
Pequim

Zhongnanhai*.

15 de janeiro de 1976.

Algumas horas antes da cerimónia, a família 
do dirigente preferido dos Chineses veio 

apresentar os seus sentimentos à esposa dele.

O cancro de Chu En-lai acabou 
por levá-lo uma semana antes.

* Situado na zona Oeste da Cidade Proibida, este jardim imperial, composto de dois lagos, serviu de sede ao governo republicano, antes de, em 1949, o Partido Comunista instalar lá um conjunto
administrativo e residencial, incluindo entre outras coisas os alojamentos de Mao Tsé-Tung e de chu En-lai.

** Alcunha que todos os Chineses davam (e ainda dão) a Deng Yingchao.

Irmã mais velha Deng**, 
espero que esteja 

a aguentar.

Então, a irmã que lutou 
tanto para libertar a China!

O movimento do 4 de maio, a 
liga da Juventude socialista, 
a Comissão das Mulheres no 
Partido Comunista, a longa 

marcha, a reunião internacional 
contra a agressão japonesa...

Por todas estas 
razões é que 

imaginava que ia ter 
mais coragem depois

da morte dele.
Confesso que 

estou mais abalada 
do que imaginava 

que ia ficar.

Acreditava naquilo 
firmemente, mas 

hoje...

Claro, 
eu...

Ele virá?

Quero dizer: 
o Presidente.

Posso fazer-te 
uma pergunta?

Mas a sua agonia foi tão 
longa e dolorosa...

um dia, ao sair do coma, 
disse-me: «É preciso telefonar 
à direção do partido para lhes 

dizer que me manterei vivo o tempo 
que me exigirem...»

E eu acrescentei: «Os membros do 
Partido Comunista devem mostrar-se 

fortes. Devem resistir às provações.»



Mao... Há muito
tempo que

não me cruzo
com ele.

não visitou o chu 
En-lai durante os seus 

últimos instantes?

no entanto, eram amigos...

Ah!Ah!Ah!

?!
De tanto viver isolada 

atrás dos muros 
vermelhos, tinha esquecido 
que aqueles que vivem fora 

apenas conhecem a linha 
oficial do partido.

Os talentos de homem
de estado do meu esposo 
tornavam-no indispensável 
para o Presidente Mao.

Mas este passou 
o tempo todo a 
cobrar-lhe essa 

dependência.

não... não 
entendo.

ninguém.

Sigam-me.
eu explic0.

Porque 
não aqui?

Porque só aqui é 
que podemos ter a 
certeza de que ninguém 
nos está a espiar.



alegou ter descoberto que 
um capitão de canhoneira 
projetava raptá-lo, para 

lançar uma ofensiva contra o 
Partido Comunista Chinês e o 

Komintern****, que o financiava.
chu quis avisá-los, mas chegou demasiado 

tarde... já tinham sido detidos.

Foi a correr para o Banco
Central para tentar 

fazer qualquer coisa.

?!
Quem és tu?!

chu tinha sido 
nomeado lá diretor 
do departamento 

político da 
Whampoa, a Academia 

Militar criada 
depois da união dos 
nacionalistas e dos 
comunistas, com o 
objetivo de formar 
um exército capaz 
de lutar contra 
os Senhores da 

guerra**.

A dita academia era dirigida por Chiang Kai-shek*** 
que acabava de ativar a lei marcial ao criar a partir 

do zero o famoso incidente do Zhongshan.

Mas então, eles 

nunca se deram 

mesmo bem?

Sim, claro! no seu 
primeiro encontro, 
estavam na mesma 

onda!

Foi em Guangzhou*, no dia 20 de março de 1926

Há quase 50 anos...

* Cantão

** Em 1916, a China não possuía autoridade suficiente para 
controlar todo o território. Várias fações tomaram o 
domínio de diversas regiões, impondo o terror, e esperando 
alcançar o poder central. Foram arrasados por uma última 
ofensiva do Kuomintang em 1928.

*** Chiang Kai-shek: protegido de Sun Yat-sen, fundador da República 
chinesa, que destituiu o último imperador em 1911. Dirigente do 
Kuomintang (Partido nacionalista chinês) e presidente da China em 1948. 
Em exílio em Taiwan entre 1949 e a sua morte, em 1975.

**** Internacional dos Partidos Comunistas, dirigida por Moscovo.



chu En-lai.

nacionalista?!

