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Cá estamos na edição 4. Quem diria! Em meio a tantos afazeres, acredito na 
realização desta revista como uma forma de teimosia. Tão fácil seria não fazer 
nada para compartilhar a arte e a literatura. O que não falta é incentivo para isso.

No Brasil estamos reféns de um governo 
sem qualquer interesse pela nossa 
cultura. Então, seremos subversivas! 
Promoveremos exatamente a rica lite-
ratura produzida em língua portuguesa. 
Atravessaremos continentes e abraça-
remos a língua feita de arte.
Uma alegria imensa contar com as cola-
borações da Gabriela Ruivo Trindade 
que nos facilita o acesso aos autores de 
Portugal. As brilhantes resenhas escritas 
pela Carla Bessa, tradutora e escritora 
de grande talento. E, claro, a riqueza 
que é contar com Silvia Gasparoni, uma 
apaixonada pela literatura nossa e res-
ponsável pela importante Lusoteca, que 
faz o conteúdo do site se transformar 
nesta belíssima versão em PDF pronta 

para quem quiser imprimir. Nossa equipe cresce e se fortalece. A literatura em 
português está mais pulsante que nunca. Espero que gostem das preciosas 
colaborações desta edição que traz ainda uma entrevista com o tradutor literá-
rio Victor Meadowcroft. Boa leitura.
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Antes de tudo, devemos saber que as 
esperanças são coisas violentas e impre-
visíveis. Nos tomam, nos tombam, podem 
até nos quebrar, porque quando estão 
dentro de nós, seus impulsos são incon-
troláveis. Devemos saber que as espe-
ranças, quando contrariadas tendem à 
agressividade. Fazem arder tudo o que 
não convêm a elas. Devemos saber que 
as esperanças estão por aí soltas, e que 
se quisermos, precisamos buscá-las, 
porque elas definitivamente não se inco-
modam em nos encontrar. E não sou que 
digo isso, é Julio Cortázar. É isso que 
se pode constatar sobre as esperanças, 
segundo o escritor argentino.
As esperanças, porém, apesar de vio-
lentas e irritadas, são um tanto seden-
tárias e só se deixam viajar pelas ideias 
e pelas pessoas. Não havendo meio, as 

F I C Ç Õ E S
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ESPERANÇAS
Texto de Natalia Borges Polesso
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esperanças padecem. Dizem até que se 
não enxergarmos as esperanças, se não 
as agarrarmos, elas morrem. Portanto, é 
nossa responsabilidade cultivá-las. Sim, 
é uma decisão muito importante, porque 
não é nada fácil dar conta disso tudo.
Agora, para capturar uma esperança é 
preciso tempo. Não quero dizer muito 
tempo. Nem pouco tempo. Mas o tempo 
certo. O tempo da paciência e do ímpeto, 
do grito e do silêncio, assim, do mesmo 
modo, na mesma medida. E, principal-
mente, a astúcia que nos faz lançar mão 
de cada uma dessas qualidades e ações, 
no momento exato.
Não sei bem desde quando, ao meu lado, 
mora uma esperança. Ela sabe que eu a 
vejo, mas ainda não posso tomá-la. Ela 
se desintegraria. Por enquanto deixo-a 
aqui, para que se refaça. É confortável 
a sua presença. Acho que foi abando-
nada. Ela também me olha e me reco-
nhece como meio, sabe que poderá se 
propagar através da minha voz, do meu 
afeto, das minhas mãos e das minhas 
armas. Contudo, ainda não me autoriza 
proximidades. Está pálida, machucada. 
Preciso esperar. Ela sabe que ninguém 
gosta de frustrações. Vai me conceder a 
graça quando for o tempo, quando algo 
meu se espelhar nela.
Há esperanças de fato. Olhem ao redor, 
olhem bem, nas frestas, nas cascas. E 
se não for suficiente, olhe embaixo da 
mesa, olhem além do batente da porta. 
Olhem fora do umbigo, fora das telas, 
quem sabe. Há esperanças para todes. 
Pequenas, talvez. Ou esplendorosas. 
Observem. Tenho certeza que encontra-
rão. A minha está aqui, magra e ferida. 
Mas não vou deixá-la partir.

Natalia Borges Polesso

Natalia Borges Polesso É doutora em 
teoria da literatura. Publicou Recortes 
para álbum de fotografia sem gente 
(2013), Coração à corda (2015), Pé atrás 
(2018) e Amora (2015), livro vencedor 
do Prêmio Jabuti 2016, em que explora 
as nuances das relações homoafetivas 
entre mulheres. Em 2017, foi selecionada 
para a coletânea chilena Bogotá 39. A 
autora tem seu trabalho traduzido para 
o inglês e o espanhol e sua obra está 
publicada em diversos países.

Obras publicadas

Seria pouco dizer que os contos de Amora versam 

sobre relações homossexuais entre mulheres. 

Também estão aqui o maravilhamento, o estupor 

e o medo das descobertas. O encontro consigo 

mesmo, sobretudo quando ele ocorre fora dos 

padrões, pode trazer desafios ou tornar impossível 

seguir sem transformação. É necessário avançar, 

explorar o desconhecido, desestabilizar as estru-

turas para chegar, enfim, ao sossego de quem vive 

com honestidade.

Como aqueles dicionários inventados de emoções 

obscuras, que nomeiam sentimentos e sensações 

difíceis de explicar, o livro compõe abundantes uni-

versos emocionais. Universos vívidos e sutis – de 

recheio exuberante e tão íntimo, contudo tão pró-

ximos, tão conhecidos – que recebem aqui não um 

nome, mas um contorno langoroso, uma fotogra-

fia em movimento, um desenho num diário de pes-

quisa etnográfica. Neste livro de estreia da autora já 

aparecem muitos dos traços que ajudaram a fazer o 

sucesso de Amora (vencedor do Prêmio Jabuti). A 

delicadeza da temática feminina, o olhar poético, o 

texto elaborado com minúcia: os contos de Natalia 

têm um vigor poucas vezes visto.

