


Capitol ina 
revista
Or neglected agreeable of discovery concluded oh it sportsman. 
Week to time in john. Son elegance use weddings separate. Ask 
too matter formed county wicket oppose talent. 

Quando começou o isolamento forçado desta pandemia, imaginei-me tendo 
todo o tempo necessário para realizar atividades atrasadas ou congeladas no 

tempo. Por exemplo: melhorar o meu 
italiano. Em vez disso, acabei dando 
para mim muito trabalho.
Um suplemento literário novo nasceu 
e, do nada, a Capitolina Revista virou 
esse desejo e esse prazer de continuar 
a tarefa, apesar de todas as dificulda-
des, mesmo com a singularidade destes 
tempos.Talvez as pessoas tenham mais 
tempo e vontade de ler literatura, não 
sei. O fato é que é hora de agradecer 
a cada um dos leitores dessa modesta 
iniciativa. Nesta edição tão rica, conta-
mos com as colaborações de José Luís 
Peixoto, Maria João Cantinho, Manuela 
Bezerra de Melo, Aida Gomes, Decio 
Zylbersztajn.
Uma longa e aprofundada entrevista 

com Maco Bucaioni, editor italiano, cuja casa publica literatura em língua 
portuguesa traduzida para o italiano. Uma resenha assinada por Carla Bessa 
da trilogia de Michelliny Verunschk e na coluna As Personagens da minha 
Vida assinada por Gabriela Ruivo Trindade, Ricardo Fonseca da Mota nos 
conta sobre suas experiências como leitor. Há ainda na coluna Em Outras 
Palavras / In Other Words, um conto de Everardo Norões traduzido para o 
inglês por Paul Webb. Chegam-me frequentes notícias de leitura. Não é pos-
sível melhorar. Obrigada.
                        Nara Vidal 
 
.

EDIÇÃO: 
Nara Vidal

DESIGN: 
Silvia Gasparoni

(escritora do blog Lusoteca pelo 
site LuciaLibri.it)

PARTICIPARAM NESTA 
EDIÇÃO: 

Aida Gomes

Maria João Cantinho

José Luís Peixoto

Decio Zylbersztajn

Manuella Bezerra de Melo

Marco Bucaioni

Everardo Norões

Ricardo Fonseca Mota

Micheliny Verunschk

https://www.capitolinabooks.com

nara.vidal@hotmail.co.uk

https://medium.com/lusoteca

https://www.facebook.com/capitolinabooks/

https://www.instagram.com/lusoteca/

Foto da capa: 
Free archive image



                                Neste   número
4  ORAÇÃO
Texto de Aida Gomes.

6 CIDÁLIA - A MULHER DE VIDRO
Texto de Maria João Cantinho.

9 CERTEZA
Texto de José Luís Peixoto.

11 AS NOSSAS MÁSCARAS
Texto de Decio Zylbersztajn. 

13 POESIA
Texto de Manuella Bezerra de Melo.

16 CAPITOLINA ENTREVISTA MARCO BUCAIONI
Nara Vidal conversa com Marco Bucaioni da casa editoral italiana “Edizioni 
dell’Urogallo” em entrevista exclusiva.

24 IN OTHER WORDS / EM OUTRAS PALAVRAS
Paul Webb translates Everardo Norões.

26 AS PERSONAGENS DA MINHA VIDA
Coluna de Gabriela Ruivo Trindade com Ricardo Fonseca Mota. 

28 RESENHAS - ODE AO CETICISMO
Resenha da serie “A trilogia infernal” de Micheliny Verunschk. Texto de Carla Bessa.

R E V I S TA  C A P I T O L I N A  N ° 6  J U L H O  2 0 2 0  3



ORAÇÃO
Texto de Aida Gomes
Foto: Free archive image

F I C Ç Õ E S

Nossa Senhora do Rosário de Fátima, 
rogai por nós. Nem sei se vou conseguir 
pregar olho. É tanta a aflição! Anda aí 
um vírus a matar a gente, mas com ele 
ou sem ele, não passa um dia que não 
morra alguém. Os que morrem na cama 
vão para a terra da verdade sem dar por 
ela. Os anjinhos vão direitinhos ao Céu. E 
a minha amiga Pureza, que Deus a tenha, 
estava tão mal da cabecinha. O médico 
receitava-lhe comprimidos para isto e 
para aquilo e ela, volta e meia, tomava 
os comprimidos todos de uma vez. Vinha 
a ambulância e lá ia ela para o hospi-
tal. Os médicos faziam-na vomitar tudo 
e depois mandavam-na para casa. E foi 
ela agora meter-se debaixo do comboio. 
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, que a Nossa Senhora nos livre dos 

maus pensamentos. O mafarrico meten-
do-se-nos na cabeça, ninguém o cala: 
“Atira-te! Vá! Depressa!” Ele não des-
cansa até a gente fazer o que ele quer. 
Foi ela meter-se à frente do comboio, 
sabendo que o caminho é dele e de mais 
ninguém. Livre-nos o Senhor da tenta-
ção. “Ai Pureza, Pureza, que a Nossa 
Senhora te perdoe a má ação.” O povo 
todo a dizer que a culpa foi do comboio, 
que vindo do Porto vem sempre do lado 
de lá, e desta vez veio do lado de cá. 
“Caluda, almas de Deus! Tenham tento 
nessa língua!” A nossa gente é muita 
tosca. “Então não percebem que foi o 
mafarrico? Vade retro Satanás!” Não foi 
outra coisa. Viesse o comboio de que 
lado viesse, o Demo estava-lhe ferrado 
na cabeça. O comboio veio na hora que 