E o uniforme?

nem pensar!

Trabalho para a Frente 
Unida. Coordenador entre 

os homens de Chiang 
Kai-shek e os Comunistas 

de que faço parte.

Hum, tive mais ou 
menos as mesmas
responsabilidades

do que tu no 
Hunan.

Chamo-me Mao 
Tsé-Tung.

Tive de fugir da minha 
região porque um 
Senhor de Guerra me 
pôs a cabeça a prémio.

Parece que deu uma série de conferências 
sobre os métodos a seguir para 

fomentar uma revolução camponesa.

Mas com Mao, já naquela época,
nunca nada era muito claro.

Vim negociar a 
libertação dos 

generais russos e dos 
nossos camaradas.

negociar? 
não conheço 
essa palavra.

não cederemos às 
bravatas do Chiang 

Kai-shek!

Libertem toda 
a gente!

Ou, pelo menos, 
tentemos 

encontrar um 
compromisso.

Acalmem-se, deve tratar-se de um erro. 
Chiang não pode atacar-nos, já que 

somos nós que o financiamos.

Aceitemos as suas condições 
de momento e tudo acabará 

por voltar ao normal.

A brandura dos membros do 
Komintern teve um muito mau 

efeito sobre os dois homens.

E isso explica 

talvez em parte 

a sua atitude 

face à URSS 

desde então.
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Para protestar contra o tratado de 
Versalhes, em que os Aliados ofereceram

aos Japoneses antigas concessões alemãs
no Shandong, tendo prometido devolvê-las

a nós, quando nos envolvemos 
do lado deles na Grande Guerra?

Exatamente.

Estava no liceu 
nankai quando 
rebentou o 

movimento do 4 
de maio de 1919.

A minha mãe era médica no Henan, o que era excecional.

Viemos viver para Pequim 
quando eu tinha quatro 

anos, antes de eu ir 
estudar para Tianjin*.

A força da 
propaganda é, 

precisamente, utilizar 
os elementos reais 
para os distorcer 

no sentido que 
queremos dar à 

história.

Eu nunca tive nada a esconder 
nem nada a censurar-me.

São estas duas coisas 
que sempre instaram o 
Mao a aceder, e depois a 
agarrar-se ao poder.

É verdade, pelo menos, 
que nasceu com o nome 
de Deng Wenshu, em 1904, 

em nanning?

Ah! Ah! Sim!

não se pode 
pôr tudo em 

questão.

A do nosso país...

Da República popular da China.

Cujas origens se confun-
dem  com as vossas vidas. Mere-

cemos a 
verdade.

E só a Irmã mais
velha Deng é que

a pode contar.

Está a ir muito depressa, 
Irmã mais velha Deng.

Para já, fale-nos um pouco do 
seu encontro com o chu En-lai.

É uma longa 
história...

* Tianjin: importante porto a 150 km a sudeste de Pequim.
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Como milhares de 
estudantes, participei em 
manifestações em Tianjin, 
criando até um grupo de 
teatro comprometido.

Mao, por sua vez, acabava de se 
graduar na Escola do Magistério de 
Hunan e estava de viagem na capital 

com o seu professor Yang Chang Ji.

Sem participar, observou os 
três mil estudantes reunidos 

na praça de Tiananmen que 
protestavam contra o governo 

corrupto de Duan Qirui.

O território da 
China pode ser 

conquistado, mas 
não pode ser dado.

Os Chineses podem ser mortos, 
mas não querem ser submissos!

O nosso 
país está em 

risco!

Cidadãos, 
mobilizem

se!

Decidiu ficar em Pequim, onde o seu 
mentor o ajudou a obter um cargo 

na biblioteca da universidade.

Foi aí que ele se 
familiarizou com as 
teorias marxistas 

e comunistas.

Como o chu, que 
acabava de voltar do 
Japão, decidiu romper 

com os valores 
ocidentais para se virar 
para as novas ideias da 
Revolução de Outubro 

Vermelho*.

chu, por seu lado, mergulhou de cabeça na criação de um jornal de 
opinião, fiel reflexo do pensamento contestatário dos estudantes 

da universidade de nankai. Utiliza o pseudónimo de Wu Hao.

Muito rapidamente o diário 
propagou-se em algumas 

grandes cidades, vendendo-se 
várias centenas de exemplares.

