não 
estava no seu melhor estado, mas festejámos na Calle Ocho em Miami 
até ao nascer do sol e ainda…

Ainda aqui estamos. 
A morte dele não apagou quase 60 anos de exílio, nem assegurou 

um futuro de liberdade. Em vez disso, estou a contrabandear as cin-
zas da minha avó no interior da minha mala, escondidas em frascos, 
na bolsa da maquilhagem, para honrar o último pedido que me fez 
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enquanto rezávamos, nos agarrávamos à esperança e esperávamos 
que as coisas mudassem. 

Quando eu morrer, leva-me de volta a Cuba. Espalha as minhas cinzas 
sobre a terra que amo. Saberás onde o fazer.

Agora, sentada no avião, algures entre a Cidade do México e Havana, 
armada com o meu bloco de notas cheio de nomes de ruas e lugares 
para visitar e um guia de viagem que comprei pela Internet, não faço 
a menor ideia de onde posso encontrar o lugar certo para o descanso 
eterno da minha avó. 

O testamento da minha avó foi lido há seis meses, com 30 mem-
bros da família sentados na sala de reuniões dos nossos advogados 
em Brickell. As irmãs dela estavam lá — a Beatriz e a Maria. A Isabel 
morrera um ano antes. Os filhos delas vieram com os cônjuges e res-
petivos filhos, a geração seguinte a apresentar o seu respeito à geração 
anterior. Depois, estava lá o meu pai — o único filho da minha avó —, 
as minhas duas irmãs e eu. 

As partes principais do testamento eram bastante simples, não se 
esperavam grandes surpresas. O meu avô morrera há mais de duas 
décadas e entregara o negócio de família de cana de açúcar ao meu 
pai, para que fosse ele a geri-lo. Havia a casa em Palm Beach, que 
ficou para a minha irmã Daniela. A quinta em Wellington e os cava-
los, que ficaram para a minha irmã Lucia, a do meio. E eu acabei por 
ficar com a casa de Coral Gables, o local a partir de onde fiz tantas 
viagens imaginárias a Cuba. 

Havia doação de dinheiros, obras de arte, listas e mais listas de 
artigos que o advogado leu com um tom prosaico, os seus anúncios 
eram ocasionalmente recebidos com uma lágrima ou exclamação de 
gratidão. E depois ouviu-se o seu último desejo…

Os avós não deviam ter netos favoritos, mas a minha avó nunca 
seguira as regras de mais ninguém. Talvez tenha sido pelo facto de ter 
nascido dois meses antes de a minha mãe ter apanhado o meu pai na 
cama com uma herdeira do negócio da borracha. A Lucia e a Daniela 
tinham anos e anos de união familiar antes do Grande Divórcio e 
depois dele mantiveram com a minha mãe um laço forte que nunca 
consegui estabelecer. A minha infância foi passada entre sessões de 
estratégia nos escritórios dos advogados, a viajar para a frente e para 

Ate para o Ano Havana.indd   13 18/09/2019   15:50



Chanel Cleeton

14

trás entre casas, até que a minha mãe lavou as mãos de toda aquela 
confusão e voltou para Espanha, deixando-me aos cuidados da minha 
avó. Por isso, talvez por ter sido a filha que ela nunca teve, criou-me 
como se fosse sua e fazia sentido que agora me tivesse atribuído esta 
tarefa…

Ninguém da família o questionou.
Das suas irmãs, recebi uma lista de moradas — incluindo a da pro- 

priedade Perez em Havana e a da casa de praia que ninguém visitava 
há mais de 50 anos. Puseram-me em contacto com a Ana Rodriguez, 
a melhor amiga de infância da minha avó. Apesar de se ter passado 
tanto tempo, ela foi suficientemente bondosa para me oferecer guarida 
durante a semana que ia passar em Cuba. Talvez me pudesse ajudar  
também sobre o lugar onde deveria espalhar as cinzas da minha avó.

Sempre quiseste visitar Cuba, e o meu maior arrependimento é não ter- 
mos conseguido lá ir enquanto era viva. Mas, pelo menos, sinto-me consolada 
ao imaginar-te a passear ao longo de Malecón, com os borrifos de água sal-
gada a salpicarem-te o rosto. Imagino-te ajoelhada nos bancos da Catedral 
de Havana e sentada à mesa no Tropicana. Alguma vez te contei sobre 
aquela noite em que saímos de casa às escondidas para irmos dançar?

Sempre sonhei que Fidel morreria antes de mim e que então regressaria 
a casa. Mas agora o meu sonho é diferente. Já sou uma mulher velha e 
aceitei o facto de que nunca voltarei a ver Cuba. Mas tu irás vê-la. 

Viver no exílio é ver as coisas que mais amamos no mundo — o ar que 
respiramos, a terra que pisamos — serem-nos retiradas. Elas existem do 
outro lado de um muro — ali e não aqui — inalteradas pelo tempo e pelas 
circunstâncias, preservadas numa memória perfeita que só existe na terra 
dos sonhos. 

A minha Cuba já não existe, a Cuba que te mostrei ao longo dos anos 
foi varrida pelos ventos da revolução. Mas está na altura de descobrires a 
tua própria Cuba. 

Voltei a guardar a carta na mala, as palavras já esborratadas umas 
nas outras. Tinham-se passado seis meses, mas a dor ainda estava 
aqui, intensificada pelos momentos em que senti a sua falta de modo 
mais cruel, quando ela devia estar comigo e não estava. 

A imagem dos merenguitos que me fazia sempre nas ocasiões 
especiais, o seu sabor açucarado a dissolver-se na minha língua numa 
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nuvem de pó branco, os sons da minha infância — os nossos ídolos 
musicais: Celia Cruz, Benny Moré e Buena Vista Social Club — e agora 
isto, as rodas do avião a tocarem em solo cubano.

Tenho saudades da minha avó. 
As lágrimas correm-me pelo rosto abaixo. Não se trata apenas da 

sua ausência, é a sensação de ligação, à medida que o avião percorre a 
mesma pista que ela percorreu há quase 60 anos, para sair de Cuba. 

Olho pela janela e recebo os primeiros vislumbres do Aeroporto 
Internacional José Martí. À primeira vista, é igual a tantos outros aero-
portos caribenhos para onde voei durante as férias, ao longo da minha 
vida. Mas por baixo das semelhanças, há uma sensação de reconheci-
mento e uma emoção que me trespassam. Um suspiro que me foge 
do corpo, como se estivesse há tanto tempo a suster a respiração e só 
agora pudesse exalar. 

É aquela sensação de estar longe durante muito tempo e de voltar-
mos a nossa casa, a sua visão a saudar-nos — familiar e mudada —  
ao passarmos a porta, ao pousarmos as malas no chão a nosso lado, 
com uma sensação de realização, a viagem chegada ao fim, e absorve-
mos o que está em redor, avaliamos tudo o que deixáramos para trás 
e pensamos…

Cheguei a casa. 
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capítulo dois

Saio do avião e atravesso o aeroporto com as malas bem seguras na mão. 
Durante toda a minha vida, Cuba foi uma espécie de entidade mítica, 
umas vezes tangível, outras apenas uma presença efémera que me foi 
arrancada das mãos. Mas agora é real e embora o átrio de chegadas do  
aeroporto não tenha nada de romântico ou encantador, sinto-me inun-
dada de entusiasmo. 

Infelizmente, a aura romântica deste momento é manchada pelo 
tédio do tempo. Os minutos passam, passa quase uma hora até con-
seguir chegar à frente da fila dos serviços de imigração. Reparo no 
número de agentes de imigração atrás dos balcões, na facilidade com 
que os turistas que vão à minha frente são processados. Oficialmente, 
estou aqui com um visto de jornalista, para escrever um artigo para 
a revista de viagens de Miami em que presto serviços como trabalha-
dora independente — um artigo sobre o turismo em Cuba, agora que 
as restrições são menos acentuadas. Apresentei a ideia ao meu editor, 
como uma série com várias partes, com o objetivo de apresentar Cuba 
aos americanos e negociei a minha proposta para financiar a viagem. 
Oficiosamente, é claro, trago as cinzas da minha avó na mala. 

Há um processo legal para o regresso de exilados que querem ser 
sepultados em Cuba, mas depois de falar com amigos da família que 
enfrentaram os mesmos desafios — recusas, burocracia e a interven-
ção do governo —, esta pareceu-me ser a via mais simples, já que era 
utilizada por muitos cubanos todos os anos. Enquanto contrabandeio 
a minha avó de regresso ao seu país, juro que a consigo sentir a olhar 
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para baixo, para mim, e a sorrir, completamente deliciada por estar 
a passar a perna ao regime que tanto odiava. 