veio, deste lado ou do outro, e ela lá ficou. 
Desde que ela descobriu que o marido 
fez filho noutra mulher, ela ficou mal da 
cabecinha. “Ai Pureza, Pureza… O melhor 
era nunca teres casado.” O marido, um 
trombudo, carrancudo, mais devia era 
ter ficado solteiro. “Então Pureza, um 
filho feito noutra mulher é lá motivo para 
tomares comprimido todos de uma vez? 
Ganha juízo, rapariga.” E vai ela, deixa de 
tomar comprimidos e mete-se debaixo 
do comboio? Valha-nos Deus. Vieram os 
bombeiros. A ambulância também, mas 
já não podiam fazer nada. Quando era 
dos comprimidos, ia sempre visitá-la no 
hospital. Dava-lhe força, “Ó pomba, filho 
é produção, ora essa.” E vai ela morrer 
assim… Um vírus à solta e nem a gente 
pode ir ao funeral. Eles viviam à nossa 
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beira. A família passava mal. Os que hoje 
se queixam, não sabem o que é passar 
fome. Não ter um pãozinho, não ter nada. 
Nós sempre repartimos a nossa comida 
com eles. Era muita filharada... Os pais 
dela ainda foram nossos caseiros. No 
tempo em que os montes tinham árvores 
e flores. O nosso quintal cheio de abóbo-
ras, macieiras e diospireiros. Valha-nos 
Deus, eram coelhos e verdes por todo o 
lado. Era cachopada e eram gatos. Os 
pais da Pureza não tinham dinheiro para 
brinquedos e nós dávamos-lhes gatos 
para eles brincarem. Era uma alegria o 
dia inteiro, a papagaiada da cachopada 
atrás dos gatos. Hoje está tudo terrapla-
nado e a gente só vê gatos vadios. Houve 
um incêndio e foram-se as árvores. Os 
meus pais perderam tudo. Eu e a Pureza 
entrámos juntas na fábrica de têxtil. No 
tempo em que não havia estradas e era 
preciso ir pela linha do comboio. Outra 
maneira não havia para chegar à fábrica. 
Atravessávamos a ponte de ferro e o 
comboio passava a raspar por nós. Os 
olhos fechados. Nós as duas agarradi-
nhas uma à outra. Parecia que íamos rio 
abaixo. Um dia, íamos nós a atravessar 
a ponte, caiu-nos em cima uma sarai-
vada. As saraivas são bolinhas brancas 
que entram na boca e não deixam a 
gente respirar. Atravessámos a ponte. 
Já a saraiva nos ia pelos joelhos. Não se 
via nada. Era tanta saraiva. Encostámo-
nos a um muro. A saraiva já nos chegava 
à barriga. A Dona Fina, que vivia depois 
da ponte, é que nos ouviu chamar pela 
Nossa Senhora de Fátima e trouxe-nos 
um cobertor. A saraiva já nos ia abaixo 
do queixo. Tapámo-nos bem tapadinhas 
e só depois de a saraiva aclarar é que nos 
metemos no carreiro que ia ter à fábrica. 
Estávamos atrasadas e a nossa sorte foi 
que o encarregado era nosso amigo. Não 
ralhou connosco. Olhou para nós e dis-
se-nos: “Ide-vos para as vossas máqui-
nas, mulheres!” E foi a Pureza meter-se 
agora debaixo do comboio. Valha-nos 
Deus, a parvoíce! Tivesse ela fé na Nossa 
Senhora e rogasse que o sono eterno 
a encontrasse na cama. Como eu faço. 
Todos os dias. Chega a hora da televisão. 

Notícias do vírus. Notícias do estrangeiro. 
Mães fugidas das guerras à procura de 
uma nação onde haja um pratinho de 
sopa para dar às criancinhas. As notícias 
só dão desgraças. Desligo a televisão e 
vou-me deitar. Medo do vírus não tenho. 
A Nossa Senhora de Fátima avisou-nos: 
“Preparai-vos, que desta vez não haveis 
de contemplar o dilúvio. Em vez de água, 
havereis de contemplar um grande fogo, 
que Eu pedi ao meu Filho para ter pena 
das criancinhas.” A Nossa Senhora não 
quer que os anjinhos morram afogados e 
pediu, “Deixai as criancinhas morrer num 
instante nas chamas de um grande fogo.” 
Eu não tenho medo do fim do mundo, 
nem do grande fogo. Eu rezo todas as 
noites. Deitada na cama. Sete anjos 
rezam comigo. Três aos pés e quatro à 
cabeceira. A Nossa Senhora do Rosário 
na dianteira a dizer-me que descanse os 
olhos e adormeça, e que não sonhe com 
coisas más.

Aida Gomes

Aida Gomes nasceu em Angola, 
estudou Sociologia e Estudos do 
Desenvolvimento na Holanda. 
Publicou em 2011 o romance Os 
Pretos de Pousaflores (D. Quixote/
Leya, Lisboa). Tem textos publi-
cados nas revistas InComunidade 
e Buala; Development Workshop 
(Luanda); Occasional Papers Series, 
Universidade de Nijmegen (Holanda); 
Revue Noire (Paris); Jornal DEMOS, 
(Maputo); Furies Thema (Nijmegen, 
Holanda).

Fugindo ao destino que a mãe lhe traçara, 

Silvério deixou a aldeia de Pousaflores aos 

dezoito anos pela promessa de uma vida 

melhor em África; mas, à chegada, os primos 

trocaram-lhe as voltas e acabou entre solda-

dos negros na campanha de pacificação de 

uma tribo violenta. Foi, mesmo assim, entre os 

derrotados que sobreviveu.  Agora, quase qua-

renta anos volvidos, Silvério está de regresso 

a Pousaflores. Que futuro poderão esperar 

Justino, Belmira e Ercília num lugarejo onde 

são vistos como «os pretos de Pousaflores»?

Editora: Relicário

Páginas: 108

Ediçao: 2018

Obras publicadas

Chega a hora da 
televisão. Notícias 
do vírus. Notícias do 
estrangeiro. Mães 
fugidas das guerras à 
procura de uma nação 
onde haja um pratinho 
de sopa para dar às 
criancinhas. As notícias 
só dão desgraças. 
Desligo a televisão e 
vou-me deitar. 
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CIDÁLIA - A MULHER DE 
VIDRO. Texto de Maria 
João Cantinho.