Editora: Não Editora

Páginas: 256

Ediçao: 2015

Editora: Não Editora

Páginas: 160

Ediçao: 2018

Natalia Borges Polesso apresenta, em Controle, 

uma narrativa impactante sobre relações homoa-

fetivas entre mulheres, o poder do desafio e, acima 

de tudo, as escolhas que precisam ser feitas para 

que as pessoas se tornem quem elas querem ser. 

Mesclando citações de letras da banda New Order 

em seu texto, a autora escreve um romance gera-

cional que permanecerá na mente do leitor. A prota-

gonista, Nanda, é epilética. Descobriu o transtorno 

ainda na infância, depois de uma queda de bici-

cleta, e sua vida nunca mais foi a mesma. Cercada 

de cuidado pelos pais, com medo de crescer e sair 

da casca protetora fornecida por sua condição, ela 

evita ao máximo o contato humano ― exceto pela 

amiga, Joana. Mas compartilhar o que acontece 

na vida de outra pessoa não é como viver junto 

dela. Nanda se pergunta até quando conseguirá 

manter a rotina morna que leva. Porém, seu dia a 

dia será posto em xeque quando ela finalmente se 

der conta de que não viveu.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 176

Ediçao: 2019
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DO LUGAR ONDE 
SE ESPREITA 
A MORTE EM VIDA
Texto de 
Ana Cristina Silva

Do lugar onde se espreita a morte em 
vida. Quando chegaram os primeiros 
doentes, os sintomas assemelhavam-
-se aos de uma gripe. Não tive contacto 
com essa primeira vaga de infectados, 
só ao fim de uma semana chegaram 
dois aos cuidados intensivos. Um deles 
não teria sequer quarenta anos e, apesar 
disso, o acto de respirar tornara-se, para 
aquele homem, um tenebroso mistério. 
Sedámo-los a ambos. Os sons recolhe-
ram-se e a escuridão embrenhou-se na 
sua pele. Para o mais novo a orquestra 
do mundo silenciou-se para sempre; só 
o outro, o mais idoso, conseguiu voltar 
a respirar por si.
Os casos multiplicaram-se com a rapidez 
de um Inverno feroz. Parecia que a evo-
lução dos doentes dependia de um vago 
acaso ou de leis imprecisas que nenhum 
médico conhecia. Nesse tempo – parece 
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que estou a falar de uma época longín-
qua, quando me refiro ao que se passou 
há um mês –, sempre que uma equipa 
substituía outra, antes do ritual da passa-
gem do testemunho, a Dra. Martina sor-
ria-nos e punha a tocar a Cavalgada das 
Valquírias no telemóvel. Lá, nos cuida-
dos intensivos, só a presença do médico 
adquiria contornos definidos, os doentes 
pareciam velhos manequins inúteis, 
meros desconhecidos que agora se 
encontravam na mesma letargia. Naquela 
morte em vida, queria-os mais perto de 
mim, por isso lia nas fichas as informa-
ções sobre a família e local de residência, 
como se esses dados os fizessem sair de 
uma torre cheia de cadáveres.
Passámos a viver num vácuo, dentro de 
um fato de protecção, sem planos nem 
compromissos que não se relacionas-
sem com os doentes. No decurso dos 

F I C Ç Õ E S
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turnos, a respiração ia-se tornando mais 
árdua, o suor mais abundante e a con-
centração mais difícil, devido às dores 
de cabeça. O ar granuloso dentro das 
viseiras tinha um sabor que nunca se 
desvanecia. O desespero ecoava nas 
palavras dos médicos, indissociáveis do 
leve murmurejar ou do suspiro trémulo 
de um ou outro paciente, apesar de 
muitos deles estarem imersos no silêncio 
aquoso do coma. Aquelas duas dezenas 
de enfermos tornavam-se rapidamente 
uma multiplicidade de corpos nus com 
fraldas; quase deixavam de ser gente. 
Avançávamos aos ziguezagues por entre 
múmias. Às vezes, imaginava-os dentro 
de sonhos cheios de cores e esse seria 
o chamamento da morte para os atrair.
Foi um momento impossível de descre-
ver, aquele em que a Dra. Martina teve 
de escolher entre a vida e a morte pela 
primeira vez. Também ela já fazia turnos. 
Nesse dia havia apenas um ventilador 
disponível. Estava a seu lado, devida-
mente equipada, pronta para entrar na 
zona contaminada, quando chegaram 
dois doentes, de enfermarias diferen-
tes, numa sincronia que não era suposto 
aconter.
A Dra. Martina já tinha lido as fichas e 
tomado a sua decisão. O primeiro doente 
era uma mulher obesa, de meia-idade, a 
quem tinham tirado um peito; do outro 
lado do corredor estava uma rapariga de 
pouco mais de vinte anos. Trocámos um 
olhar vago através da viseira e caminhá-
mos de uma forma estranha – como se 
nenhuma de nós estivesse segura dos 
seus passos e as emoções fossem um 
obstáculo, um empecilho ao que tinha 
de ser feito – até à maca da mais jovem. 
Com um gesto vago, a chefe fez sinal aos 
auxiliares que traziam a outra senhora 
para regressarem à enfermaria. Havia 
uma sentença de morte no que aquela 
mão revelava.
No final do turno despimos o fato na 
mesma sala, mas havia entre nós uma 
súbita distância. A testa da médica 
estava enrugada pela intensidade dos 
pensamentos e a cabeça abanava para 
cima e para baixo como se se tivesse 
transformado numa ave de rapina. 