Tenho a papelada toda reunida, o meu visto na mão e vou avançando 
na fila da imigração, a rezar para que a minha urna improvisada passe 
pela alfândega sem incidentes. 

Apresento os documentos ao agente, com o coração a bater com 
força, enquanto respondo às suas perguntas em espanhol, a língua 
que falei durante toda a minha vida. Há uma separação estranha aqui,  
a sensação de que estamos ligados porque somos conterrâneos — sem,  
no entanto, o sermos. Apesar de ter uma mãe hispano-americana, sem- 
pre me considerei mais cubana do que qualquer outra coisa e em Miami 
isso nunca foi um problema. Os meus avós são cubanos, o meu pai 
é cubano, logo, eu sou cubana. Mas será que aqui vai importar que a  
minha pele seja mais clara do que a dos cidadãos deste país, que o meu  
sangue não seja inteiramente cubano? Serei uma estrangeira aqui ou 
a minha herança genética será suficiente?

O agente faz-me sinal e avanço com as minhas malas, com os nervos a  
apoderarem-se de mim, enquanto coloco a mala de mão onde estão as cin-
zas da minha avó na máquina de raio-X, para os agentes cubanos pode- 
rem verificar que não estou a trazer contrabando para o país. O tapete rolante 
suspira e geme enquanto as malas passam. E eu sustenho a respiração. 

Passo pela máquina e fico à espera, certa de que será este o mo- 
mento em que sinalizam a minha mala. Na minha cabeça, começam as  
desfilar as imagens da sala de interrogatório sem janelas, algures nas 
profundezas do aeroporto, para onde me vão levar. O simples facto de  
as viagens de turismo para Cuba ainda estarem vedadas aos americanos 
começa a reforçar a imprevisibilidade desta situação, a realidade de que 
estou a aventurar-me por território desconhecido e águas perigosas. 

Embora ninguém tivesse questionado o desejo da minha avó de ter 
as suas cinzas espalhadas em Cuba ou a sua decisão de que seria eu a  
desempenhar a tarefa, a minha viagem foi encarada com cautela por 
parte da família, principalmente por aqueles que viveram em primeira 
mão a opressão do regime. 

Nunca te esqueças de quem és, avisou-me a Beatriz. Os direitos que 
tens aqui vão evaporar-se assim que aterrares em Havana. Nunca os tomes 
como garantidos. 
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Nas semanas anteriores à minha partida, a minha tia-avó Maria 
enviou-me e-mails diários, cheios de artigos com notícias e informa-
ções de viagens, do Departamento de Estado, e as palavras ficaram-me 
gravadas na memória… podem deter qualquer pessoa a qualquer altura… 
se violar as leis locais, mesmo inconscientemente… detenção… prisão…

Não há nada como uma potencial detenção caprichosa para nos 
incutir medo. Não duvido que Cuba seja diferente de todos os lugares 
que já visitei, mas, ao mesmo temp,o não consigo conciliar a imagem 
que fui vendo na televisão e nas notícias ao longo dos anos — carros 
antigos coloridos, ondas espantosas e arquitetura romântica — com 
este retrato tão austero que as minhas tias-avós me pintaram. 

As minhas tias-avós são muito protetoras em relação a mim e aos 
meus primos, mas quando falam de Cuba há sempre outro nível de 
medo presente, um que sugere horrores implícitos que o tempo não 
mitigou. Tentei explicar-lhes que as coisas agora são diferentes, que 
não estamos em 1959, que a revolução já acabou, que a Embaixada dos  
Estados Unidos reabriu em Havana e que entrámos numa nova era de 
relações cubano-americanas. 

Nada do que eu dissesse diminuía a preocupação a seus olhos,  
e quando a Maria insistiu em que levasse um terço escondido na mala 
nem protestei, considerando o risco que era levar as cinzas. O mais 
certo era até vir a precisar da sorte adicional. 

Avanço na fila de visitantes.
Deixa a minha avó entrar e prometo que fico longe de sarilhos durante 

o resto da viagem.
O meu olhar é atraído para a máquina de raio-X.
Outro agente assente com a cabeça na minha direção e agarro na 

mala assim que passa pelo túnel, com um coro de aleluias a inundar-
-me enquanto atravesso o aeroporto. 

Pego no resto da bagagem na área de recolha e passo pela alfân-
dega, com os nervos a acalmarem a cada passo que dou, o desconforto 
a ser substituído por uma excitação semelhante àquela que sentimos 
na véspera de Natal. Tinha esperado a minha vida inteira por este 
momento. 

Saio do aeroporto e tenho o primeiro verdadeiro vislumbre de 
Havana, inspiro a primeira lufada de ar cubano. Há uma brisa ligeira 

Ate para o Ano Havana.indd   18 18/09/2019   15:50



Até pArA o Ano, em HAvAnA

19

no ar, mas por debaixo dela, a humidade atinge-me com toda a força 
e o cabelo começa a colar-se à minha nuca. Janeiro em Havana parece 
um janeiro quente em Miami. Tiro os óculos de sol da mala e coloco-
-os no rosto. 

O passeio no exterior do aeroporto é alegremente caótico, com 
amigos e familiares a abraçarem-se, vozes sonoras a gritarem num 
exuberante espanhol, pessoas a guardarem malas nas bagageiras gi- 
gantescas dos carros de cores brilhantes. A maior parte dos carros tem 
cerca de 60 anos, alguns até são mais antigos, mas a idade reflete-se 
mais no estilo do que na sua condição, pois a tinta brilha, os croma-
dos refulgem e o orgulho dos proprietários é evidente em muitos dos 
veículos. 

Passo os olhos pelo mar de pessoas, algumas com pequenos car-
tazes com nomes escritos, à procura da Ana Rodriguez. Estou ansiosa 
por conhecer a mulher de quem a minha avó me falou, com as suas 
palavras plenas de nostalgia e afeto. 

Fomos inseparáveis desde que éramos pequenas. A família dela vivia  
ao lado da nossa e costumávamos brincar juntas no jardim. Contei-te 
daquela vez em que tentei trepar o muro que dividia as nossas casas, 
Marisol? 

Sempre imaginei a amizade entre a minha avó e a Ana como uma 
versão cubana de Lucy e Ethel1 — com a minha avó no papel da Lucy, 
de acordo com as histórias que me contava.  

— Marisol Ferrera?
Virei-me ao ouvir o meu nome e fiquei frente a frente com um 

homem encostado a um descapotável azul-claro, com uma grelha cro-
mada enorme e frisos brancos a percorrerem as laterais.  

— Sim? 
O homem desencostou-se do carro, com a bainha da camisa de 

linho branca a esvoaçar na brisa, enquanto caminha na minha dire-
ção, todo ele feito de graciosidade. 

Cumprimenta-me num inglês suave e estende-me a mão. 

1  Lucy Ricardo (desempenhada por Lucille Ball) e Ethel Mertz (desempenhada por 
Vivian Vance) foram as protagonistas de I Love Lucy, uma série de comédia do 
canal de televisão CBS, dos EUA, que entre 1951 e 1957 prendeu milhões de espe-
tadores ao ecrã. [N. T.]
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— O meu nome é Luis Rodriguez. A minha avó pediu-me para 
a vir buscar. Ela pede desculpa por não ter vindo, mas não estava a 
sentir-se bem.

Aceito a mão dele, os dedos calejados a roçarem contra os meus 
num aperto de mão firme, de pele quente. O seu polegar roçou o inte-
rior do meu pulso enquanto a sua mão se libertava da minha e senti 
um tremor a percorrer-me.

Pestanejo e semicerro os olhos ligeiramente enquanto o observo, 
desejando ter prestado mais atenção ao que a Beatriz me contara sobre 
a família da Ana. 

Ele aparenta ter a minha idade ou talvez um par de anos mais — 
talvez esteja a meio dos 30. Tem um cabelo farto, alguns tons mais 
claros do que o meu — é mais acastanhado do que preto — e a pele 
é mais bronzeada, os olhos de um castanho profundo. As pequenas 
rugas que lhe contornam os olhos só acrescentam personalidade ao 
seu rosto. Uma barba bem aparada cobre-lhe o maxilar.

Tem aquela beleza típica de alguns homens — como se a soma 
das suas partes, embora indefiníveis individualmente, criasse sobre 
elas um carisma que nos faz levantar e prestar atenção.  

— Ela está bem? — pergunto eu, respondendo em espanhol e 
ignorando os nervos que decidiram instalar-se no meu estômago. 