Confusa e sem força, Cidália procura 
levantar-se da cama. Esforça-se, mas 
o corpo não lhe obedece. Olha para as 
suas mãos. A mão esquerda tem um 
cateter enfiado. Sente dor na garganta, 
provavelmente da lavagem ao estômago 
que fez. Quando está a tentar perceber 
o que lhe aconteceu, chegam uma série 
de enfermeiras à borda da cama.
- Sabe onde está? – pergunta uma enfer-
meira que parece stressada.
- Não sei, não. Psiquiatria?
- Acha que isto é a psiquiatria? Acaba de 
sair dos cuidados intensivos.
- Há quantos dias?
- Esteve em coma cinco dias.
A voz custava-lhe a sair, por mais força 
que fizesse. Não percebia o que lhe tinha 
acontecido para ficar sem voz. Sentia 
o corpo muito dorido e não conseguia 
levantar-se. Cinco dias antes, Cidália 
engolira 50 comprimidos de barbitúri-
cos, misturados com álcool. Fora encon-
trada inanimada. Tinha sido o desfecho 
da ruptura com Carlos. Ao fim de doze 

Foto: free archive image

anos de vida em comum, este dissera-
-lhe que já não queria viver mais com ela. 
Cidália, pura e simplesmente, não con-
seguia descortinar o que tinha feito para 
lhe desagradar assim.  
Agora estava no hospital psiquiátrico. 
O diagnóstico de bipolar assentava que 
nem uma luva ao comportamento de 
risco dela. Era difícil explicar aos outros 
que o suicídio era uma questão de digni-
dade, face a uma situação violenta e irre-
parável. Não conseguia chorar, não obs-
tante a profunda tristeza que sentia. Só 
sentia indiferença e estava numa atitude 
de catatonia face ao mundo. Olhava para 
as outras pessoas que estavam interna-
das na psiquiatria e sentia que nada tinha 
a ver com elas. Uns que insistiam num 
discurso psicótico e, de vez em quando, 
eram agressivos. Outros, caídos numa 
profunda depressão, não pareciam estar 
comunicáveis. Cidália era comunicativa, 
mas, ali, faltavam-lhe os motivos para 
estabelecer o contacto com os outros. 
Diziam-lhe que era submissa. Sim, Cidália 
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perdera as esperanças de ser orgulhosa 
no estado em que se encontrava, com a 
auto-estima destruída. O diagnóstico do 
psiquiatra fora claro: «emocionalmente 
destruída». Perguntava a si própria como 
é que alguém sai desta situação, ainda 
gostando, ou qualquer coisa parecida, da 
pessoa que nos destrói? As rotinas do 
hospital, durante o tempo em que esteve 
internada, eram monótonas e deixavam 
os pacientes sem saber o que fazer. 
Cidália lia muito, como que a dar a enten-
der que o seu espírito, apesar da medica-
ção, estava intacto. Lítio e Quieterapina 
para dormir. Uma injecção de Aripiprazol 
por mês, para estabilizar o humor, junta-
mente com o lítio. A vida de Cidália tem 
dois homens dentro e ambos contribuí-
ram para a sua desfragmentação. O pri-
meiro, pai dos dois filhos, tentou tirar-lhe a 
custódia por achar que ela era deprimida. 
Em lugar de a ajudar, pediu a custódia 

ao tribunal, enquanto Cidália enlouque-
cia de dor. Nessa noite, foi uma leoa que 
irrompeu nela quando ele veio anunciar-
-lhe a decisão. Virou-se a ele e correu-o 
de casa, à qual ele tinha chegado às 23 
horas para lhe dar a notícia. Não vinha 
ver as crianças, como era hábito, mas 
sim martirizá-la. Os homens não prestam, 
pensa Cidália. Não se pode confiar neles. 
Carlos fartou-se dela, de ser tranquila e 
passar o tempo a ler, sem grandes inte-
resses por outras actividades. Ele disse-
ra-se muito apaixonado por ela, durante 
vários anos. Inventava mil e uma demons-
trações de afecto e desconhecia por que 
ela não gostava de exibir publicamente 
a relação com ele. Cidália era tímida e 
envergonhava-se das demonstrações 
públicas. Depois, ao fim de tanto amor, 
muito alimentado pela atracção sexual, 
começou a ter aventuras. Isso devastou 
Cidália. Ele quisera voltar para ela, ao fim 

Era difícil explicar aos outros que o suicídio era uma questão de dig-
nidade, face a uma situação violenta e irreparável. Não conse-
guia chorar, não obstante a profunda tristeza que sentia. Só sentia 
indiferença e estava numa atitude de catatonia face ao mundo.

de dois meses de separação. E ela acei-
tara, não obstante a raiva que lhe dava a 
volta ao estômago. Dois meses de sepa-
ração em que cada noite era um terror a 
passar, ligada a ele. E ele ligava-lhe cheio 
de raiva porque ela se tinha separado 
dele. Não aceitava a decisão de Cidália. 
E ela voltou, apesar de toda a mágoa que 
permanecia e a falta de confiança, um 
despedaçamento da sua alma.
- Liga-me, eu estou sempre aqui – dizia 
Carlos.
Ele estava sempre ali, no telefone, onde 
lhe perguntava com insistência:
- Como estás?
- Assim, assim – respondia Cidália.
Mas não lhe respondia que estava 
péssima, a doer em todo o lado, com 
vontade de chorar, assim que lhe ouvia a 
voz. A doutora Andreia também lhe per-
guntava como se sentia. Todos lhe per-
guntavam a mesma coisa, mas ninguém 

porque era e lembrava a Cidália que ela 
tinha de aprender a lidar com a dor, mas 
não deixar-se tomar por ela. Esse havia 
sido o seu erro. Deixar-se tomar pela dor, 
como se lutasse com um bicho feroz que 
levasse a melhor.
Uma parte de si sentia nojo da reali-
dade, não conseguia vê-la como uma 
coisa estimulante. Mesmo quando 
Carlos, sempre tão entusiasmado com 
as coisas, lhe contava as novidades, ela 
olhava-o com uma inevitável indiferença. 
A das coisas que se sabiam efémeras. 
Era assim há muito tempo. Talvez isso 
fosse fonte de desdém por parte dele. E 
doía-lhe a impossibilidade de ser alegre 
como os outros, nas suas manifestações 
diárias. Na verdade, não tinha culpa de 
ter sido engolida pela dor que os outros 
infligiam nela. Isso deixava-a exangue 
perante a vida. «Cidália, ainda vives?», 
questionava-se ela.