Tentei encontrar algo adequado para lhe 
dizer, mas as palavras não se abriram 
ao consolo. O silêncio pairou entre nós 
como um peso. Os olhos dela pareciam 
constrangidos, perdidos na miséria de 
uma nova solidão. No meio do deses-
pero, a sua mente revelava-se incapaz de 
inventariar os argumentos que usara para 
si própria quando condenara a mulher 
obesa à morte. Vestiu-se rapidamente 
e afastou-se, como se fosse urgente 
encontrar um lugar longe da vista de 
todos, um espaço distante do alcance 
das palavras.
A chefe manteve uma atitude eficiente 
na organização do serviço, procurando 
mitigar o pânico de colegas e enfermei-
ros, mas o seu sorriso tranquilo extin-
guiu-se. Nunca mais se ouviu música 
no seu telemóvel. Reunia com os outros 
médicos e decidia dentro de um con-
celho de ética quem morria ou vivia. 
Quando terminavam as reuniões, regis-
tava apenas nomes que se agrega-
vam a mais nomes, e esforçava-se por 
transformá-los numa subtil correnteza 
de sons, tentando que não pertences-
sem a ninguém. Nomes que não teriam 
acesso a um ventilador. Procurava eva-
dir-se da singularidade de cada uma 
daquelas pessoas, mas aqueles nomes 
não eram iguais aos números da tele-
visão, ecos abstractos de mortos reais. 
Nas fichas estavam escritos os nomes 
dos doentes, mas também os da família, 
a sua profissão, morada, e até os seus 
hábitos saudáveis. Escrevia-os no com-
putador, mas as palavras que formava já 
não eram palavras de salvação. Repetia 
para si própria que estava no meio de 
uma guerra invisível, com demasiadas 
fatalidades, e que isso mudava tudo 
em relação ao que sempre acreditara. 
Contudo, a inquietação era insuportável, 
um vazio reforçado pelos vultos de tantos 
falecidos, fantasmas que a perseguiam.
Aos poucos, tornou-se desleixada com 
a própria proteção e impaciente com os 
cuidados necessários. Ela, que sempre 
se alongara em discursos sobre a pru-
dência, quando chamada à atenção por 
colegas, punha agora na própria boca 
explicações voláteis, como quem tenta 

apressar uma despedida. Na verdade, só 
pensei nisso muito mais tarde, quando foi 
infectada e, dias depois, transferida para 
os cuidados intensivos. Nessa altura, ao 
cuidar da minha chefe, imaginei a sua 
dor permanente nas últimas semanas e a 
paralisia progressiva do pensamento de 
cada vez que se pronunciara sobre quem 
tinha direito a um ventilador. Isso, ainda 
assim, teria sido suportável, não fosse a 
incerteza de que, para além desse deses-
pero, nada mais existiria, nem remédio 
nem consolação, e que cada dia seria 
pior do que o anterior. Como se cami-
nhássemos, cegos, na direcção de uma 
penumbra inimaginável, forçados a viver 
num inferno, sem ninguém que nos 
guiasse ou nos desse a mão.

Lá, nos cuidados 
intensivos, só a 
presença do médico 
adquiria contornos 
definidos, os doentes 
pareciam velhos 
manequins inúteis, 
meros desconhecidos 
que agora se 
encontravam na mesma 
letargia. Naquela morte 
em vida, queria-os 
mais perto de mim, 
por isso lia nas fichas 
as informações sobre 
a família e local de 
residência, como se 
esses dados os fizessem 
sair de uma torre cheia 
de cadáveres.
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Ana Cristina Silva Obras publicadas

A Roménia, sob o jugo do ditador Nicolae 

Ceausescu, atravessa um dos piores períodos 

da sua história, com a população a enfrentar a 

fome e dominada pelo terror. Seguindo as orien-

tações do Presidente para a criação de um exér-

cito do povo no qual os soldados seriam treina-

dos desde crianças, Paul, um ambicioso funcio-

nário do partido, decide levar de casa o filho de 

três anos e entregá-lo aos cuidados do Estado. 

Quando a mãe se apercebe do desaparecimento 

do pequeno Drago, o desespero já não a aban-

donará, bem como o firme desejo de acabar 

com a vida do marido. Correndo riscos tremen-

dos, Nadia não desistirá, porém, de procurar o 

menino, ainda que para isso tenha de forjar uma 

nova identidade, de fazer falsas denúncias, de 

correr os orfanatos cujas imagens terríveis cho-

caram o mundo e até de integrar uma rede que 

transporta clandestinamente crianças romenas 

seropositivas para o Ocidente. Mas será que o 

seu sofrimento pode ser apaziguado enquanto 

Paul for vivo? Enquanto o ditador for vivo?

Ana Cristina Silva nasceu em Lisboa 
e é docente universitária no ISPA-IU. 
Doutorada em Psicologia da Educação, 
Escreveu até ao momento 14 roman-
ces: Mariana, Todas as Cartas (2002), 
A Mulher Transparente (2003), Bela 
(2005), À Meia-luz (2006), As Fogueiras 
da Inquisição (2008), A Dama Negra da 
Ilha dos Escravos (2009), Crónica do 
Rei-Poeta Al-Mu’Tamid (2010) e Cartas 
Vermelhas (2011, selecionado como 
Livro do Ano pelo jornal Expresso e 
finalista do Prémio Literário Fernando 
Namora), O Rei do Monte Brasil (2012, 
finalista do Prémio SPA/RTP e do Prémio 
Literário Fernando Namora, e vencedor 
do prémio Urbano Tavares Rodrigues) 
e A Segunda Morte de Anna Karénina 
(2013, finalista do Prémio Literário 
Fernando Namora). Em 2017, A Noite 
não é eterna venceu o Prémio Fernando 
Namora. Em 2018 publicou o romance 
Salvação com a Parsifal e já em 2019 
foi publicado pela Planeta o romance 
As longas noites de Caxias. Rimbaud, o 
Viajante e o seu Inferno acabou de ser 
publicado pela Exclamação.
Tem livros publicados no Brasil e na 
Alemanha.

Editora: Oficina do Livro

Páginas: 200

Ediçao: 2016

Inspirado na vida de Carolina Loff da Fonseca, 

este romance conta a história de Carol, que 

nunca se resignou à miséria das ilhas, nascida 

em Cabo Verde de família branca e abastada. E, 

movida pelo sonho de construir uma sociedade 

mais justa, ingressou ainda jovem no Partido 

Comunista. Não se importando de usar a beleza 

como arma ideológica, abraçou a luta revolucio-

nária, apaixonou-se por um camarada e ficou 

grávida pouco antes de ser presa.