Os lábios dele formam uma curva e não estou de todo preparada 
para o efeito, fico com a impressão de que o divirto. 

— Está ótima — responde ele também em espanhol. — Só fica 
mais cansada à medida que o dia avança.

A minha avó tinha 77 anos quando morreu. A Ana é quase um 
ano mais velha.  

— Está ansiosa por a conheer. Nas últimas semanas não falou de 
praticamente mais nada.

Inclina-se para a frente e agarra na minha mala grande com uma 
mão e na mala de mão com a outra. 

— Está preparada? Está aqui a sua bagagem toda?
Assinto com a cabeça. Ele ignora os meus protestos em como  

posso levar as minhas próprias malas e sigo-o até ao carro, sem con-
seguir resistir ao impulso de deslizar a mão sobre as suas curvas 
elegantes.  
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— É a primeira vez que vem a Cuba? — pergunta ele, enquanto 
pousa a mala mais pequena e me abre a porta do passageiro. 

— É.
Sento-me no banco corrido gigante e deixo os olhos percorrerem  

o interior do carro. Os bancos são forrados com uma pele que parece 
ter sido branca, há muito tempo, mas que, entretanto, assumiu um 
tom cremoso. Imagino a minha avó sentada num carro daqueles, com 
um daqueles vestidos que vi nas fotografias que ainda restam da sua 
vida em Cuba. Por um instante, sinto-me a viajar no tempo. 

Espero um pouco, enquanto o Luis guarda as malas na bagageira 
e vem sentar-se no banco da frente, ligando o motor antigo. Estendo 
instintivamente a mão à procura do cinto de segurança, mas paro a 
meio do caminho quando não o encontro.

Pois claro. 
Viajei mesmo no tempo.  
— Este carro é espantoso. Restaurou-o sozinho? 
— Tenho um primo que faz isso. Ele tem muito jeito com as mãos. 

— Deu uma palmadinha afetuosa no tablier. — Ela é muito tempera-
mental, mas se a tratar bem, nunca me deixa ficar mal. 

Sorrio.  
— O seu carro é feminino? 
— Claro que sim.
Volta a entrar na estrada com uma buzinadela e um aceno para o 

carro que estava atrás de nós.
Uma mistura de carros clássicos e sem graça e de veículos com 

um ar mais moderno passa por nós ao longo da estrada. Alguns estão 
num estado quase imaculado, como o do Luis, outros só parecem 
manter-se inteiros graças ao engenho e à oração. O carro acelera e 
agarro-me à porta, ao mesmo tempo que as palmeiras passam por 
nós, o veículo surpreendentemente veloz para a sua idade. O vento 
sopra-me o cabelo em volta do rosto e a brisa alivia um pouco o calor. 

Passamos por alguns buracos da estrada, o terreno é irregular e o 
meu corpo anda aos solavancos sem a segurança de um cinto. A pai-
sagem muda e aparecem enormes sinais que proclamam a grandeza 
da Revolução Cubana, a supremacia do comunismo. O rosto de Fidel 
Castro fita-me, seguido por imagens de Che Guevara com o cabelo  
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a ondular ao vento imaginário. São eles os monstros da minha infân-
cia e é estranho vê-los neste contexto, venerados e não difamados.  

— Então, você é escritora? — pergunta o Luis, berrando por cima 
do som do vento e dos carros que passam por nós.  

— Sou — grito também. — Trabalho maioritariamente por conta 
própria.

Demorei quase uma década a escrever artigos para revistas e textos 
para blogues até me considerar escritora, e uma parte de mim ainda 
está à espera de que alguém me corrija quando uso esse título. Escrever 
não é uma profissão que a minha família respeite ou entenda — o meu 
salário tem muito poucos zeros, o horário é muito errático e o prestígio 
das minhas escolhas de carreira não é o suficiente. Eles acham que é 
um passatempo excêntrico, uma história engraçada para contar nas 
festas, uma fonte de diversão, em vez de um trabalho que me paga as 
contas — quase todas. Ficariam todos muito mais felizes se me vissem 
a trabalhar na Perez Sugar — bem, todos menos a minha avó.

A vida é demasiado curta para sermos infelizes, Marisol. Para jogar-
mos pelo seguro. Para fazermos aquilo que esperam de nós em vez de 
seguirmos o nosso coração. Olha para nós. Num dia tínhamos tudo, no 
seguinte foi derrubado como um castelo na areia. Nunca se sabe o que a 
vida nos reserva. 

Quando saiu o meu primeiro artigo numa revista, a minha avó 
comprou 40 exemplares e andou a distribui-los com um sorriso por 
quem se cruzava com ela, proclamando que a neta tinha escrito uma 
peça excelente sobre como organizar o roupeiro que a inspirara a 
mudar o seu próprio espaçoso quarto de vestir.  

— Escreve sobre o quê?
Fico surpreendida pelo interesse genuíno da pergunta, em vez do 

desinteresse educado que estou habituada a encontrar ou das pergun- 
tas sobre quando vou arranjar um trabalho «a sério». 

— Escrevo artigos sobre estilo de vida — respondo. — Viagens, 
moda, comida, esse tipo de coisas. Estou a trabalhar num artigo sobre 
o turismo em Cuba, agora que as relações com o país estão a alargar-se.  

— E gosta do que faz?
É engraçado, pois acho que ele é a primeira pessoa a fazer-me 

essa pergunta. Normalmente, as pessoas querem saber onde é que os  
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meus artigos são publicados, se já escrevi para uma revista «impor-
tante», se tenho sucesso, de acordo com a métrica que decidiram ser 
importante — dinheiro, fama, notoriedade. Ainda gosto mais dele por 
ir ao âmago da questão — a razão pela qual escrevo. 

— Na maior parte das vezes. É divertido. Gosto de viajar e de 
conhecer lugares novos, gosto de conhecer gente nova. Normalmente, 
é uma espécie de puzzle — sei onde vou parar, as palavras que vou 
usar para lá chegar, mas a magia surge quando me sento em frente ao 
computador e junto frases para chegar ao coração daquilo que tento 
dizer. Há sempre um novo desafio, uma nova surpresa à minha espera 
quando começo a investigar.

E gosto da liberdade que este trabalho me dá, mas não o digo em 
voz alta. Se estiver demasiado tempo num sítio qualquer começo a 
ficar inquieta e, embora regresse sempre para Miami, depois de um 
mês, mais coisa menos coisa, começo a sentir novamente aquela 
ânsia de partir. É uma ânsia que se espalhou para outras áreas da 
minha vida, desde a morte da minha avó, a sua perda e as memórias 
que deixou para trás fizeram-me examinar a minha própria vida —  
31 anos, solteira, sem filhos, com uma carreira de que gosto, mas que 
não me apaixona. 

— Então, é da investigação que gosta?
Nunca pensei nisso assim, mas… 
— Sim, acho que sim.
Passamos por um muro decorado com um mural de bandeiras 

cubanas e olho de relance pelo canto do olho para o Luis. O braço está 
apoiado no lugar ao lado do meu, a meros centímetros de distância. 

Será que alguma vez saiu de Cuba? Os cubanos que cá ficaram 
guardarão algum ressentimento em relação aos que partiram? Estarão 
preocupados que tentemos recuperar as coisas que perdemos quando 
a revolução chegou? E se pudesse partir, fá-lo-ia? Será que se ques-
tiona sobre o mundo que existe para lá de Cuba? É estranho estar num 
lugar que está tão isolado do resto do mundo e perceber que o mais 
provável é vermos a vida sob perspetivas inteiramente diferentes. 

— Pode perguntar à vontade. — Um sorriso espalha-se nos lábios 
dele enquanto olha pelo espelho retrovisor. — Quase sinto as pergun-
tas na sua cabeça a quererem vir cá para fora.
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Abro a boca para objetar, mas ele abana a cabeça e volta a olhar 
para a estrada. 

— Jornalistas.
Há uma espécie de afeto indulgente na palavra. 
— Qual é o seu trabalho? — pergunto, em vez de responder à sua 

observação. 
— Sou professor de História na Universidade de Havana. Dou ca- 

deiras sobre a história cubana. Se tiver alguma pergunta sobre a cidade 
para o seu artigo, tenho todo o gosto em responder. 

— Isso seria ótimo, obrigada. Tenho uma lista de lugares onde 
gostava de ir… o Malécon, o Hotel Nacional, o Tropicana… mas tam-
bém adorava visitar os lugares que as pessoas de cá frequentam. 