a ajudara a arranjar uma casa, estando 
confinada a um quarto. Apetecia-lhe res-
ponder «bardamerda», mas a boa educa-
ção impedia-a de o dizer. Diziam que era 
bipolar, mas ninguém parava para respi-
rar e avaliar a «destruição emocional». Os 
efeitos que ela tinha sobre si, sempre dis-
ponível para Carlos e para os seus dis-
lates. Quando começou a comportar-se 
como uma suicida, Cidália tinha todos os 
motivos e não queria perder a dignidade. 
São poucos os que entendem esta his-
tória da dignidade, após uma devasta-
ção emocional.
Perguntava-se a si própria: «quem és tu, 
Cidália?»
Era como se ela tivesse várias vidas e se 
tivesse esquecido de si própria, sempre 
em função dos outros. Baixa e elegante, 
Cidália era uma mulher que muitos diziam 
ser bonita. Inteligente, também, embora 
a inteligência não lhe servisse de grande 

coisa na vida prática. Gostava de viajar 
e de ler, de escrever, ainda que pouco 
tivesse escrito, na sua vida cheia de soli-
citações. Deixava os romances sonhados 
e, muitas vezes, esboçados, em arqui-
vos do computador, que ia guardando, 
até verem melhores dias. A voz da psi-
cóloga interrompeu Cidália:
- Comigo deve falar de tudo, é para isso 
que cá estou.
- E quando tenho vontade de chorar e 
não consigo, doutora?
Cidália chorava para dentro. Tinha 
perdido o sorriso em definitivo. Não 
era dada a expansões de choro, mas 
isso roía-lhe a alma, deixando-a esva-
ziada. Ficava, durante horas, a ruminar 
aquele choro que não saía, mas que a 
esventrava.
- Talvez por causa dos estabilizadores de 
humor, não acha, doutora?
A outra dizia que não sabia exactamente 
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Maria João Cantinho

Maria João Cantinho é autora, ensa-
ísta e poeta. Tem quatro livros de 
ficção publicados, 4 livros de poesia 
e um ensaio. Doutorada em Filosofia. 
É editora da revista portuguesa de 
literatura Caliban.

As ideias iniciais que constituem o fermento mes-

siânico do pensamento benjaminiano conhecem 

um inopinado desenvolvimento com contacto 

com as suas leituras do materialismo dialéctico.  

Se, a partir de 1924, a sua leitura de Luckàcs 

o impressiona particularmente, é pelo facto de 

Benjamin descobrir na luta de classes do mate-

rialismo dialéctico um tema de eleição e que 

exprime uma imagem de revolução.

Traçar o poema como um vestígio de uma pre-

sença. Um instante que se demora, imprová-

vel, nas palavras, que nos chama e nos toma 

o olhar. Para logo se desvanecer, não sem nos 

deixar algo perturbados. Ela, presença, esteve 

aí, olhou-nos, demorou-se suficiente para que 

a sentíssemos. Mas o seu tempo era outro, não 

o nosso.

Editora: Exclamação

Páginas: 244

Ediçao: 2019

Editora: Edium Editores

Páginas: 64

Ediçao: 2011

A sua alma não conhecia sossego. À medida 

que o representava, procurando destruí-lo, 

erradicá-lo da sua imaginação e memória, 

parecia abrir-se, então, uma nova clareira, 

convocando uma infinidade de visões que 

se confundiam com as representações. 

Finalmente, entorpecido pelo cansaço e pelo 

delírio, Gabriel escreveu numa folha de papel: 

de espelho em espelho.

Editora: Exclamação

Páginas: 196

Ediçao: 2020

Obras publicadas

8  R E V I S TA  C A P I T O L I N A  N ° 6  J U L H O  2 0 2 0



Num momento, acerta-nos a certeza de 
tantas manhãs desperdiçadas.
De repente, este inverno é o último e os 
nossos braços esticados não chegam
ao fim de março. A criança que transpor-
tamos debaixo de tudo, dentro de tudo, 
pergunta: e agora? Agora, não há mais 
respostas do que esta grande resposta.
E não nos podemos queixar de falta de 
aviso, sempre soubemos que todos os 
objetos possuem sombra. Tivemos férias 
de verão e idades, tivemos terças-fei-
ras, semanas que passaram demasiado 
depressa. E agora? Agora, agarramo-nos 
a cada minuto deste entardecer e, num 
momento, sabemos por fim que aquilo 
que importa é pouco e raro.

F I C Ç Õ E S

Foto: free archive image

CERTEZA
Texto de José Luís Peixoto
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José Luís Peixoto

José Luís Peixoto nasceu na aldeia 
de Galveias, no Alto Alentejo. Tem 
19 livros que estão traduzidos e 
publicados em 26 idiomas. Foi ven-
cedors dos prêmios Oceanos, José 
Saramago, Cálamo (Espanha), Libro 
d’Europa (Itália), entre outros.

Obras publicadas

Numa aldeia do Alentejo, com um pano de fundo 

de uma severa pobreza, o autor vai tecendo his-

tórias de homens e mulheres, endurecidos pela 

fome e pelo trabalho, de amor, ciúme e violência: 

o pastor taciturno que vê o seu mundo desmo-

ronar-se quando o diabo lhe conta que a mulher 

o engana; o velho e sábio Gabriel, confidente e 

conselheiro; os gémeos siameses Elias e Moisés, 

cuja terna comunhão se degrada no momento em 

que um deles se apaixona; ou o próprio Diabo. As 

suas personagens são universais, assim como a 

sua esperança face à dificuldade. Nenhum Olhar 

é reconhecido como uma das obras essenciais do 

início do século XXI português.

Editora: Quetzal

Páginas: 224

Ediçao: 2000

Editora: Quetzal

Páginas: 280

Ediçao: 2014

Galveias está entre os grandes romances alguma 

vez escritos sobre a ruralidade portuguesa. O 

universo toca uma pequena vila com um misté-

rio imenso. Esse é o ponto de acesso ao elenco 

de personagens que compõe este romance e 

que, capítulo a capítulo, ergue um mundo. Como 

uma condensação de portugalidade, Galveias é 

um retrato de vida, imagem despudorada de uma 

realidade que atravessa o país e que, em grande 

medida, contribui para traçar-lhe a sua identidade 

mais profunda.