Editora: Oficina

Páginas: 272

Ediçao: 2011

A morte da mulher lança um escritor num mar de 

sofrimento. Para lidar com a dor do luto, escreve 

um romance histórico. A sua personagem prin-

cipal, David Negro, é um médico judeu que tem 

de fugir de Lisboa depois da condenação da 

mulher pela Inquisição. A par de constituir um 

extraordinário fresco do século XVII, ambientado 

em Lisboa, Amesterdão e Hamburgo e pelo qual 

passam algumas das grandes figuras como o 

filósofo Uriel da Costa, o médico Rodrigo de 

Castro ou o mercador Diogo Sampaio, este livro 

é ainda um retrato da sociedade actual, com as 

suas inquietações ancestrais (a perda, a culpa, a 

redenção…), mas também com os novos desa-

fios, como o autoproclamado Estado Islâmico.

Romance intimista e envolvente, “Salvação” é 

uma obra intensa sobre a capacidade de voltar a 

acreditar, sobre a redenção que a escrita permite 

e sobre o fanatismo das grandes religiões. 

Editora: Parcifal

Páginas: 200

Ediçao: 2018
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O SOM DAS PALAVRAS SEM VOZ
(VARANDA DE INVERNO)
Marta Chaves
Tradução para espanhol por Manuel Barrós

Foto: free archive image

I N  O T H E R  W O R D S  /  E M  O U T R A S  PA L A V R A S

BANQUETE

Me siento sola a la mesa

y me obligo a pensar en lo absurdo.

No hago preguntas.

Ellas se sientan a mi lado,

con un gusto cruel.

TRAPECISTAS

Palabras en movimiento

ejecutan en la hoja

magia y asombro.

Hacen y deshacen

la yuxtaposición deseada.

Fijan a través del sonido

materia inexplicable.

Son huéspedes

en la casa en que vivimos

y que nunca será nuestra.

GOLPE DE VISTA

Mi sombra descansa

como un perro a mis pies.

Abro y cierro los ojos

tu cabello surge detrás

de una cortina sin viento.

Veo un paisaje nuevo

y criaturas que me preguntan

si quiero compañía.

Respondo con las manos

saludando con flores

que luego siguen sosegadas y lucientes

y todo comienza de nuevo.

LIBRETO

Vamos de aria en aria

viendo cuándo llega la muerte,

quién es el primero que muere

o deja el escenario.

BANQUETE

Sento-me sozinha à mesa

e obrigo-me a pensar no absurdo.

Não faço perguntas.

Elas sentam-se a meu lado,

com um à-vontade cruel.

TRAPEZISTAS

Palavras em movimento

executam na folha

magia e assombro.

Fazem e desfazem

a justaposição desejada.

Fixam através do som

matéria inexplicável.

São hóspedes

na casa em que vivemos

e que nunca nos virá a pertencer.

GOLPE DE VISTA

A minha sombra descansa

como um cão a meus pés.

Abro e fecho os olhos

o teu cabelo surge por trás

de uma cortina sem vento.

Vejo uma paisagem nova

e criaturas que me perguntam

se quero companhia.

Respondo com as mãos

num aceno de flores

que logo ficam quietas e luzentes

e tudo começa outra vez.

LIBRETO

Andamos de ária em ária

a ver quando é que se morre,

quem é que primeiro morre

ou sai de cena.
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RÉPLICA

Nada te impide sentir frío en la cabeza

y aun así saber que la perdiste.

EDAD DE ORO

Me froté los ojos

con la esperanza de que el mundo

emergiera distinto.

Sucedió que vi

una miríada de aves

alzar el vuelo.

Extendí las manos al cielo

y le ordené al viento

que me hiciera germinar.

Es en esta tierra que quiero vivir.

CREDO

¿Será que

dios mío

está enfermo?

TRANSCRIPCIÓN

Puede parecer imposible

pero vi la casa desaparecer.

Quedó un lugar emotivo,

recuerdo para colorear en el papel

la ruína del texto.

LÁMPARA INFANTIL

El sonido

de las palabras

sin voz.

MORDAZA

Palabra que no digo.

RÉPLICA

Nada te impede de sentir frio na cabeça

e ainda assim saber que a perdeste.

IDADE DE OURO

Esfreguei os olhos

na esperança de que o mundo

surgisse diferente.

Sucedeu ver

uma miríade de pássaros

levantar voo.

Estendi as mãos ao céu

e ordenei ao vento

que me semeasse.

É nesta terra que quero habitar.

CREDO

Será que

meu deus

está doente?

TRANSCRIÇÃO

Pode parecer impossível

mas vi a casa desaparecer.

Sobrou um lugar emocionante,

memória para colorir no papel

a ruína do texto.

LUZ DE PRESENÇA

O som

das palavras

sem voz.

MORDAÇA

Palavra que não falo.
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Marta Chaves

Obras publicadasMarta Chaves (1978) nasceu em Coimbra 
e vive em Lisboa. É psicóloga clínica e 
psicoterapeuta. Desde 2008, os seus 
poemas têm vindo a ser publicados em 
diversas antologias e revistas de poesia. 
Publicou em Portugal os livros Onde não 
estou, tu não existes (2009), Pensa que 
deixou de pensar nela (2010), Dar-te 
amor e tirar-te a vida (2012), os três pela 
editora Tea for One; Pedra de Lume 
(Paralelo W, 2013), Perda de Inventário 
(Alambique, 2015) e Varanda de Inverno 
(Assírio & Alvim, 2018).