— Nesse caso, terei todo o gosto em mostrar-lhe a cidade.
Quando aceitei o convite da Ana para ficar em sua casa, não estava 

à espera de que incluísse uma visita guiada, mas fico muito agrade-
cida pela ajuda dele. Além de que, não é sacrifício nenhum conhecer 
Cuba pela mão de um homem bonito e inteligente. 

— O que sabe sobre Cuba? — pergunta ele.  
— Fui criada a ouvir falar do país — respondo com orgulho.  

— O passatempo favorito da minha avó era contar-me histórias de 
Cuba, da casa onde cresceu, das viagens a Varadero, dos bailes a que  
ia nas praças. Cuba fez parte da minha vida diária. Ainda faz, mas 
agora que a minha avó morreu, sinto-a um pouco mais distante. 

— O seu pai nasceu cá? 
— Não. Nasceu depois de a minha avó ter partido, em 1959. 
— E ele não quis visitá-la consigo?
Encolho os ombros. 
— Ele trabalha muito. É ele quem gere a empresa da família e anda 

sempre muito ocupado. 
O meu pai é um homem de negócios e ação, não é muito dado 

a sentimentalismos ou à autodescoberta. Quando as relações entre  
os Estados Unidos e Cuba normalizarem — se um dia isso acon- 
tecer —, imagino que o meu pai queira abrir o seu caminho no  
novo mercado. Mas isto? Perseguir e investigar a história da família? 
Não.  

— É na indústria do açúcar, não é?
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Assinto com a cabeça, imaginando o que mais a avó lhe contou 
sobre nós.  

— A minha avó queria que as suas cinzas fossem espalhadas 
aqui. Disse-me que eu saberia onde as lançar, mas depois de falar com 
as irmãs dela, ainda não decidi qual será o lugar ideal. Elas deram-
-me algumas ideias, mas gostava de visitar os lugares e de ver que 
sensações me transmitem. Ela confiou-me esta tarefa e não a quero 
desiludir.

O meu avô foi enterrado num cemitério em Miami, mas a carta 
da minha avó deixava bem claro que não queria ser sepultada em solo 
americano.

Sempre disse que havia de regressar e agora cabe-te a ti cumprir esse 
desejo por mim, reunir-me com aqueles que deixei para trás.  

— Lamento muito a sua perda. Eram próximas? 
— Ela era como uma mãe para mim. 
Ele assente com a cabeça, como se entendesse que não digo estas 

palavras de ânimo leve. 
— A minha avó falava dela muitas vezes, com carinho. Esperava 

que um dia pudessem voltar a ver-se. 
— A minha avó pensava que um dia havia de regressar — res-

pondo, com a dor a trepar sobre mim, à medida que falava dela. Falar 
da minha avó é sempre uma faca de dois gumes: mantinha-me mais 
perto dela, mas também me fazia sentir a sua ausência com maior 
ferocidade.

O Luis vira para outra estrada e tenho o primeiro vislumbre de 
Havana.

Claro que já vi fotografias, mas não há nada como ver a cidade 
pessoalmente, os edifícios que se erguem diante de nós. Muitas das 
fachadas estão adornadas com cores vibrantes — coral, amarelo- 
-canário e azul-turquesa — e o sol banha-as com o seu brilho âmbar. 
As paredes condizem com os carros vistosos que nos rodeiam, mas  
em alguns pontos a tinta dos exteriores estão a descascar. Varais pen- 
dem de varandas de pedra e ferro fundido intrincados, a roupa esvoaça 
na brisa, os cabos elétricos ziguezagueiam por entre os edifícios. Aqui, 
as pessoas estão amontoadas umas em cima das outras, enfiadas em 
qualquer espaço disponível, transbordando dos edifícios. 
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Contudo, a arquitetura é de tirar o fôlego. Há candeeiros de ferro 
preto ornamentado dispostos ao longo dos passeios como sentinelas. 
Os detalhes dos edifícios são extraordinários, os apartamentos são 
ornamentados por esculturas complexas e arabescos. Porém, peda- 
ços de estuque já caíram, deixando espaços em branco nas paredes e 
há um suave lençol de cinza sobre toda a paisagem, como se a própria 
cidade precisasse de uma boa esfregadela.

Havana é como uma mulher que foi grandiosa um dia e, entre-
tanto, passou por dificuldades. As centelhas da sua grandiosidade 
antiga permanecem, traços de uma era que já passou, como uma foto-
grafia desbotada pelo tempo e pelas circunstâncias, com as extremi- 
dades a desfazerem-se em pó. 

Fechos os olhos e vejo Havana como ela era, como a minha avó a  
guardava no altar da sua memória. Mas quando volto a abri-los, a rea-
lidade de quase 60 anos de isolamento olha-me de volta e sinto-me 
grata por a minha avó não estar aqui para testemunhar a decadência 
da cidade que amava com tanta fidelidade.  

— Outrora, foi uma cidade linda — diz o Luis, surpreendendo-
-me. Os nossos olhares cruzam-se. 

— Sim. Dá para ver que foi.  
— A cada ano que passa, a cidade envelhece um pouco mais. — Ele 

suspira e volta a concentrar a sua atenção na estrada. — Pintamo-la, 
rebocamo-la, tentamos mantê-la em condições, mas um projeto desta 
magnitude…

O resto da frase paira sobre nós. Sem dinheiro, podem fazer muito 
pouco.  

— La Habana Vieja é melhor do que a maior parte dos bairros. 
As pessoas preservam-na para os turistas, por isso, se quiser ter um 
vislumbre de como a cidade era antes, poderá encontrá-lo ali.

Os espanhóis fundaram a parte antiga da cidade no século xvi. 
Pelo que li, e pelas histórias que ouvi, Havana está dividida em vários 
bairros diferentes, cada um único, com as suas próprias caraterísticas 
distintivas. Uma parte do encanto de ficar alojada com a Ana, em vez 
de me hospedar num hotel, é que a sua família ainda vive na casa ao 
lado da que era da minha avó — a casa onde gerações e gerações de 
Perez nasceram e foram criadas.  
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— Pode falar-me de Miramar? — pedi, referindo-me ao antigo 
bairro da minha avó. 

— Qual das perspetivas prefere, a do professor de História ou a do 
homem que viveu lá toda a sua vida? 

— Penso que gostava de ouvir ambas. 
— A história do povo cubano… pelo menos, a história moderna… 

é uma história de adaptação. De fazer o máximo com os recursos 
limitados que a grande revolução nos atribuiu. — Há uma nota de 
reprovação na forma como diz «grande revolução», como se estivesse 
a cometer uma espécie de blasfémia.  

— Miramar sobreviveu um pouco melhor do que a maior parte das  
cidades, pois é lá que se situam as embaixadas. Algumas das casas estão  
degradadas, mas podia ser pior. Muitos dos generais e oficiais superio-
res do regime vivem agora nas casas que antes eram ocupadas pelos 
companheiros de Batista, ou seja, pelas famílias mais ricas de Cuba. 
— Desta vez, a reprovação era evidente. — O progresso é assim, sabe. 
Livramo-nos de uns vermes e veja quem se instala para os substituir.

A franqueza das suas palavras e a maneira como a voz deixa trans-
parecer o desdém surpreende-me. 

— Abrimos um paladar na nossa casa — continua o Luis. — Está 
cheio de turistas europeus, pois a maioria dos cubanos nunca poderia 
dar-se ao luxo de comer no nosso restaurante se ele não fosse subsi-
diado pelos preços altos que os turistas pagam… bem, altos para nós, 
enfim. 

Já ouvi falar dos restaurantes informais que os cubanos começa-
ram a gerir nas suas casas com a permissão do governo. Tenho uma 
lista dos mais conceituados de Havana, para acrescentar ao meu 
artigo, e o paladar da família Rodriguez está incluído.  

— É a sua avó que cozinha? 
— Maioritariamente, sim. Toda a gente que vem ao restaurante é 

recebida como se fizesse parte da família. A cada ano que passa e ela 
fica mais velhota, as coisas são um pouco mais difíceis, mas ela gosta 
de receber os convidados. Eu ajudo sempre que posso. 

— E os seus pais? Também vivem em Miramar?
Não me responde durante um instante e começa a tamborilar com 

os dedos no volante forrado a pele. Vira para uma rua lateral e o mar 
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aparece subitamente. É de um azul Tiffany perfeito, com as ondas a 
rebentar em cristas brancas e espumosas.  

— O meu pai morreu quando eu era pequeno. Na guerra em 
Angola. 

— Lamento — hesito. — Ele estava na vida militar? 
— Sim. Era oficial do exército. Lutou em Angola em 88. Na bata-

lha de Cuito Cuanavale. Morreu um herói. A minha mãe trabalha no 
paladar com a minha avó. 