Editora: Quetzal

Páginas: 304

Ediçao: 2019

Na Lisboa de finais dos anos noventa, um jovem 

escritor em crise vê o seu caminho cruzar-se com 

o de um grande escritor. Dessa relação, nasce 

uma história que mescla realidade e ficção, um 

jogo de espelhos que coloca em evidência alguns 

dos desafios maiores da literatura.  A ousadia de 

transformar José Saramago em personagem e de 

chamar Autobiografia a um romance é apenas o 

começo de uma surpreendente proposta narra-

tiva que, a partir de certo ponto, não se imagina 

como poderá terminar. José Luís Peixoto explora 

novos temas e cenários e, ao mesmo tempo, apro-

funda obsessões, numa obra marcante, uma refe-

rência futura.
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F I C Ç Õ E S

AS NOSSAS MÁSCARAS
Texto de Decio Zylbersztajn

Foto: free archive image

As máscaras voltaram, talvez sempre 
tenham estado presentes de forma 
oculta. Em tempo de pandemia elas res-
surgem, assim foi durante a Peste Negra, 
assim foi na Gripe Espanhola, ignorá-las 
seria fechar os olhos à magia, seria como 
desprezar a criatividade humana.
Há máscaras que assumem a forma de 
objeto, outras têm o papel metafórico 
de nos conectar com a esfera do mundo 
ritual como aquelas utilizadas no teatro a 
simbolizar a comédia e o drama. Na ritu-
alização da vida e da morte as máscaras 
aparecem nos cultos onde personificam 
a luta entre o bem e o mal, entre a luz e 
a sombra, entre o yin e yang, ou dão vida 
aos orixás afugentando os espíritos do 
mal, puro exemplo do inconsciente cole-
tivo. Sem elas ficaríamos desprotegidos 
e com o rosto nu. Além do simbólico, as 
máscaras se associam às múltiplas iden-
tidades que carregamos, ao reconhecê-
-las não raro nos surpreendemos com os 
seres que em nós habitam como parte da 

nossa persona. Algumas máscaras, nós 
as criamos para ocultar alguma identi-
dade indesejada. Nossas múltiplas faces, 
estas que muitas vezes nos surpreendem, 
longe de serem uma patologia, refletem a 
complexidade do caráter humano e são 
úteis para sustentar o nosso convívio. 
Com a maturidade, escolhemos, entre as 
máscaras que temos, aquela mais ade-
quada a cada situação e a cada interlo-
cutor. As máscaras nos permitem lidar 
com o outro, com o inferno que é o outro 
que nos atormenta, como disse Sartre. 
Se temos múltiplas máscaras é preciso 
escolhê-las. Amartya Sen descreve uma 
cena no livro “Identity and Violence: the 
illusion of destiny”, na qual retrata um 
desembarque no aeroporto de Heathrow 
voltando de uma visita ao seu país de 
origem, a Índia. O que seria um episó-
dio sem relevância deixou de ser quando 
um agente de imigração o abordou de 
forma pouco delicada, e arguiu: Quem é 
o senhor? O autor descreve a sua reação 

mental de escolha da identidade que 
melhor o representaria naquela circuns-
tância um tanto ameaçadora. Ele poderia 
afirmar que era um hindu residente no 
Reino Unido, poderia dizer que era um 
homem de cor negra ou parda, poderia 
dizer que era filósofo, que era o Master 
of the Trinity College em Cambridge, ou 
que lhe fora outorgado o Prêmio Nobel 
de Economia, ou ainda que era simples-
mente um cidadão voltando para casa. 
Qual a máscara apropriada a utilizar 
naquele momento? As máscaras podem 
ir mais longe, ao invés de nos revelarem 
determinado perfil, podem ser utilizadas 
com a intenção contrária, de ocultar uma 
identidade para garantir o anonimato. 
Máscaras de carnaval existem para que 
sejam ocultados desejos incongruentes 
com as identidades públicas de quem as 
utiliza. No carnaval, quando tudo é per-
mitido, quando os desejos contrários ao 
código moral são postos a nu, as más-
caras servem para revelar o lado oculto 
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Decio Zylbersztajn

O título deste livro pode induzir o leitor a esperar 

uma narrativa sobre os ofícios do candomblé e a 

magia do Brasil profundo, com as suas frustra-

ções e esperanças. Mas o tema predominante, 

ou fundador deste livro é a invasão nazista na 

Holanda, suas consequências sociais e econômi-

cas, seus efeitos morais (deformação de caráter) 

e o viés político (resistência). A segunda guerra 

tem sido motivo de ensaios eloquentes, e duma 

ficção trágica, mas isso não intimidou Decio 

Zylbersztajn ao eleger o seu ângulo de visão com 

nitidez, poesia e verdade, dando temperamento 

e voz a vítimas anônimas da catástrofe. 

Decio Zylbersztajn nasceuno Bom Retiro, 
em São Paulo, em 1953, e estudou em 
uma escola pública do bairro. É agrô-
nomo e é PhD em Economia, tendo com-
pletado sua formação nas Universidades 
de São Paulo, Carolina do Norte e 
Berkeley, Califórnia (EUA). Publicou os 
livros de contos Como são cativantes 
os jardins de Berlim e Acerba Dor, e o 
romance O filho de Osum, todos pela 
Ed. Reformatório. Atua no Duo Vereda 
Violeira dedicado à música raiz e viola 
caipira. Organiza saraus e é curador do 
Clube de Leitura da cidade de Gonçalves, 
Minas Gerais. É co-curador do Festival 
Literário Além da Letra, na cidade de 
Gonçalves (MG).

Editora: Reformatório

Páginas: 192

Ediçao: 2019

Editora: Reformatório

Páginas: 138

Ediçao: 2014

A obra de estreia de Decio Zylbersztajn na ficção 

é a perfeita união de referências que, a princípio, 

se demonstram diferentes, mas que, se anali-

sadas de perto, nos mostram suas claras cone-

xões e afinidades. Os contos visitam metrópo-

les e cidadezinhas em diferentes continentes. O 

interior do Brasil é apresentado através de rodas 

de viola caipira e casas de fazenda, enquanto 

longe, no velho mundo, a vida segue seu curso 

em pensões alemãs e crimes que ocorrem no 

silêncio dos jardins berlinenses. Tradição e fol-

clore popular se revelam a cada conto. Há violas, 

peões, puros-sangues, milagres e encruzilha-

das, tudo ditado por uma noção musical, pois 

além de escritor e acadêmico (ele escreveu 

livros e artigos sobre economia agrícola) Decio 

Zylbersztajn é músico de viola cabocla e orga-

nizador de saraus.