Manuel Barrós

Editora: Assírio & Alvim

Ediçao: 2018

Editora: Tea for One

Ediçao: 2009

Editora: Alambique

Ediçao: 2015

Manuel Barrós, Lima, 1993. Sociólogo, 
investigador y traductor. Licenciado 
en sociología por la PUCP (Pontificia 
Universidad Católica del Perú). Ha publi-
cado la traducción Doze noturnos da 
Holanda / Doce nocturnos de Holanda 
(Ediciones Andesgraund, 2016; 2018) de 
Cecília Meireles en Santiago de Chile, 
además de versiones al español de dis-
tintos escritores y poetas en revistas.
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A FLOR E O SEU PROTESTO
Adriana Lisboa

Foto: Graça Castanheira

tanto já se falou da flor e o seu protesto
aquela que rompe o asfalto
a que entope os canos dos fuzis
feia ou cravo
ou o cocar do amaranto
(semente-bomba sobre os campos
da Monsanto)

tanto já se usou a flor
em rima pobre em rima rica
ou de classe média
canções e coroas fúnebres
e nos altares às dúzias
e nos falsos pedidos de desculpas

mas o que diz a flor
quando não a tomamos emprestada
para lutas lutos amores
ou metáforas

o que será uma flor
sem significante
nem significado?
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Adriana Lisboa Obras publicadas

Duas irmãs, filhas de um fazendeiro fluminense, 

são as figuras centrais deste romance, que des-

venda o horror e a poesia da vida com rara sensi-

bilidade. Publicado originalmente em 2001 e ven-

cedor do Prêmio José Saramago, Sinfonia em 

branco foi também finalista do Prix des Lectrices 

da edição francesa da revista Elle. Com passa-

gens de grande força poética, Adriana Lisboa 

narra, numa sequência não cronológica, a his-

tória destas irmãs. Clarice, a mais velha, sempre 

esteve fadada a se casar com o filho do dono 

da fazenda vizinha, enquanto Maria Inês, a mais 

nova, acaba por se tornar testemunha pueril e 

estarrecida de um abuso que dilaceraria a vida 

da irmã. O silêncio, o interdito, o segredo dão 

o tom a essa sinfonia. Afonso Olímpio, o pai, 

vaga como uma sombra enigmática e taciturna, 

enquanto a mulher, a impotente Otacília, vai se 

dando conta de sua infelicidade, e tenta resga-

tar as filhas da desgraça silenciosa, cada vez 

mais difícil de escapar. Com o tempo, tudo vai 

se encaminhando não exatamente para um des-

fecho ou uma “cura”, mas para possibilidades 

que se abrem. É com a maturidade que elas se 

dão conta de que é preciso superar o passado.

Adriana Lisboa nasceu no Rio de Janeiro. 
Publicou, entre outros livros, os roman-
ces Sinfonia em branco (Prêmio José 
Saramago), Azul corvo (um dos livros do 
ano do jornal inglês the Independent), 
Hanói, Todos os santos e os poemas 
de Parte da paisagem, Pequena música 
(menção honrosa – Prêmio Casa de las 
Américas), Deriva. Seus livros foram tra-
duzidos em mais de vinte países. Seus 
poemas e contos saíram em revistas 
como Modern Poetry in Translation e 
Granta.
www.adrianalisboa.com

Editora: Alfaguara

Páginas: 320

Ediçao: 2013

Editora: Alfaguara

Páginas: 295

Ediçao: 2014

Após a morte da mãe, Evangelina, uma menina 

de apenas treze anos, troca Copacabana pelo 

Colorado, nos Estados Unidos, onde vai morar 

com seu padrasto Fernando. Sobre seu verda-

deiro pai, ela sabe apenas que é norte-ameri-

cano e que pode estar em qualquer lugar do 

mundo. Mesmo assim, está decidida a encon-

trá-lo. Ao deixar o Rio de Janeiro para morar 

em Lakewood, Vanja sente que está na interse-

ção entre dois mundos, mas não pertence exa-

tamente a nenhum deles. Viajando em busca do 

pai e mergulhando nas lembranças das pessoas 

que a cercam, ela tenta encontrar seu lugar. Aos 

poucos, a menina começa a se aproximar de seu 

padrasto e, por meio dessa nova amizade, des-

cobre detalhes obscuros do passado recente do 

Brasil. Ex-guerrilheiro no Araguaia, ele viveu na 

pele a violência da ditadura. 

Editora: Alfaguara

Páginas: 240

Ediçao: 2013

Uma história contemporânea sobre o encontro 

de culturas distintas e miscigenação. David é 

brasileiro, filho de mãe mexicana e de pai brasi-

leiro. Alex é uma garota que vem de uma linha-

gem de mulheres vietnamitas que se envolveram 

com americanos; primeiro na Guerra do Vietnã, 

agora em Chicago, onde tanto ela quanto David 

tentam sobreviver, contornando as adversidades. 

São filhos de imigrantes, vivendo numa mescla 

de hábitos e culturas, num mosaico de identida-

des que tantas vezes perpassa o mundo contem-

porâneo. Alex é mãe solteira, e procura conci-

liar os estudos ao trabalho no mercado asiático.
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FRASES COMO TAPA: 
“TODOS OS ABISMOS CONVIDAM PARA UM MERGULHO”, 
de Cinthia Kriemler (Editora Patuá). Por Carla Bessa

Diz a teoria do desamparo aprendido que 
um organismo forçado a suportar estímu-
los aversivos, dolorosos ou desagradá-
veis se torna incapaz de evitar (ou não 
deseja fazê-lo) encontros posteriores 
com tais estímulos, mesmo que seja pos-
sível evitá-los. Presumivelmente, o orga-
nismo aprendeu que não pode controlar 
a situação e, portanto, não toma ações 
para sair dela. Essa tese, desenvolvida e 
comprovada em experimentos pelos psi-
cólogos Martin Seligman e Steven Maier 
nos anos sessenta – e em parte poste-
riormente corrigida –, procura explicar 
a passividade de pessoas em situações 
que lhes fazem mal. Ou seja, por conta 
de uma experiência traumática na qual a 
pessoa é exposta a violências que estão 
fora do seu controle, como o que acon-
tece, por exemplo, com crianças que são 
violentadas por aqueles que deveriam 

protegê-las, o ser adulto ficaria condi-
cionado a acreditar que não tem como 
reagir em cenários similares, mesmo que 
o ambiente à sua volta evidencie o con-
trário. O primeiro romance de Cinthia 
Kriemler com o impactante título Todos 
os abismos convidam para um mergu-
lho, finalista dos prêmios Jabuti e São 
Paulo de Literatura 2018, conta a história 
da assistente social Beatriz, que precisa 
lidar diariamente com casos de violên-
cia doméstica e abuso contra mulheres 
e crianças, vítimas presas nesse ema-
ranhado de desamparo – para o qual 
muitas vezes retornam. A narradora, ela 
mesma marcada por diversas situações 
de opressão e de perdas, realiza um tra-
balho que por vezes se assemelha ao de 
Sísifo e é atraída irresistivelmente para os 
abismos como Narciso pelo lago. A cada 
mulher salva, é como se salvasse um 