Oferece-me esta última informação com uma honestidade enga-
nosa, reconheço a estratégia pelo que ela é — dá-me mais informação 
do que aquela que pedi, para que não lhe faça mais perguntas. 

O silêncio abate-se sobre nós e não me importo de passar o resto 
da viagem a olhar para a paisagem, imaginando a minha avó a percor-
rer estas ruas, parada sob aqueles candeeiros, a molhar os pés na água 
ao longo da costa. Também vejo aqui as suas irmãs — a Beatriz a cau-
sar problemas por onde quer que fosse, a Isabel, que morreu há quase 
dois anos e que viveu a vida inteira envolta num manto de tristeza  
pelo amor que perdeu, e a Maria, a mais nova das minhas tias-avós 
que era pouco mais do que uma criança quando se foi embora. 

O bairro recorda-me as ruas espanholas de Coral Gables e vejo por 
que motivo a minha avó gravitou para aquela parte de Miami quando 
chegou aos Estados Unidos, como conseguiu encontrar o seu próprio 
enclave onde tentou recriar o país que amava e que perdeu. 

Palmeiras enormes dominam a paisagem, com os troncos intrin-
cados e esguios que testemunham a resiliência da ilha à Mãe Natureza 
e aos ventos fortes dos furacões que por vezes assolam a sua costa.  
As casas propriamente ditas existem em diferentes estados de deca-
dência, são fantasmas de uma sociedade que foi varrida pela revolu-
ção. E, no entanto, para lá dos destroços erguem-se hotéis modernos 
concebidos para atrair os turistas europeus e nasceu um conjunto de 
lojas e bares para satisfazer as necessidades dessa mesma clientela. 
De um dos lados está uma fonte seca, partida, com as sereias que a 
adornam abandonadas e desamparadas, como se tivessem sido petri-
ficadas no tempo pelo feitiço de uma bruxa.

Continuamos a andar e a cidade agita-se, as pessoas caminham pela 
rua, outras esperam na paragem do autocarro.
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Descemos a Quinta Avenida, passamos pelas embaixadas dispos-
tas em fila. Depois, surgem mais casas — relvados por aparar, pisci-
nas vazias nos jardins das traseiras que se conseguem ver da estrada 
principal. Aqui há mais espaço, as propriedades são um pouco maio-
res e a avaliar pela condição das casas, Miramar parece ter sobrevivido 
melhor do que a maior parte de Havana, mesmo que o espaço que me 
rodeia seja agora tão diferente daquele a que estou habituada e esteja 
muito longe do esplendor opulento que a minha avó descrevia. 

As casas eram construídas para imitarem as grandes propriedades 
europeias, com materiais comprados em França e Espanha e importados 
em grandes navios. Os jardins estavam sempre impecavelmente cuidados, 
com as flores a despontar e o aroma de laranjas inundava o ar, as palmei-
ras imensas protegiam-nos a todos com as suas sombras. 

O Luis aponta para a embaixada da Rússia quando passamos por 
ela. É impossível não a ver — o edifício é austero e alto, parece dispa-
rado em direção ao céu como um míssil. 

O Luis faz outra curva com o carro grande, como se estivesse a 
navegar um barco em direção ao ancoradouro e entramos na rua onde 
a minha família vivia. 

O Luis para em frente a uma casa e, não obstante o aspeto irregular 
e a tinta desbotada, reconheço de imediato a estrutura por detrás dos 
portões de ferro.

Estava pintada de cor-de-rosa, no mais pálido dos tons, como o interior 
de uma concha. A Beatriz costumava ficar na varanda do primeiro andar 
como se fosse uma rainha a receber a sua corte. 

E tu estavas onde, Abuela?
Provavelmente a nadar na piscina do jardim das traseiras, com a 

Maria. Ou a ler na biblioteca. Às vezes, íamos à cozinha e a cozinheira 
dava-nos comida à socapa antes do jantar. A minha mãe detestava, claro 
e, por isso, gostávamos tanto de o fazer. 

Tiro os óculos de sol, limpo o rosto, enquanto abro a porta e saio 
do carro, encaminhando-me para a casa, olhando para as palmeiras, 
para os degraus que vão dar à porta da frente. A Beatriz contou-me 
que a casa foi construída ao estilo barroco por gerações passadas de 
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Perez. A imagem que tenho à minha frente não se compara com as 
fotografias que vi, aquelas que os amigos e antigos empregados da 
família foram conseguindo mandar ao longo dos anos, mas a sombra 
da sua antiga glória mantém-se. 

— Quem vive aqui agora? — pergunto, quando o Luis se coloca a 
meu lado, em silêncio, com as mãos enfiadas nos bolsos das calças de 
sarja. A manga da camisa roça-me o ombro descoberto, uma centelha 
do peso do seu corpo ao lado do meu.  

— Um diplomata russo mudou-se para cá há décadas. — A respi- 
ração dele sobressalta-se quando os nossos braços se tocam. — Quando 
eu era adolescente.

O quarto da minha avó ficava na parte de trás da casa, com vista 
para o mar, e anseio esgueirar-me até lá para explorar. 

— Eles estão em casa?
Talvez os consiga convencer a deixarem-me dar uma vista de olhos? 

De todos os locais onde ponderei espalhar as cinzas da minha avó,  
a sua casa de infância parece-me a melhor opção.  

— Neste momento, não. 
O sol brilha sobre o edifício, envolvendo-o com o mesmo fulgor 

que parece banhar tudo nesta terra. O céu é uma explosão de cor, com  
todos os tons de azul que se possam imaginar, as nuvens brancas como  
algodão rasgado alongam-se no azul.

Nunca na minha vida vi um sítio mais belo do que este.  
— É maravilhosa — murmuro, mais para mim do que para ele, 

dando um passo em frente, as mãos em volta do portão de ferro à 
frente da propriedade. 

Tudo se desvanece em redor e só eu e a casa existimos ali. 
Passa-se um minuto. Dois. 
Afasto-me com relutância, detesto ter de ir embora. Quando me 

viro para o Luis, ele não está a olhar para a casa, mas para mim.  
— Está preparada para pousar as malas e se instalar no seu quarto? 

— pergunta, com um olhar especulativo.
Assinto com a cabeça porque as palavras me fogem por momentos. 
O Luis estende-me uma mão, indicando-me que devo continuar. 

Volto a oferecer-me para levar as malas, mas ele recusa e segue-me, en- 
quanto percorro o passeio até à casa ao lado da que era da minha avó. 
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A casa dos Rodriguez tem três pisos e está pintada de amarelo- 
-clarinho. Comparada com as outras residências, a mansão está ra- 
zoavelmente bem mantida, ostentando a sua idade com dignidade e 
graciosidade. O toldo de um restaurante paira sobre um dos lados do 
edifício, indicando a mudança de estatuto da vida da casa, e as pessoas 
cirandam num dos pátios onde foram colocadas mesas para o jantar. 
Portas de vidro grandes, que vão quase do chão ao teto, abrem-se para 
o exterior, expondo uma sala de jantar interior. 

Percorremos o caminho de acesso à casa, que é de gravilha, e o 
Luis leva-me em direção às portas da frente. 

Abrem-se com um gemido e entramos. O átrio de entrada é caver-
noso, o chão de mármore está rachado e gasto, mas continua a ser 
impressionante. A avaliar pelos espaços vazios nas paredes e na sala, 
muita da mobília já desapareceu e o que resta está em condições sur-
preendentemente boas, não obstante a idade. 

A minha avó contou-me que a família da Ana tinha um negócio de 
produção de rum, antes de Castro o ter nacionalizado, e nem mesmo 
50 anos de comunismo tinham conseguido apagar todos os vestígios 
da riqueza da família.

As paredes são de cor verde pastel. Um espelho dourado pesado, com 
uma delicada flor de lis, cobre uma das paredes, mas a talha dourada já 
desapareceu de algumas partes da moldura. Outra das paredes está co- 
berta por uma miscelânea de obras de arte e fotografias antigas. Um lustre  
pende do teto e uma escadaria dupla dá acesso ao piso superior da casa.  

— A sua casa é linda.
O Luis tira os óculos e sorri.  
— Obrigado. 
— Marisol? 
Viro-me.
Ela caminha na minha direção, vinda de uma porta ao lado do átrio. 

Mesmo com a adição de 50 anos, reconheço-a imediatamente das fotos 
antigas da minha avó.

Ana Rodriguez é uma mulher pequenina — é cinco ou seis cen-
tímetros mais baixa do que eu — com uma constituição robusta.  
O cabelo escuro encaracola-se atrás das orelhas, as faces são rosadas  
e tem no rosto um sorriso amplo. 
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Atravessa o átrio com três passadas e estende-me as mãos para 
apertar as minhas. 