Exaltado por esse êxito, ele e 
os seus amigos decidiram formar 
um pequeno grupo clandestino:

A Sociedade 
do Despertar. Aí é que 

nos íamos 
finalmente 

voltar a ver.

* A revolução russa 
de outubro de 1917.



Voltar 
a ver?

Sim, já nos tínhamos cruzado alguns anos antes, numa representação teatral à 
qual ele tinha assistido. Disse-me mais tarde que tinha achado o meu olhar muito 
sedutor, e tinha ficado marcado pelo entusiasmo. Mas eu tinha 15 anos, ele 21...

Por isso, ele não 
podia imaginar 
que eu me tinha 
apaixonado em 

segredo por ele.

Apesar de eu lhe 
ter bordado numa 

camisola «Para 
ficares quentinho. 
Pequena Yingchao».

Muito 
romântico.

Sobretudo um pouco inocente. chu dizia muito na altura:

O amor nasce 
de um desejo 

sexual. na 
vida, amor e 
casamento 
são duas 

coisas quase 
opostas.

Enfim, na Sociedade do Despertar, a 
paridade estava na ordem do dia nas instân-

cias daquela associação clandestina.

Fui assim cooptada 
com mais oito mulheres 

e a Zhang Ruoming.

Essa traidora, cujo filho se tornou
um Youpai*?! Mereceu o seu castigo!

Coitada, não 
digas isso... 
As coisas 
são um 

pouco mais 
complicadas.

para meu grande desespero 
na altura, foi por ela que 

chu se apaixonou.

E o que é 
pior, foram 

presos 
juntos no dia 
29 de janeiro 

de 1920.

Com 6000 estudantes, desfilámos contra o domínio japonês, e o governador corrupto 
deu ordens às tropas para avançarem. Balanço: cinco feridos graves e detenções.

chu passou seis meses na prisão onde a 
sua história com Zhang ganhou corpo.

*«Destro», ou seja, considerado traidor pelo Partido Comunista
Chinês (PcC).
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Concederam-me um encontro com chu En-lai.
Pequena 

Yingchao!

Como 
estás?

Bem, obrigada. 
Mas eu é que 

pergunto isso.

Bem, considero 
isto como um 

treino. O cativeiro 
é provavelmente um 
estado pelo qual 

vou voltar
a passar, dada a 
vida que escolhi 

para mim.

Precisamente, eu... vim para lhe propor 
ficar presa no seu lugar.

Ah!Ah!Ah!
...

não te ofendas, não estou a troçar 
de ti. Até é muito simpático. Mas o 

teu sorriso ia murchar aqui.

Sei que ele estará à minha 
espera lá fora, é isso 
que me dá esperança 

para sair daqui.



Depois de seis meses de 
detenção, chu e Zhang 

foram estudar para França.

Muitos operários 
chineses faziam a 
mesma viagem para 

substituir os mortos 
da Grande Guerra nas 

indústrias.

O Primeiro Congresso do 
Partido Comunista Chinês 
realizara-se no dia 23 de 
julho de 1921 em Xangai.

Mao estava lá como 
representante 

do Hunan, mas não 
participou nos 

debates.

chu foi encarregado 
de abrir a filial francesa.

Tinha-se tornado 
um revolucionário 

profissional, 
pago pelo 
Komintern.

zhang, por sua vez, traduzia 
textos de Karl Marx de 
francês para chinês, que 
chu iria distribuir mais 

tarde na China.

Era uma intelectual brilhante, 
mas com uma sensibilidade 

demasiado à flor da pele para 
ser o tipo de revolucionária 
com quem chu tinha decidido 

partilhar a vida.

Foi a razão que pôs 
fim à sua história de 

amor apaixonada.

Já naquela época, chu dizia o 
que fazia e fazia o que dizia.

Começou então a 
enviar-me postais 

de Paris.

neste, escreveu: «Corramos para a primavera 
da liberdade. Rompamos os nossos laços. 
Que a coragem nos empurre para a frente.»

E neste: «Um dia, talvez tenhamos 
de enfrentar a guilhotina juntos.»

Respondi 
positivamente a 
esse pedido de 

casamento todo 
revolucionário.
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Zhang Ruoming foi detida pela polícia em Lyon, 
durante uma homenagem a Lenine em 1924.