Obras publicadasda personalidade, protegendo do julga-
mento moral a reputação de quem as 
utiliza. Com a máscara tudo será per-
mitido, sem mácula. A máscara do ano-
nimato reaparece no estado virtual nos 
perfis falsos de grupos sociais na internet 
que são uma reconstrução sofisticada da 
máscara objeto e replicam a intenção de 
ocultar a identidade. No espaço da web 
tudo é permitido sem penalidade.
No teatro, duas máscaras simbolizam o 
drama e a comédia, pois eram utiliza-
das para ampliar o alcance da voz do 
ator, para permitir que fossem ouvidos. 
Per sonare, leva à raiz etimológica de 
persona. Na obra literária existe um para-
lelo ao teatro, a máscara amplia o seu 
papel, tem a função de fazer soar a inten-
ção do autor no processo de criação do 
personagem. Na ficção, a matéria prima 
que o autor utiliza para esculpir o per-
sonagem são os padrões do compor-
tamento humano que conferem caráter 
de universalidade e atemporalidade. 
Entretanto, os padrões sem ornamen-
tos serão insuficientes para completar a 
construção do personagem. Será preciso 
espalhar cores na face da máscara, con-
ferir-lhe tempero, cheiro, imagem, iden-
tidade. O personagem, convincente ou 
não, resultará do fino labor do autor que 
inicia o trabalho de criação tendo em 
mãos apenas um conjunto de máscaras 
sem carácter, apenas moldes diferentes 
com a superfície em branco. O autor terá 
o trabalho de dar visibilidade ao persona-
gem pela sobreposição das tintas que ele 
dispensará sobre a superfície em branco 
das máscaras. O molde sem acabamento 
pode ser visto como um padrão arquetí-
pico e a pintura sobre sua superfície refle-
tirá a competência do autor de colocar 
o personagem no mundo. Portanto, a 
criação de personagens resultará da 
competência da autora ou do autor em 
utilizar padrões arquetípicos somados às 
características de identidade. Do traba-
lho de criação emerge uma obra que não 
estará pronta, para tanto precisará de 
contar com o ato mágico da leitura que 
revelará se as escolhas foras adequadas, 
se as máscaras foram convincentemente 
escolhidas e adornadas. O momento em 

que o leitor toma a máscara pronta das 
mãos do autor e a coloca sobre o rosto, 
é quando se dá a magia da finalização 
da obra. O leitor, no ato da leitura, toma 
contato íntimo com o autor, entra na sua 
casa, come na sua mesa, dorme na sua 
cama. O leitor experimentará o molde e 
observará a pintura exterior das másca-
ras, dos personagens, das identidades 
expressas na obra.
Voltemos às máscaras da pandemia. Ao 
finalizarmos a leitura de um livro, coloca-
remos a máscara que nos protegerá do 
ambiente infecto, uma máscara prote-
tiva e sem adornos que reflete um gesto 
de apego à vida. Talvez as máscaras 
nos permitam viver para ler o próximo 
livro, talvez não, mesmo que convoquem 
todos os espíritos que elas representam.
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P O E S I A

Foto: free archive image

POESIA
Manuella Bezerra de Melo

Uma bandeira tremulou uma mulher
que andou o oásis inteiro no seu rastro
 
Uma mulher atravessou um deserto
a cuspir na boca do seu filho com sede
lá encontrou outras mulheres cuja
sede é o motivo das travessias
 
Uma criança com sede carregou uma
mulher no seu lombo até que
pudesse ela chegar ao outro lado 
do deserto em segurança desta vez
 
Uma mulher arrasta nas pernas
uma bandeira, uma criança, um deserto

*****
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Tereza olhou-me
meteu medo até em xangô 
como um rio e seu poder 
adentrou em mim
aventurou-se de mim
Nos olhos lustrados de Tereza
centelhas podem ferir
seu flanco não é mais o mesmo
não é mais do mesmo
seu flanco é todo ele meu flanco
meu flanco nunca será o mesmo
depois de suar sob o teu
Seu beiço vasto decretava
a ascendência que salva 
o mundo da feiura
pelo cabelo aproximei-me
ajoelhei, pedi uma benção
Tereza, isto é uma carta:
- Quero beijar-te agora.
Salva-me! 

***

A pele, uma vez que habita o sal
 assume posição protocolar de felicidade
 
Os povos dos trópicos são luminosos,
 tem o coração cortado pela linha do 
Equador
 
Uma flecha acerta-lhes como alvo
 e assim despejam-se nas águas mornas
 
O corpo em feridas que sangra se cura
 se levanta em sal pra render a vida 
vindoura
 
Os povos dos trópicos são mumificados 
para que 
durem milênios, tornam-se pais e mães 
de todos os povos
 
A pele, uma vez que habita o sal
 assume o estatuto da eternidade
 
Espera pra ela o seu retorno
 Esperam a chegada do seu reinado
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Manuella Bezerra de Melo

Nascida no Recife, Manuella é jornalista, 
escritora e investigadora. Trabalhou 
como repórter, produtora, redatora. 
Escreve poemas, crônicas e contos 
infantis. Viveu no Brasil, na Argentina, 
hoje está em Portugal. Morou em Braga, 
atualmente reside em Guimarães. Está na 
antologia Pedaladas Poéticas (Aquarela 
Brasileira, 2017), publicou Desanônima 
(Autografia, 2017) e Existem Sonhos 
na Rua Amarela (Multifoco, 2018). 
Dedica-se a um mestrado de Teoria da 
Literatura e Literaturas Lusófonas da 
Universidade do Minho (Uminho).

