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 “Somos apenas a raiva que sentimos 
quando nos expulsaram das nossas terras, 
quando o tractor derrubou as nossas 
casas. (…)E, algum dia, os exércitos de 
amargura irão pelo mesmo caminho. E 
todos caminharão juntos, e haverá, então, 
um terror de morte:” 
 

John Steibeck, “As Vinhas da Ira” 
 
 
 
 
 
 “E aquilo também fazia parte da 
Canção da Família. Tudo fazia parte dela. 
Por vezes crescia num tom que fazia doer 
e lhe embargava a garganta, dizendo-lhe 
que aquilo era segurança, aquilo era calor, 
aquilo era Tudo” 
 

John Steinbeck, “A Pérola” 



ntre outras obras de valor 
absoluto,  John Steinbeck 
escreveu, em 1939 uma 
impressionante saga,  
“As Vinhas da Ira”. É a pobreza 

do povo retratada e pintada a preto e 
branco, esculpida e marcada a ferros, é a 
luta pela liberdade de poder viver, a 
liberdade de poder dizer a sua verdade, a 
liberdade de poder lutar pelo “pão nosso 
de cada dia”. 
 

John Steinbeck nasceu em 
1902 e deixou saudades desde 1968.  
  
 
Foi Prémio Nobel da Literatura em 1962, depois de uma longa 
peregrinação, na qual procurou editores para os seus livros, sem 
ninguém o reconhecer como autor com talento. Lá, afinal, as coisas 
funcionam assim. Infelizmente. 
 

                                                
 
  
 Assim, manifestou-se como 
escritor. Ninguém o tinha lido. 
Muitos (mas são poucos ainda) o 
leram e continuam. 
 
 No entanto, em 1939, 
publicou “As Vinhas da Ira”, que 
veria no cinema no ano seguinte. 
A consagração de um dos maiores 
génios mundiais no capítulo da 
arte. 

E 

S 

  agnífico John Steinbek, 
  que nos conta a odisseia, 
  a saga da ira dos 
camponeses com fome de 

liberdade, de verdade, de pão. 
De Oklaoma até à Califórnia, 
assistimos a relatos arrepiantes, 
mas humanos, feitos por um ser 
humano de grandeza estóica. 

John Steinbeck é “A Pérola” 
neste “reinado” de piratas. 
 

  
 
 

Obrigado,  
John Steinbeck. 

 
  
 
 
      Em Portugal também houve 
(há) homens assim.  
      Cansados, alguns 
tombaram.. 
      Glória para eles que nos 
deram a liberdade, a verdade e 
o pão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alguém, hoje, se exclui do direito 
à sua liberdade? 

 Será que alguém, num país 
dito civilizado, ainda é obrigado a 
esconder as suas palavras? 
 Parece que sim! 
                 
        erá que a verdade 
aparece sempre clara? 

 Será que alguns ainda 
“comem o pão que o diabo 
amassou”? 
Responda quem souber. 

  
 Eça de Queirós, em “Os 
Maias”, demonstra-nos que a 
liberdade e a verdade são uma 
mentira. Cesário Verde elucida-
nos sobre quem alimenta quem: 
os pobres alimentam os ricos, que 
comem o pão (e o resto…). 
  
 Coitados dos ricos, porque 
sabem bem o que fazem. 
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