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Nota do tradutor

Enigma, de Jan Morris, confronta o tradutor português com
um problema bicudo para resolver. Que sexo «atribuir», do
ponto de vista gramatical, à personagem do/da narrador/nar‑
radora nos diversos momentos da narrativa? Na língua ingle‑
sa esta questão põe‑se com acuidade bem menor. Com efeito,
o português exige, bem mais do que o inglês, a determinação
clara do género do falante ou escritor numa multiplicidade de
situações.
Jan Morris escreveu este livro em 1974, com quarenta e
oito anos, quando já era, do ponto de vista físico (e não ape‑
nas psicológico e emocional), uma mulher. Até à operação de
mudança de sexo a que se sujeitou, Morris era, no entanto, um
homem (James Humphrey Morris de seu nome de baptismo),
visto como tal por todos os seus contemporâneos. Trata‑se,
portanto, de um relato autobiográfico escrito por uma mulher
que desde cedo se sentiu pertencente ao género feminino mas
que, durante a primeira parte da sua vida, fez parte do sexo
masculino. Esta complexidade tornaria legítimas diversas op‑
ções gramaticais no tratamento do género da narradora desta
história. Note‑se que a própria Jan Morris leva a cabo, na escri‑
ta deste livro, algumas escolhas controversas, como quando se
refere a Einar Wegener sempre no masculino («ele»), mesmo
ao aludir à sua morte sob o nome de Lili Elbe, após a operação
de mudança de sexo a que este homem se sujeitou para passar
a ser mulher.
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Cheguei a ponderar a possibilidade de, desde o início da
obra, usar verbos, adjectivos e outros vocábulos na forma fe‑
minina sempre que Jan Morris alude a si mesma. Pareceu‑me,
porém, que o efeito obtido seria bizarro. Se é certo que, a seus
próprios olhos, Morris considerou desde muito cedo perten‑
cer ao género feminino, o seu papel na sociedade era mas‑
culino e, para todos os efeitos práticos, ele era um homem e
assumia‑se como tal perante os outros. No fundo, interessava
‑me perceber em que pessoa gramatical Morris aludiria a si
mesmo/a nas diversas fases da sua vida, se falasse português
ou uma outra língua que a forçasse a escolhas constantes de
género (o que não sucede com o inglês). Uma possível respos‑
ta surge numa fase já adiantada do livro: «Trinta e cinco anos
enquanto homem, dez a meio caminho entre os dois sexos e o
resto da minha vida como eu própria.» Julguei encontrar aqui
a chave da questão, permitindo‑me optar por uma solução re‑
lativamente conservadora. Assim, na primeira parte do relato
(correspondente aos primeiros trinta e cinco anos de vida da
narradora), encarei Morris, em termos gramaticais, como um
ser masculino. A partir do momento em que iniciou o trata‑
mento hormonal de modo convicto e ininterrupto (o que, em
termos narrativos, ocorre no Capítulo 12), passando a situar
‑se, nas suas próprias palavras, «a meio caminho entre os dois
sexos», passei a tratá‑la no feminino, já que a dupla flexão («eu
próprio(a)», por exemplo) tornaria o texto pesado e de leitura
pouco fluida. Reservei a dupla flexão para certos trechos mui‑
to pontuais em que a autora sublinha com ênfase especial a
ambiguidade que a dilacerava (a pertença simultânea ao sexo
masculino e ao género feminino). Como não podia deixar de
ser, desde o início do texto, optei pelo feminino nos casos em
que a narradora se entrega a reflexões na primeira pessoa, no
presente do indicativo.
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Haverá, assim, em certos momentos da história por mim
traduzida, um vaivém masculino/feminino que, espero, con‑
tribuirá para a enriquecer.
Paulo Faria, Novembro de 2016
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I n trodu ç ã o

Este livro é já uma obra datada. Foi escrito nos anos 70, e nele
se respira, sem sombra de dúvida, a atmosfera dos anos 70.
O mundo mudou muito desde então, e os conceitos de identi‑
dade sexual, que constituem o tema explícito deste livro, mu‑
daram mais do que qualquer outra coisa. As mulheres já não
pensam da mesma maneira acerca de si próprias, os homens
já não pensam da mesma maneira acerca das mulheres, e os
elementos daquela proporção considerável da população que
dantes se sentiam excluídos das categorias sexuais corriqueiras
sentem‑se agora, de modo geral, mais confortáveis na sua pele.
Em particular, o processo habitualmente conhecido por
mudança de sexo, durante tanto tempo objecto do interesse
ávido da imprensa tablóide, tornou‑se quase banal. Hoje em
dia, milhares de homens e mulheres tiveram já a possibilidade,
graças a este ou àquele método, de habitar o sexo oposto. Uns
acabaram por se evidenciar nos seus ofícios, outros fizeram
figura de tolos, uns são feios, outros são belos, uns são pro‑
míscuos, outros são castos, uns procuram as luzes da ribalta,
outros vivem num modesto anonimato — em suma, os indiví‑
duos a que agora se convencionou chamar transexuais acaba‑
ram por se revelar, na maior parte das questões do dia‑a‑dia,
muito parecidos com o resto das pessoas.
Mais ainda, a ciência esclareceu em parte o mistério em
torno da transexualidade. Cientistas holandeses, ao levarem
a cabo o exame post mortem dos cérebros de seis homens
transexuais, descobriram que em todos os casos uma região
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