pedaço de si mesma, cada criança res-
gatada sublima a mão não dada à própria 
filha, que sofria de uma depressão pro-
funda e acabou cometendo suicídio. Já 
na primeira frase, “Uma pessoa sozinha 
precisa pensar na própria morte”, somos 
empurrados impiedosamente para o 
fosso que circunda a protagonista. Estão 
aí dois tópicos centrais do livro: a morte 
e a solidão. Na sequência, mergulhamos 
com ela no despenhadeiro da sua sexua-
lidade, o terceiro alicerce temático deste 
livro-soco: a busca obsessiva-compul-
siva pelo sexo anônimo e “sem beijo”, 
arriscado e por vezes violento, como 
forma de purgação e aniquilamento.
No decorrer da narrativa, vão se abrindo 
outros precipícios, questões paralelas 
interligadas ao mote central como elos 
na corrente de violências: machismo, 
medos, depressão, não-pertencimento 
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Cinthia Kriemler

Cinthia Kriemler é romancista, contista e 
poeta. Publicou, entre outros: Exercício 
de leitura de mulheres loucas (Poesia, 
2018); Todos os abismos convidam para 
um mergulho (Romance, 2017), fina-
lista do Prêmio São Paulo de Literatura 
de 2018; Na escuridão não existe cor-
-de-rosa (Conto, 2015), semifinalista do 
Prêmio Oceanos 2016; Sob os escom-
bros (Contos, 2014) e Do todo que me 
cerca (Crônicas, 2012). Carioca, mora em 
Brasília.

e, sobretudo, o fantasma da culpa, que 
segue Beatriz a cada passo como uma 
sombra. A culpa quase intrínseca que 
carregamos, nós, mulheres e mães, 
quando delegamos a criação dos filhos 
para os seus devidos pais, desistimos de 
relações falidas, impomos nossas vonta-
des e profissões, quando não renuncia-
mos à nossa solidão, encaramos nossos 
vícios e vivemos livremente nossas fan-
tasias. Mas é sobretudo quando algo de 
ruim acontece com os filhos que a culpa 
nos açoita e atormenta a ponto de nós 
mesmas nos martirizarmos e autopunir-
mos, num processo de interiorização do 
mesmo papel opressor do qual preten-
demos nos libertar.

Beatriz é uma figura bélica, forte e refle-
xiva e sua dor cresce na mesma medida 
que sua capacidade de reconhecimento. 
Ela precisa proteger-se da própria clareza 
e seu caráter aparentemente duro é 
apenas a outra ponta da sua fragilidade. 
As escapadas sexuais com o único 
intuito de anestesiá-la por um instante 
não tornam a sua vida mais fácil, mas 
são a sua maneira de tomar as rédeas 
da própria miséria.
A narrativa crua e contundente de Cinthia 
Kriemler é violenta e não poupa o leitor. 
São frases curtas e diretas que, como 
tapas, parecem querer nos despertar 
para a urgência de temas que, por medo 
ou ingenuidade, insistimos em minimizar.

A guerra pessoal de Beatriz com o mundo 
e consigo mesma nos é contada de forma 
lacônica, sem uma palavra a mais ou a 
menos e, paradoxalmente, a personagem 
parece crescer com as baixas que viven-
cia durante toda a extensão da história.
No último capítulo, estamos novamente 
diante da morte. O romance termina no 
cemitério, onde Beatriz, depois de mais 
uma perda, vê-se entre (re)começo e 
(outro) fim, e conversa com as lápides. 
Mais uma vez, Cinthia Kriemler con-
densa numa frase o dilema de quem 
vive muitas vidas e, consequentemente, 
morre muitas mortes:
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WHAT’S THE STORY?
INTERVIEW WITH TRANSLATOR VICTOR MEADOWCROFT 

He grew up in Portugal, trans-
lates from Portuguese and Spanish 
into English, and one of his roles 
is to look out for good stories.
Nara Vidal speaks to literary 
translator Victor Meadowcroft 
i n  an  exc lus i ve  i n te rv iew.

Nara Vidal - You grew up in Portugal 
and went to school there, always in a 
bilingual environment. Would it be fair 
to assume that languages and transla-
tion have always been part of your life? 
Could we say that working with transla-
tion was a natural career path for you?

Victor Meadowcroft - That’s a very inter-
esting question. Although I spent sixteen 
years living in Portugal, I’m ashamed to 
say that I’ve never considered myself fully 
bilingual. There were lots of Portuguese 
and Brazilian kids at my school, but 
all our classes were taught in English 
and almost everyone communicated in 
English. Sometimes there would be con-
versations where a classmate spoke to 

me in Portuguese and I responded in 
English, which, I suppose, demonstrates 
that a form of translation was going on 
inside my mind. However, I feel I got my 
first real taste of the joys and frustra-
tions of translation when I went traveling 
in Ecuador after finishing university and, 
having picked up Spanish very quickly 
thanks to my Portuguese, was able to act 
as an interpreter between my fellow trav-
elers and the Ecuadoreans we met. Still, I 
never really envisioned myself as a literary 
translator until a friend challenged me to 
try translating something – suddenly it felt 
as though many of the different skills I’d 
been developing in a fairly aimless way up 
to that point converged in this one activity. 
So, in that sense, maybe you could say it 
was the most natural professional path for 
me, but I can only really recognise that in 
hindsight – it was never a conscious plan!

 NV - What came first: your interest in lit-
erature or translation? Were you aware 
of this distinction as you were growing 
up, surrounded by two languages?