— Marisol.
O meu nome é dito num acesso de afeto, e qualquer nervosismo que  

ainda restasse por ficar com uma desconhecida desaparece com- 
pletamente. Trata-me como se fosse uma neta que não vê há semanas,  
em vez de uma hóspede, e envolve-me num abraço. As lágrimas fazem- 
-me arder os olhos. Há algo nas suas maneiras, na sua postura, que me 
lembra a minha avó. Tem o cheiro de quem vem da cozinha, um avental  
atado à cintura, e reconheço instantaneamente os aromas de fazer cres-
cer água na boca — a mojo e a feijão preto — a cumprimentarem-me.

Normalmente, não sou pessoa de chorar, mas entre a dor que car-
rego e a nostalgia do momento, é difícil manter as emoções sob con-
trolo. Estas são as histórias da minha infância que estão a ganhar vida, 
o espírito da minha avó, da minha família, do nosso legado e estão em 
todos os lados para onde me viro. 

A Ana sorri, com as lágrimas a nadar nos olhos castanhos.  
— És parecida com a Elisa.
E sou. Herdei o cabelo quase preto da minha avó e uso-o comprido 

como ela usava quando era nova. Os nossos rostos têm um formato 
em coração e a minha boca é igual à dela. Também herdei a estatura 
pequena.

Os olhos da Ana ganham um certo brilho. 
— Talvez também tenhas um pouco da Beatriz.
Em termos de elogios, não há melhor louvor. A tia Beatriz é a bel- 

dade da família, e são lendários os corações despedaçados que se arras-
taram atrás de si.  

— Obrigada. 
— Como está ela? A Beatriz? 
— Está bem. Mandou-lhe presentes. 
 — Ela ainda?… 
Nem precisa de acabar a frase.
Sorrio. 
— Claro que sim. 
A minha tia-avó provocou escândalos que atravessaram países e 

continentes inteiros. 
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— E a Maria?  
— Está bem. Mantém-se ocupada com os netos, os meus primos.  
— Lamento o que aconteceu à Isabel. E à tua avó.
Assinto com a cabeça, as emoções ainda estão demasiado frágeis 

para palavras. Estar aqui pesa-me no coração, parece que estou a habi-
tar um canto da vida da minha avó, agora que ela já cá não está. A dor 
de perder alguém é mesmo assim — nunca sabemos quando nos vai 
atingir sem a vermos a aproximar-se. 

A Ana aperta-me a mão e gesticula para o neto.  
— Anda. Vamos levar-te ao teu quarto. Deves estar cansada da via-

gem. Descansa um pouco e depois conversamos. 
Deixo que me conduza pela escadaria imensa acima, levando-me 

para o quarto de hóspedes que preparou para mim. A Ana explica- 
-me de forma muito descontraída que a casa foi dividida em vários 
apartamentos onde vivem outras famílias. 

O Luis vem atrás de nós, com as minhas malas. 
Paramos em frente a uma porta de madeira pesada que parece ter 

saído de um antigo mosteiro espanhol.  
— Espero que o quarto seja confortável — diz a Ana, enquanto 

empurra a porta. 
O quarto é pequeno e limpo, as janelas estão abertas e as cortinas 

de linho branco ondulam com a brisa. A cama está encostada a uma 
das paredes com uma mesa de madeira antiga ao lado. Em cima da 
mesa, uma jarra de vidro lascada contém flores coloridas. A um dos 
cantos, situa-se o guarda-fatos, a condizer com a mobília e na parede 
um espelho dourado, com a moldura estalada e desbotada, adornada 
com pedras cornalinas grandes.  

— É perfeito.
E é mesmo. 
O Luis pousa as minhas malas perto do guarda-fatos e pede licença 

para sair, deixando-me a sós com a Ana. 
Ela volta a abraçar-me e o seu aroma envolve-me.  
— Descansa agora. Mais tarde falamos. 
Deixa-me e fecha a porta atrás de si. Eu fico ali, dou uma volta 

pelo pequeno quarto, desfaço as malas e mudo de roupa para um par 
de calças de pijama e uma camisola de alças. Separo os presentes que 
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trouxe para a Ana como agradecimento por me hospedar em sua casa 
— depois de ter passado horas a pesquisar na Internet dicas de via-
gem, espero ter encontrado artigos que ela use e de que goste.

Entro para debaixo dos lençóis e sinto a brisa suave que entra pela 
janela aberta. Olho para o teto, com o estuque estalado, onde faltam 
grandes pedaços de tinta e a cada momento que passa as minhas pál-
pebras vão ficando mais pesadas. Os acontecimentos do dia atingem-
-me em ondas, a quebra da adrenalina abate-se sobre mim com toda 
a força. 

Viro-me de lado, puxando os lençóis puídos até ao rosto e os olhos 
fecham-se. Cheiro as gardénias que a minha avó me descreveu, o jas-
mim, o aroma da carne de porco assada que vem lá de baixo do pala-
dar. O som débil de um saxofone sobe até ao meu quarto e reconheço 
os acordes familiares de La Bayamesa. 

Isto representa a família, o lar, a parte mais fundamental de mim. 
Podia estar sentada na elegante residência dos meus avós em Coral 
Gables ou a passear pela Europa, mas basta o aroma do mojo, o som 
do meu povo, para me fazer sentir em casa. 

A brisa sopra-me o cabelo sobre a almofada e o cheiro do jasmim 
traz-me à memória uma altura em que era criança — o perfume da 
minha avó e a sensação da mão dela a acariciar-me o cabelo enquanto 
me punha na cama à noite. 

Conta-me uma história.
Quando eu era pequena, em Cuba…
E adormeci. 
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capítulo três

Elisa
HAVANA, SETEMBRO DE 1958

Este é o vestido perfeito para uma noite como esta — elegante, sem a 
sofisticação óbvia dos vestidos que a nossa mãe encomenda no estran-
geiro. O decote é um pouco mais atrevido do que aqueles que uso 
normalmente e a saia expõe as barrigas das pernas que apanharam sol 
na piscina do Havana Baltimore Yacht and Country Club.

Tirei do guarda-fatos o vestido branco desenhado por Manet e os 
meus dedos passam levemente sobre a renda. O corpete está decorado  
com flores de um rosa pálido, a cintura é bem apertada e a saia cheia. 
Comprei-o numa viagem que fiz no mês passado com a Beatriz, depois 
de o ter visto na El Encanto, e estive à espera da ocasião ideal para o 
usar. Esta parece-me melhor do que qualquer outra. Tiro um par de 
sapatos da minha mãe do seu guarda-fatos — são do mais pálido tom 
de rosa, para condizer com as flores —, depois de ela sair com o meu 
pai para a sua viagem a Varadero. 

Visto-me rapidamente, mas tenho algumas dificuldades com os 
botões pequeninos das costas. Depois de estar vestida, escolho um par 
de brincos do toucador de madeira que fica num dos cantos do quarto 
e olho para o meu reflexo no espelho de três folhas empoleirado nele. 
Escolho um dos frascos de vidro que estão no toucador e pulverizo 
o perfume — que guardo para as ocasiões especiais — nos pulsos, 
esfregando-os atrás das orelhas. 
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— Já estás pronta? — Sibila a minha irmã Isabel da porta, olhando 
depois para o corredor. É pouco provável que os criados nos denun-
ciem, mas com a Magda nunca se sabe. A nossa ama é mais família do 
que outra coisa qualquer e preocupa-se quase tanto com a reputação 
da família Perez como a nossa mãe. Esta não é o tipo de festa a que 
costumamos ir, como aquelas em que usamos vestidos de baile enor-
mes, luvas brancas e colares de diamantes ao pescoço. 

A minha testa enruga-se quando vejo o que a Isabel tem vestido; 
não fui claramente a única a saquear o guarda-fatos da nossa mãe.  
O vestido que ela usa é um que a nossa mãe já usou noutras festas — 
preto, justo e muito mais atrevido do que qualquer outra coisa que nos 
deixaria usar a nós. Se esta é a escolha da Isabel para a festa de hoje, 
nem posso imaginar o que a Beatriz desencantou.  

— Estou pronta. — Pego na pochete que está no toucador e acari-
cio as contas com os dedos.  

— Onde está a Beatriz? — pergunto eu, com o cuidado de manter 
a voz baixa. A Magda tem a perturbadora capacidade de se aproximar 
de nós sem darmos por ela, nas alturas mais inoportunas, uma lição 
que a Maria aprendeu como ninguém, ser a mais nova tem destas 
desvantagens.  