São 32 vozes maduras que lidam com amor e pro-

fundidade com a escrita poética, proporcionando 

aos leitores um livro indispensável para entender 

a poesia brasileira e a conjuntura do país. São 

versos em meio a um Brasil à deriva num mar 

obscuro, numa chuva oblíqua de verdades e “fake 

news”. Versos de autores que constroem o Brasil, 

que o guiam e o querem firme no seu eixo, faça 

sol ou faça chuva. Esse livro, recheado de poesia, 

surgiu de uma convocatória pública aberta à parti-

cipação dos interessados. O resultado é uma obra 

que celebra a democracia e os 31 anos do Psiu 

Poético, o mais antigo salão de poesia do Brasil, 

realizado no norte de Minas Gerais, em Montes 

Claros. Trata-se de uma obra que reforça  a  plu-

ralidade  e dialoga com os cidadão originais, que 

já estavam nessa terra brasilis/Ilha Brasil, há tantos 

e tantos anos, bem antes de 1500, e com todos 

os herdeiros de famílias que vieram d’África trazi-

das por trágicas e tristes mãos corruptas e ines-

crupulosas. Uma obra desse tempo e um docu-

mento para a posteridade. Um livro que quer ser 

livre nas mãos operárias, educacionais, estudan-

tis, revolucionárias e tribais. Com a leitura vamos 

pedalando nossas bicicletas, aposentando nossas 

velhas latas motorizadas e revitalizando nossa 

fauna, flora, nossa saúde física e mental, nossas 

vidas, nosso carnaval, reforçando nossa demo-

cracia poética, política e rufando nossos tambo-

res por  esse Brasil de mil cores.

Editora: Aquarela Brasileira Livros

Páginas: 204

Ediçao: 2017

Editora: Autografia

Páginas: 157

Ediçao: 2017

Desanônima é uma obra de poesia contemporâ-

nea brasileira. Os versos correm sobre adversi-

dades humanas e seus temas, como o pertenci-

mento ou a morte; mas transitam principalmente 

nos aspectos profundos dos medos, vazios, 

amores, dores e solidão desta experimentação 

que é a inventada existência do feminino; como 

também por seus prazeres, delírios e resistências 

na busca da utopia. Foi lançado em 2016 pela 

editora Autografia.

Obras publicadas
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CAPITOLINA ENTREVISTA MARCO BUCAIONI, EDIZIONI DELL’UROGALLO

Uma casa editorial em Perugia: pequena, 
mas importante. Dedica-se a traduzir a lite-
ratura em língua portuguesa para a língua 
de Dante. Como nasceu e cresce a Edizioni 
dell’Urogallo. Nara Vidal conversa com 
Marco Bucaioni em entrevista exclusiva.

CapitolinaBooks :  Como se deu seu contato 
com a literatura em língua portuguesa?

Marco Bucaioni: Até inscrever-me na 
faculdade, não tinha nenhuma ligação 
especial ao mundo de língua portuguesa: 
ninguém na família que tivesse vivido 
nalgum país em que se falasse portu-
guês, nenhum amigo que tivesse origem 
nessa parte de mundo. A minha fasci-
nação pela língua portuguesa e as cul-
turas que ela expressa surgiu por causa 
de umas viagens que fiz a Portugal e, 
dou-me conta agora, porque era aquele 
um período (em volta do ano 2000) em 
que no circuito cultural italiano chegaram 
à máxima fama alguns nomes relaciona-
das com esse mundo: em primeiro lugar a 
obra e a figura de Antonio Tabucchi, que 
foi o maior divulgador de “coisas portu-
guesas” na Itália daqueles anos. Tradutor 

e quase alter-ego de Fernando Pessoa, 
é a ele que devemos a difusão transver-
sal da fama desse poeta na sociedade 
italiana (muito embora não tenha sido 
Tabucchi o primeiro a propor traduções 
pessoanas). Lembro-me de, na escola, 
nos proporem a leitura do romance Afirma 
Pereira, de Antonio Tabucchi, junto com 
uma breve análise intersemiótica do filme 
que foi retirado desse romance. Também 
eram os anos da explosão da fama de 
José Saramago: tendo ele recebido o 
Nobel em 1998, nesse período estava 
mesmo na moda (embora muitas tra-
duções já circulassem abundantemente 
pelo público genérico italiano e interna-
cional a partir de 1990). Além desses dois 
grandes nomes, também houve o filme de 
Wim Wenders (Lisbon Story) e sobretudo 
a repentina fama da banda que assinou a 
trilha sonora desse filme (os Madredeus). 
Chegavam então por aqueles anos esses 
produtos, testemunhas e estilhaços de 
um mundo, de uma civilização (a portu-
guesa) ao mesmo tempo vizinha e dis-
tante, encalhada nessa esquina periférica 
do nosso continente. Tudo isso na mente 
de um jovem pode ter um efeito enorme! 

Fui a Portugal pela primeira vez em 1998, 
com o meu pai, de comboio. Aportei à 
estação de Santa Apolónia em Lisboa e 
logo me dei conta de que estava a respi-
rar um ar muito diferente do de Espanha 
– o país vizinho – e de que havia signos, 
pela rua, de uma cultura que me esca-
pava completamente, sendo ao mesmo 
tempo atractiva e dalguma forma fami-
liar... E a língua, então! O primeiro con-
tacto com a língua foi fascinante e devas-
tador: vinha eu de parcos estudos lite-
rários num “liceo scientifico” da pro-
víncia italiana, onde, todavia, tínhamos 
passado por uma sólida introdução à filo-
logia românica e à poesia medieval euro-
peia e italiana – com todo o polimorfismo 
linguístico das infinitas variantes români-
cas antes da fixação definitiva em moldes 
nacionais (a Escola Siciliana, o Stilnovo, 
as laude de Jacopone, o material padano, 
para não sair da área italiana, já eram um 
campo impressionante de soluções lin-
guísticas diferenciadas e fervilhantes). De 
repente, encontrei-me num ambiente em 
que se falava uma língua que me parecia 
irreal: por mim sentida então como 
mistura de várias soluções românicas 
de várias longitudes, ao mesmo tempo 
arcaica nalguns aspectos e extremamente 
inovadora noutros. Uma descoberta!
Por isso, decidi inscrever-me no curso 
de Línguas e Literaturas Estrangeiras e 
fiz do português o meu objecto principal 
de estudo. Com a universidade, também 
veio um pouco de conhecimento da his-
tória da literatura escrita em português 
(naqueles anos e na universidade em 
que eu estudava, cientemente limitado 
ao cânone histórico estritamente lusi-
tano!). Mas depois, graças a um semestre 
de Erasmus na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e circulando por 
livrarias, alfarrabistas e alguma cadeira 
universitária da capital portuguesa, 
comecei a dar-me conta da dimensão 
pós-imperial da língua portuguesa como 
língua literária: comecei a perceber a 