VM - For me, literature definitely came 
first. As a child, the only translated liter-
ature I remember reading was Alexandre 
Dumas, and I’m sure I never gave any 
thought to the fact that the books had 
originally been written in a language other 
than the one I was reading them in. I trace 
the moment I first became aware of trans-
lated literature to some short introduc-
tions to great authors my mother gave me 
when I moved to England for university; 
I can’t remember all of them, but I know 
there was a collection of short stories 
by Jorge Luis Borges and another by 
Gabriel García Márquez, and that both 
of these blew me away. When I left uni-
versity, I started working at a bookshop 
where they had a massive ‘translated lit-
erature’ table in the centre of the store, 
and I quickly realised that all the most 
interesting books ended up on this table. 
I began reading Primo Levi, Italo Calvino, 
Mario Vargas Llosa, Umberto Eco and, 
of course, José Saramago (it would be a 
couple more years before I dared to try 
any of his books in Portuguese!). Still, 
although I became almost obsessed 
with reading and promoting fiction in 
translation, it wasn’t until about seven 
years later, and my friend’s challenge, 
that I even considered that literary trans-
lation might be something I could do.

NV - One of your roles involves the dif-
ficult task of recommending titles to 
publishers for publication in England. 
Given that Portuguese and Spanish 
boast such rich and varied literary land-
scapes, how is it possible to assure that 
great authors, even if lesser-known, 
have the chance to be read in English, 
and how do you make this selection?

VM - This is a great question, and it’s 
something I think about a lot. There are so 
many wonderful books out there written 

Foto: Literary translator Victor Meadowcroft
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in Portuguese and Spanish – you can find 
authors who write in these languages on 
almost every continent of the globe. I 
would love to be able to help bring as 
many of these voices as possible over 
into English, but the reality is that there 
are a limited number of books published 
in translation every year and, of those, 
the number translated from Spanish and, 
in particular, Portuguese is even smaller. 

The small independent presses in the 
UK do wonderful work publishing trans-
lations, but they again can only publish 
a limited number of books each year, 
and have editors who curate their selec-
tions based largely on their own tastes 
and literary backgrounds. It’s very tempt-
ing (especially as a former bookseller) to 
try and predict the market and get a feel 
for the kinds of books that would sell at 
a particular moment, but, at the same 
time, it’s very difficult to go through all 
the stages required to get the attention of 
a publisher – writing reports, translating 
samples, contacting agents – unless you 
are really passionate about a book. So, 
in the end, I think it has to come down to 
personal taste, to books you’re passion-
ate about. Of course, translators should 
be learning about the literary scenes in 
the countries where the languages they 
translate from are spoken, finding out 
which writers are highly regarded, who 
is winning prizes. But, at the same time, 

I am very conscious of the fact that if I 
approach a publisher with a book that I 
don’t personally believe in, or that doesn’t 
suit their list, that publisher might not be 
willing to listen to me next time I rec-
ommend something, and this would be 
another tiny avenue closed to the publica-
tion of Portuguese- or Spanish-language 
literature. Of course, that doesn’t mean 
that I completely dismiss a book just 
because it doesn’t move me person-
ally as a reader – if I can see a book’s 
merits, I will always explain to a publisher 
what these are and recommend they give 
the book to another reader, who might 
have a stronger connection to the text. 
As for discovering those ‘hidden gems’ 

by emerging or lesser-known authors, I 
think the only way to come across those 
is by word of mouth, which is why I’m 
always asking Portuguese- and Spanish-
speakers I know to tell me about the 
books that have most recently impressed 
them. I’m aware that all this may make me 
sound as though I’m some kind of gate-
keeper, but I am by no means the only 
one recommending books – there are lots 
of translators out there doing exactly the 
same thing I am, and we all have differ-
ent literary backgrounds and tastes, so 
when a really wonderful book is written in 
Portuguese or Spanish, I’m always hopeful 
that one of us will find it and get it into 
the hands of the appropriate publisher.

NV - Do you think that the publish-
ing sector in the UK is becoming 
more welcoming of literature written 
in Latin America? I ask this based 
on the interest in recent works by 
writers such as Julián Fuks, Ariana 
Harwicz, Mariana Enriquez and others.

VM - Yes, definitely! Again, I think that 
in the UK the rise of small independ-
ent presses has played an important 
role in this. When And Other Stories 
started up a decade ago, they introduced
English-language readers to Latin 
American authors like Carlos Gamerro, 
Iosi Havilio, Juan Pablo Villalobos, 
Cristina Rivera Garza and Paulo Scott, 
not to mention César Aira and Norah 
Lange. Then, three years ago, Charco 
Press was founded, an independent that 
publishes only works from Latin America. 
They’ve been instrumental in raising the 
profile of Latin American literature here, 
especially as a number of their books, 
such as Ariana Harwicz’s Die, My Love, 
have been shortlisted for big translation 
prizes. To date, Julián Fuks is the only 
Brazilian writer to have been published by 
Charco, so it would be great to see them 
publish a few more (although I know their 
expertise lies mostly in Hispanic litera-
ture). Other UK independents who regu-
larly publish literature from Latin America 
are Granta and Fitzcarraldo, while the US 
boasts the likes of Coffee House Press, 

”

“As for discovering 
those ‘hidden gems’ 
by emerging or less-
er-known authors, I 
think the only way 
to come across 
those is by word of 
mouth, which is why 
I’m always asking 
Portuguese- and 
Spanish-speakers 
I know to tell me 
about the books that 
have most recently 
impressed them.
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I don’t expect anyone to believe me ( And other Stories Publisher); Not to read (Fitzcarraldo Editions); I don’t expect anyone to believe 
me (And other Stories); Toño Ciruelo (a ser traduzido for New Directions).

New Directions, Seven Stories Press and 
the Feminist Press, to name just a few. 
Hopefully this momentum will continue to 
build, and we’ll see more and more books 
from Latin America appearing in English.

NV - With all your interest and exper-
tise in books and literature, have you 
considered setting up your own press 
and publishing whoever you like?