Vaiada pela Liga da 
Juventude Comunista, 

abandonou toda a 
atividade militante e foi a 
primeira mulher a obter um 
doutoramento em letras.

Uma vez casada, voltou para a 
China para ensinar literatura.

Foi em 1958 que caiu numa armadilha de Mao.

Ele tinha convidado 
os intelectuais 
a «abrirem o seu 

coração» ao 
partido...

Ou seja, a confessarem os seus 
pensamentos antirrevolucionários.

Ela acreditou que 
o seu filho seria 
absolvido se ela 
entregasse as 
suas cartas às 
autoridades.

Mas era mais uma armadilha e ele foi 
enviado para um campo de trabalho.

Estigmatizada, insultada, perseguida por um 
sistema repressivo insensato, acabou por 

se suicidar atirando-se para um rio.
Era minha 
amiga*...

O meu casamento com o chu foi 
validado pelo Partido e aconteceu 

assim que ele voltou de França.

Foi num restaurante 
ocidental de Guangzhou, no 

dia 8 de agosto de 1925.

chu bebeu quase 
três garrafas de 
conhaque durante 
o casamento, e foi 
a primeira vez que 

o vi bêbado.

E uma das poucas vezes, aliás.

* Deng Yingchao limpou oficialmente a imagem dela em 1980.
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Era mesmo um homem muito 
sociável. Sabia fazer com que 

todos o apreciassem.

O que era indispensável 
no seu novo cargo.

na Academia Militar de Whampoa, 
como disseste há pouco?

Exatamente. 

Pela minha parte, tinha -me 
tornado líder tanto 
no círculo feminista 
comunista como nas 

instâncias nacionalistas 
da Frente Unida.

Tal como o chu — que desejava igualar – a minha missão 
secreta era angariar pessoas para o nosso campo.

não tinha intenção nenhuma de 
abandonar a política para me 

transformar em dona de casa.

Essa evidência saltou-
-me à cara no dia em que 
o médico me anunciou 
que estava grávida.

Comprei o que era preciso para fazer um 
aborto sem falar com o meu marido, que tinha 
partido para combater um Senhor da guerra.

Mas fui vítima de uma terrível 
hemorragia que quase me matou.

no ano a seguir, estive quase a morrer no 
parto, depois de três dias de dores intensas.

E não pude tratar-me corretamente por 
causa da repressão sangrenta por parte 

do Kuomintang de Chiang Kai-shek.

Tivemos de fugir a toda a pressa 
para evitar as rusgas nacionalistas 

contra os nossos apoiantes.

Era o preço para 
sobreviver...

Por isso, decidi ser operada 
para nunca mais arriscar 

uma gravidez.



E dessa vez, avisou 
o seu marido?

Ele teria 
recusado.

Houve momentos em que me arrependi, 
mas sabia que ter um filho era um 

pretexto que os homens utilizavam 
para nos deixar em casa enquanto eles 
tratavam da revolução ou da política.

Foi, por exemplo, 
o que aconteceu 

à Yang Kaihui.
A segunda 
mulher do 
Grande 

Timoneiro?

A filha de Yang Changji, o seu 
professor em Changsha, sim. ...

Acho que foi o 
primeiro 

a apreciar o 
nosso presidente.

Com 18 anos, Mao acabava de deixar a sua terra para vir estudar na cidade.

decorria o ano de 
1911, nas vésperas da 

revolução republicana 
que ia depor o imperador.

Ele passava o tempo a rever e a refazer 
o mundo com os seus amigos estudantes.

A natureza dos habitantes 
do nosso país é a inércia!

Eles veneram a hipocrisia 
e satisfazem-se com a sua 
condição de escravos.

Para ser moral, o motivo das nossas ações 
não deve ter por objetivo o bem do outro!

As pessoas como eu 
querem satisfazer 

plenamente o seu coração.

A única coisa que me 
interessa é o meu 
desenvolvimento 
pessoal. Tenho o 
meu desejo e atuo 
segundo o que ele 

me dita.

Há neste mundo pessoas e coisas, mas todas 
estão cá só para mim.

Portanto, não é de admirar que ele tenha tratado a 
sua esposa como uma mulher-objeto. Ele é que dizia:

«O casamento não é mais do que a 
satisfação de um desejo carnal

e os desejos de nutrição e 
de sexo são fundamentais.»
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