— Está à espera no carro.
O carro foi outra batalha com a nossa mãe, mas a Beatriz acabou 

por ganhar.
O olhar da Isabel percorreu o corredor de um lado ao outro.  
— E a Maria? — pergunto eu. 
— Está a dormir. 
Manter a nossa saída em segredo para a nossa irmã mais nova é  

tão crucial como escondê-la da Magda. A Maria apurou a arte do su- 
borno a um nível que o próprio presidente Batista invejaria, o preço 
para assegurar o seu silêncio e não dizer nada aos nossos pais sobre 
esta festa seria provavelmente mais do que aquilo que lhe podemos 
pagar. A última vez em que a Maria apanhou a Isabel a entrar sorratei-
ramente em casa depois de um encontro, acabou por conseguir ficar 
com os seus brincos de pérolas favoritos e um vestido vindo de Paris. 

Sigo a Isabel até ao átrio e os nossos sapatos tamborilam sobre o 
chão de mármore. A nossa casa foi construída em meados do século xviii  
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pelo primeiro antepassado Perez de referência, um corsário francês 
que reuniu fortuna através de meios um pouco escusos e arranjou 
uma mulher com uma linhagem impecável. Construiu-lhe uma das 
maiores e mais faustosas mansões de Havana, que ao longo dos anos 
tem sido reparada e renovada pelos vários herdeiros Perez. O resul-
tado é uma mansão cavernosa, cheia de talha dourada e mármore. 
Sempre achei que o corsário tinha mais dinheiro do que bom gosto, 
mas considerando que ganhou o título de rei do bourbon, juntamente 
com a noiva, tinha dinheiro suficiente para a nossa mãe o considerar 
orgulhosamente um antepassado da família. 

No início, a nossa fortuna veio do contrabando do corsário e de 
outras atividades mais infames. Porém, depois, os seus filhos e netos 
começaram a diversificar a fortuna da família e depois de um vanta-
joso casamento, no fim do século xix, os Perez tornaram-se barões do 
açúcar. 

Para o bem e para o mal, por vezes de forma horrível, o açúcar 
moldou as fortunas cubanas. 

O corsário olha para baixo, para nós, enquanto vamos em bicos 
dos pés corredor afora e embora o resto dos nossos antepassados pa- 
reça reprovar este ato de rebeldia, do alto das suas telas penduradas 
nas paredes, gosto de pensar que o antecessor pirata de cabelo escuro 
e olhos ainda mais negros que brilham com ar travesso teria aprovado 
sem reservas esta nossa manobra. 

Tiramos os sapatos no cimo das escadas, num gesto de precisão 
entre irmãs perfeitamente coreografada. O mármore está fresco sob 
os meus pés, não obstante o ar quente da noite, e a luz projeta um 
raio de luz prateada sobre as escadas. Paramos de imediato quando 
barulhos atravessam a casa vindos da direção da cozinha. 

Será que o risco que estamos a correr vale mesmo a recompensa 
de uma noite de liberdade? 

O castigo? Afastamento temporário para o campo. Presença for-
çada em chás, lanches e em festas em que éramos lançadas de um 
bom partido, filho de um dos parceiros de negócios do meu pai, para 
outro. A vida do costume. 

Nas províncias orientais de Cuba, no Oriente, os rapazes pouco 
mais velhos do que eu andam a lutar na guerra, em vez de estarem 
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na universidade — e estariam se Batista não tivesse encerrado a 
Universidade de Havana há alguns anos, por medo. Os revolucioná-
rios lutam por todo o país, invadem o palácio presidencial, procuram 
formas de derrubar o governo, de acabar com a corrupção de Batista 
e, no entanto, por detrás dos muros altos da nossa casa de Miramar, 
o Ancien Régime reina supremo. A minha mãe não tem tempo para 
revoluções, só complicam a organização dos seus bailes e chás. 

Esta é uma altura estranha para ser cubano, para sentir a agitação 
que faz estremecer o solo, para ouvir os estrondos no céu e continuar  
a viver como se nada acontecesse. Mais estranho ainda, é ser mulher 
em Cuba — temos direito de voto, mas o que importa um voto quando 
já se sabe de antemão quais serão os resultados das eleições? As mu- 
lheres da nossa família andaram nas melhores escolas, cresceram com  
um batalhão de professoras privadas, cada uma mais importunada e 
acossada por todas nós — sobretudo pela Beatriz —, mas as mulheres  
Perez não trabalham, por muito que tenhamos vontade de o fazer. 
Somos pássaros inúteis em gaiolas douradas enquanto alguns homens  
do nosso país servem o governo e outros planeiam a revolução. Os tem- 
pos mudaram na nossa pequena ilha, que parece um rastilho, pronto 
a espalhar fogo por toda a Cuba, enquanto as nossas propriedades são 
um baluarte de resistência à modernização, à mudança, à liberdade. 

E assim, de vez em quando, fazemos coisas excessivamente idio-
tas, como esgueirarmo-nos de casa a meio da noite, pois é impossível 
estar tão perto das chamas que consomem tudo à nossa volta sem 
chamuscarmos a bainha das saias também. 

Chegamos à porta da frente, paramos uma vez para nos esconder-
mos de uma criada que estava a acabar os seus deveres da noite com 
uma canção entre dentes. Quando a criada acaba de limpar o pó à 
mesa do átrio, a Isabel sai primeiro, deixando-mo para fechar a porta 
pesada atrás de mim com um tremor. Volto a calçar as sandálias da 
minha mãe e paro de repente ao ver a Beatriz recostada contra o seu 
descapotável. 

O vestido parece que foi pintado sobre o corpo voluptuoso e não 
sei onde o comprou ou onde o tem mantido escondido, mas só se usa 
um vestido daqueles quando se quer originar um escândalo. E ela 
exibe-o maravilhosamente. 
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De todas as filhas de Emilio Perez, a Beatriz é a mais capacitada 
para causar escândalo, para forçar as grades da gaiola, conseguindo 
fugir ocasionalmente. Ela discute com os nossos pais, pois quer ir 
para a universidade, para estudar Direito, e cita filósofos e radicais. Foi 
ela quem insistiu para sairmos hoje à noite.  

— Estão prontas? — pergunta a Beatriz. O seu olhar examina-me 
e quando não diz nada, descontraio ligeiramente. A elegância sartorial 
da Beatriz é absolutamente incontestável em Havana.  

— Pensei que tínhamos combinado ser discretas — resmunga a 
Isabel a meu lado. — Parares o carro em frente a casa, onde qualquer 
pessoa nos pode ver, não é ser discreta.  

— Ninguém vai dizer nada — diz a Beatriz com escárnio. — Têm 
todos demasiado medo da nossa mãe para sequer puxar o assunto. 

O nosso pai manda na empresa, mas a nossa mãe manda na casa 
da família com um punho coberto de joias.  

— Tu és demasiado imprudente — responde a Isabel. 
Deixo de as ouvir, as discussões entre ambas já são um som habi-

tual na nossa casa. O meu olhar desliza pelos muros altos até à casa da 
minha melhor amiga, a Ana. Conto as janelas, tal como faço há tantos 
anos, até chegar ao segundo andar, e fixo-me na terceira a contar de 
baixo. A luz do quarto dela está acesa… 

— Elisa!
A Isabel entra para o banco de trás do carro, acenando-me, enquan- 

to a Beatriz desliza para o lugar do condutor, sem se preocupar com o 
vestido que lhe impede os movimentos.

Sigo as minhas irmãs pela noite fora. 

A festa é numa casa em Vedade, a alguns quarteirões da Universidade 
de Havana. O anfitrião é amigo de um amigo de um amigo do namo-
rado da Isabel, o Alberto. A Beatriz procura um lugar para estacionar 
o carro e quando consegue encontrar um, saímos do carro, eu atrás 
dela e da Isabel. Alguns convidados estão junto à porta da entrada, a casa 
plena de barulho e música, a vibrar com as gargalhadas. 

A casa é uma estrutura suficientemente bonita — dois andares 
pintados com um tom de branco simples. No segundo andar, há uma 
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varanda e os convidados espalham-se por aí também. À primeira vista, 
reparo que estamos aperaltadas demais. Bastante mesmo. Mais valia 
anunciarmos a toda a gente na festa que não somos daqui, que per-
tencemos a uma parte diferente da cidade. O nosso objetivo para esta 
noite é o anonimato, os nossos nomes e rostos são relativamente bem 
conhecidos, mas duvido que estas pessoas dediquem muito tempo à 
leitura das páginas de sociedade do Diario de la Marina. 