VM - I’ve actually been asked this ques-
tion a couple of times, by friends and 
acquaintances, but I feel that to set up a 
publisher you need to have a very clear 
idea of the niche you would occupy in 
the literary market. The independent pub-
lishers I’ve just mentioned are all excel-
lent examples of this – all of them identi-
fied a type of book or section of the liter-
ary market that was being overlooked by 
other publishers, particularly mainstream 
ones, and set themselves up to occupy 
this niche. While I think there may be a 
space in the market for a publisher focus-
ing entirely on Brazilian literature, or even 
perhaps on Lusophone literature, I don’t 
feel I currently have the experience or 
depth of knowledge to justify the invest-
ment of time and energy (not to mention 
money!) that would be required to set this 
up. For the moment, my sole aim is to 
get as many of these books as possible 

into the hands of the excellent pub-
lishers we already have in this country.

NV - Name on the cover? A share of 
the royalties? What is more impor-
tant towards literary translators being 
given their deserved recognition?

VM - I would like to see both of these 
things! However, as long as the transla-
tor is clearly acknowledged somewhere in 
the book, it’s probably more important for 
translators to be properly paid than for their 
names to appear on the cover. It’s alarm-
ing how poorly paid literary translators are 
in relation to the number of hours they 
put into any given project, and I think this 
creates a huge barrier to those attempt-
ing to move into this profession, who may 
take time to build up a steady stream of 
work. I believe everything we do, whether 
acknowledging the translator on the cover 
of a book, mentioning them in reviews 
or giving them a share of prize money, 
should be aimed at recognizing that a 
translator plays an active role in the cre-
ation of the text in a new language – they 
are not just interchangeable and, there-
fore, disposable language automatons. 
Within the UK translation community, we 
are encouraged never to take work that 
pays below a recommended minimum, 
and I believe this is crucial to getting those 

Alguns exemplos de traduções na Inglaterra

in the publishing industry to attribute
proper value to the work that goes into trans-
lations. So yes, again, I would like to see 
both things, as I feel they go hand in hand.

NV - What would you say to anyone 
considering studying or setting out on 
a career in Literary Translation, par-
ticularly from Portuguese and Spanish?

VM – The first thing would be: good luck! 
I don’t have too much to say about the 
study of literary translation – although I 
spent a wonderful year at the University 
of East Anglia, doing an MA in Literary 
Translation, my focus was always on 
establishing myself as a practising trans-
lator rather than embarking upon a career 
in academia. As for those hoping to make 
inroads into the world of professional lit-
erary translation, my words of caution 
would be: it’s hard, and doesn’t happen 
overnight. I’ve just had a look back at 
one of my earliest translations, and the 
file says it was created in 2014. Since 
the idea of becoming a literary transla-
tor first popped into my head, I’ve spent 
six years trying to find ways to break 
into the profession, doing the aforemen-
tioned MA, as well as attending transla-
tion summer schools like the BCLT and 
Warwick (formerly Translate in the City), 
visiting book fairs in London, Lisbon and 

1 8  R E V I S TA  C A P I T O L I N A  N ° 4  M A I O  2 0 2 0



Guadalajara, working on co-translations 
with established translators and pitching 
my own translations to publishers. One of 
the biggest challenges has been finding 
the will to keep going in spite of rejec-
tions, failures and setbacks. I’m not just 
saying all this in order to put off potential 
future competition, but because I think 
it’s important for budding translators to 
know what they’re getting themselves 
into, and also because what has proven 
most useful to me in overcoming diffi-
cult periods is hearing established trans-
lators, who I respect and admire, open 
up about things like impostor syndrome, 
doubts over their mastery of the lan-
guage(s) they translate from, doubts over 
their mastery of English and even the fear 
of being inferior writers to their peers … 
These are all things I have struggled with 
personally, and hearing others confess 
to having experienced these same feel-
ings has been a real source of strength for 
me. By its nature, literary translation is a 
very introspective activity, and can easily 
give rise to feelings of unworthiness and 
despair. But, if you truly love the act of 
translating a literary text and are deter-
mined to have a go at turning it into a pro-
fession, my advice would be to surround 
yourself with others engaged in this same 
daily struggle and form a kind of support 
network to help you overcome the difficult 
periods. Also, take regular coffee breaks!

NV - What have you been 
working on recently and what 
are your plans for the future?

VM - As always, I have a number of dif-
ferent plates spinning at the moment, but 
there are two main projects occupying 
my time. The first is a project that sprang 
up out of nowhere about six weeks ago. 
Author Gabriela Ruivo Trindade con-
tacted me to tell me that a group of 40 
Portuguese-language writers had started 
writing a serial novel together while 
Portugal was under lockdown, and asked 
if I might be able to help translate some of 
the chapters. Together, we had the idea 
of contacting as many different transla-
tors as possible, in order to spread the 

workload and create a sense of solidar-
ity among the translation community. The 
project worked out better than either of 
us could have hoped, and we now have 
46 translators translating 46 texts (a few 
more authors came on board), generat-
ing plenty of media interest in Portugal, 
the UK, and even places as far away as 
Romania and Chile. We’re hoping to be 
able to put together some kind of book 
at the end of this process, but just seeing 
the incredible results that can be achieved 
in a short space of time when we all join 
forces has already been a reward in itself.

The second project is a novel called 
Toño Ciruelo by Colombian author Evelio 
Rosero, which I am translating with Anne 
McLean. Anne has translated a number 
of Rosero’s earlier novels, including The 
Armies, which won the Independent 
Foreign Fiction Prize in 2009, and when 
she found out I was a huge fan of his work, 
and had even made an attempt at trans-
lating one of his early novellas before I 
knew a single thing about translation, she 
invited me to co-translate both the novella 
and Rosero’s latest novel with her. It has 
been such a privilege to be able to work 
on both of these books with Anne and 
(hopefully!) learn from her wealth of expe-
rience. Rosero’s books have never shied 
away from exploring the darker facets of 
human nature, and Toño Ciruelo takes this 
to the extreme – however, so far it hasn’t 
given me any nightmares. Virus permit-
ting, the book is due to be published 
by New Directions sometime in 2021.

“If you truly love the 
act of translating 
a literary text and 
are determined to 
have a go at turning 
it into a profession, 
my advice would be 
to surround your-
self with others 
engaged in this 
same daily struggle 
and form a kind of 
support network to 
help you overcome 
the difficult periods.

”
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