A Beatriz abre caminho por entre a multidão, com as ancas a bam-
bolear, é uma mulher com uma missão. Ela estava tão determinada a  
vir aqui esta noite que me questiono se a Isabel não é a única a namo-
rar com um homem que os nossos pais não aprovam. Por outro lado,  
se a Beatriz namorasse com alguém menos adequado, ela seria a últi- 
ma a escondê-lo. Não, ela havia de o exibir com orgulho em frente a toda  
a gente, sentava-o na mesa grande da sala de jantar, aquela que a nossa 
mãe mandou vir de Paris para competir com a sua rival e melhor amiga, 
cuja mesa de jantar viera de Inglaterra. 

No gira-discos ouve-se Benny Moré, os casais dançam em todo o 
lado, com os corpos mais próximos do que se vê tipicamente nas fes-
tas formais da minha mãe, as mãos um pouco mais baixas, os dedos 
a agarrar os tecidos e os rostos comprimidos uns contra os outros. 
As mulheres dançam com uma liberdade que cobiço, com as ancas 
sinuosas, os movimentos a não deixarem dúvidas de que abraçam 
cada grama de feminilidade com que Deus a abençoou. Sente-se a 
pulsar no ar a paixão a vários níveis e intensidades, ocupando todos os 
cantos e recantos da festa, aninhada em mãos entrelaçadas, a pairar 
sobre as suas cabeças curvadas. É o tipo de frenesim que se entranha 
nos ossos.

A multidão engole a Isabel e a Beatriz até que fico sozinha, ali 
parada, na orla da festa, no meu vestido demasiado formal, à procura 
de um rosto familiar, alguém que também esteja onde não devia estar, 
dividida entre o desconforto das emoções naturais persistentes sob a 
superfície e uma ligeira sensação de inveja. 

Aceito uma das bebidas que circulam generosamente à minha 
volta, o rum é mais doce do que aquele a que estou habituada — e 
mais forte também — e encontro um lugar confortável junto à parede 
de onde posso observar toda a gente. Numa família como a minha, 
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uma pessoa habitua-se a observar os outros a partir das sombras. 
Nunca fui como a Beatriz, que fica feliz quando corre riscos. Nem sou 
como a Isabel, que ama arrebatadamente, nem como a Maria, que 
tem tendência para explosões de génio. Isto é mais do que o suficiente 
para mim: ver os casais a dançar, ouvir a música e beber um ocasional 
gole de rum. Pelo menos nesta altura, era o suficiente. 

Mas foi então que o vi.
Estranhamente, reparo no fato antes de reparar no homem.  

A sociedade cubana não é uma sociedade discreta: ostentamos a  
nossa riqueza e estatuto como se fôssemos pavões. Ele não é um pa- 
vão. O fato não foi cortado à medida para lhe assentar impecavelmente 
no corpo, não foi feito para impressionar ninguém. É funcional — um 
fato preto sem artifícios que serve unicamente para vestir um corpo 
alto e esguio. Gosto ainda mais dele pela simplicidade, estou mais do 
que cansada de pavões. 

Ele está a falar com dois homens, de mãos enfiadas nos bolsos e 
olhar baixo. Tem um maxilar forte, maçãs do rosto aguçadas e uma 
boca surpreendentemente cheia e voluptuosa num rosto austero. A sua  
pele é um ou dois tons mais escura do que a minha e o cabelo escuro 
é um emaranhado rebelde de pontas encaracoladas. 

Ele não sorri. 
Bebo o rum e observo-o, tentando adivinhar a sua idade. A maior 

parte dos convidados da festa parecem ser um pouco mais velhos do 
que eu — talvez estejam no início dos 20 — e embora o seu semblante 
aparente alguma severidade, não parece ser assim tão velho. 

Os lábios movem-se rapidamente enquanto fala e as mãos estão 
em constante movimento. 

Bato o pé ao ritmo da música, reproduzindo o bater do meu coração, 
enquanto o observo, incitando-o a olhar para mim também, a reparar 
em mim. 

E milagrosamente, ele olha. Talvez este vestido seja um pouco 
mágico. 

Ele vira-se a meio da conversa, com as mãos a pairar no ar como se 
fosse um maestro a conduzir uma sinfonia, observa a multidão, com 
aquela dureza do rosto refletida no olhar. Mas há aí uma fome, por 
baixo da dureza — uma fome que já vi antes —, do tipo que olha para 
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o mundo e não tem medo de dizer que não é suficientemente bom, 
que deve haver mais do que isto, que exige que as coisas mudem. Ele 
parece ser um homem que acredita nas coisas, o que atualmente é 
uma caraterística verdadeiramente aterrorizante. 

A minha respiração detém-se. 
Os olhos dele arregalam-se ligeiramente, como se me conseguisse 

ouvir a respirar por cima do som de Benny Moré, das gargalhadas e do 
pecado que transborda desta festa. 

Ele não parece insensível, apenas alguém que foi testado pela 
vida e que por isso endureceu um pouco. O olhar pousa sobre mim e 
os lábios param de falar por instantes. Não faz o que é mais educado, 
desviar os olhos, nem faz de conta que estava a olhar para outra 
coisa qualquer e por acaso me encontrou no caminho do olhar. Não, 
ele para e olha para mim deliberadamente, devagar, muito devagar, 
enquanto um sorriso se espalha pelo seu rosto. De repente, surpreen-
dentemente, percebo que é bonito. 

Congelo e ouço a voz da minha mãe ao ouvido — não fiques agi-
tada, sorri, sem exageros, endireita os ombros —, até que a voz dela desapa-
rece, flutuando sobre esta festa que jamais aprovaria e no espaço de um 
batimento cardíaco ele está à minha frente, um pouco mais alto, de 
ombros um pouco mais largos do que parecia quando estava do outro 
lado da sala. 

Engulo, inclino a cabeça para cima e fito os seus solenes olhos 
castanhos. 

— Olá — diz ele, oferecendo um cumprimento perfeitamente 
comum com uma voz que é tudo menos isso.  

— Olá — repito, percorrendo mil conjeturas sobre quem ele é,  
o que faz, por que motivo atravessou a sala para vir falar comigo, tudo 
enquanto duram estes dois «olá». 

Os lábios dele curvam-se, os olhos suavizam-se um pouco.  
— O meu nome é Pablo.
Repito o nome dele vezes sem conta na minha cabeça, para testar 

o seu som antes de lhe dizer como me chamo. 
— Elisa.
Um cotovelo roça o meu corpo e empurra-me. Inclino-me para 

a frente, com o copo de rum a agitar-se perigosamente, demasiado 
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próximo do fato preto do Pablo. Ele estende a mão para me apoiar e 
segura-me no braço.

Pestanejo novamente, numa tentativa para me recompor. A minha 
bebida não foi a única coisa a inclinar-se no seu próprio eixo.  

— Nunca te vi em nenhuma das outras festas do Guillermo —  
diz ele.

O Guillermo deve ser o anfitrião, o amigo do amigo do amigo ou 
algo do género, do namorado da Isabel. 

— Nunca fui a nenhuma. 
Ele assente com a cabeça, com a mesma expressão solene no rosto 

e volto a avaliar o meu palpite sobre a sua idade. É mais velho, deve 
estar no fim dos 20, talvez início dos 30.

Outra pessoa empurra-me as costas ao passar e o Pablo muda de 
lugar, colocando-se entre mim e o resto da multidão, com a mão a 
exercer a mais débil pressão no meu cotovelo para me segurar. 

A música muda, o ritmo aumenta e os convidados começam a 
dançar com a batida espirituosa enquanto continuamos ali encosta-
dos à parede, ele de mão no meu cotovelo. Os dedos são compridos e 
magros, contam a história de um homem que trabalha com as mãos, 
ligeiramente incongruente com o fato escuro e já usado e com a mul-
tidão de Havana reunida naquela festa.

A mão do Pablo cai para o lado do seu corpo. Levanto os olhos. 
A boca está entreaberta, o olhar semicerrado, como se não sou-

besse o que pensar sobre o que está a ver.
Mais alguém vem contra nós e o rum agita-se no meu copo.  

O Pablo debruça-se sobre mim, com a voz a erguer-se para se fazer 
ouvir por cima da música sonora e das gargalhadas. O meu coração 
dispara, com os nervos e a ansiedade a inundarem as minhas veias 
em igual medida.  

— Queres ir até à rua? — pergunta ele. — Está mais sossegado 
do que aqui.

Parece-me a coisa mais natural do mundo dar-lhe a mão e segui-lo 
para fora da festa. 
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