Foto: Marco Bucaioni 
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existência e a incrível significação da pro-
dução literária contemporânea do Brasil e 
da África de língua portuguesa. Foi uma 
festa: abria-se perante os meus olhos um 
oceano de instâncias, de propostas esté-
ticas para mim absolutamente inovado-
ras. À linha portuguesa que ia das canti-
gas ao Pessoa e além, acrescentaram-se 
mundos para mim novos, que recoloca-
vam a história literária portuguesa num 
mundo contemporâneo muito mais vasto 
e multiforme do que a produção literá-
ria novecentista portuguesa (sem nada 
tirar à emoção de descobrir, por exemplo, 
a prosa de António Lobo Antunes!).
Daí a tentar perceber o que é que havia 
traduzido para a minha língua o passo 
foi breve (isso de qualquer forma já res-
ponde à próxima pergunta): desolador 
foi descobrir que mesmo autores clás-
sicos do cânone português e brasileiro 
oitocentista, por exemplo, careciam de 
qualquer tradução para italiano, para 
não falar em nomes mais ou menos 
importantes da contemporaneidade...

CB: A Edizioni dell’Urogallo abriu 
as portas em 2007. Como foi a 
preparação e a motivação para 
abrir uma editora tão específica?

MB: Sobre a motivação, já disse algo na 
resposta anterior. Descobri com o horror 
furioso dos jovens que fundamental-
mente não havia nenhuma editora que 
estivesse a traduzir consistentemente do 
português para o italiano, para colmatar 
esse vazio que eu sentia como impres-
cindível. Acho que é uma sensação bas-
tante difusa: quem por um motivo ou 
outro aproxima-se de um ou outro seg-
mento das literaturas escritas em por-
tuguês partindo de fora, não pode não 
reparar na escassez de traduções e na 
quase nula circulação dessas literatu-
ras fora do mundo de língua portuguesa.
Na realidade, nos primeiros anos 2000, 
houve uma empreitada editorial em 
Itália dedicada exclusivamente à tradu-
ção do português: o editor português 
Diogo Madredeus, da Cavalo de Ferro, 
abriu uma espécie de sucursal italiana 
(Cavallo di ferro!), com a colaboração 

da escritora e tradutora italiana Romana 
Petri. Nos anos em que eu me debru-
çava sobre este mundo da tradução a 
Cavallo di ferro estava no seu auge. Pena 
que, em poucos anos, tal editora perde-
ria a sua especificidade de linha edito-
rial, com uma mudança de gestão, dei-
xando um pequeno catálogo de livros 
traduzidos do português que estancou.
A preparação, para dizer a verdade, foi 
relativamente escassa. Não só eu era 
jovem e relativamente ingénuo: também 
a minha formação era de letras, e se 
mais ou menos me sabia movimen-
tar dentro do panorama contemporâ-
neo das literaturas escritas em portu-
guês, nem sabia exactamente o que era 
uma factura! Não tinha nenhuma forma-
ção de gestão nem noções técnicas de 
paginação e gestão de um catálogo edi-
torial. O desafio foi simplesmente tentar 
demonstrar que era possível (e economi-
camente viável) construir um catálogo de 
qualidade literária composto só de tra-
duções do português, dando o que eu 
sentia que era o justo espaço e relevo 
a produções literárias de outra forma 
ignoradas ou muito pouco valorizadas...
Também a questão era a de fornecer ins-
trumentos aos colegas das faculdades: 
sem traduções não há fama literária pos-
sível; sem livros publicados está truncada 
à raiz a hipótese de uma dada literatura, 
uma obra, um autor, circularem, serem 
conhecidos e até serem estudados num 
país estrangeiro. A tradução e a publi-
cação são uma acção propedêutica a 
qualquer tentativa de estudo de literatu-
ras estrangeiras, especialmente num país 
como Itália em que, então como agora, 
muitos estudiosos fundamentalmente 
não lêem nenhuma língua estrangeira.
Os especialistas, claramente, sim: mas 
os estreitos confins da “lusitanística” 
italiana (constituída por um punhado 
de colegas), mesmo com as melhores 
intenções, não consegue abrir brecha 
no público geral nem no debate cultu-
ral nacional... O grande número de estu-
diosos de literatura – e de professo-
res de escola –, como é de se esperar, 
formaram-se em literatura italiana e/
ou literaturas clássicas. E, por força, 

“...quem por um 
motivo ou outro 
aprox ima-se  de 
um ou outro seg-
mento das literatu-
ras escritas em por-
tuguês partindo de 
fora, não pode não 
reparar na escassez 
de traduções e na 
quase nula circula-
ção dessas literatu-
ras fora do mundo de 
língua portuguesa”.
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este núcleo de italianistas e classicis-
tas é muito influente na cultura nacional.

CB: A editora está organizada em 
coleções. Você acredita que seja uma 
maneira de informar o leitor sobre a 
pluralidade da literatura escrita nessa 
língua? É importante, acredita, separar 
Brasil de Angola, por exemplo? Ou 
você vê o termo Lusofonia como um 
conceito de abrangência bem-vinda?

MB: A ideia de dividir o catálogo da editora 
em maneira “geográfica” é, como é óbvio, 
discutível. Fiz isso por automatismo, uma 
decisão um pouco filha da minha forma-
ção (nas faculdades as literaturas são 
divididas e estudadas por “nação” ou 
“por língua”), e um pouco porque não fal-
tavam exemplos, mesmo no panorama 
editorial italiano, como a Iperborea, de 
editoras especializadas na tradução de 
uma área linguístico-geográfica definida.
O resultado dessa divisão é, em primeiro 
lugar, dar à editora uma imagem e uma 
identidade muito definida, o que é bom: 

vi muitas chancelas nascerem sem iden-
tidade, e geralmente essas chancelas 
duram pouco, porque não se percebe 
bem o que fazem, parece que querem 
fazer um pouco tudo, e é difícil fazer um 
pouco tudo e bem, quando há já quem 
faça um pouco tudo bastante bem, como 
as grandes chancelas de referência. Por 
outro lado, essa divisão e essa comunica-
ção forte de identidade geográfico-cultu-
ral é também um obstáculo: se é verdade 
que há muita gente que reage com curio-
sidade, outros há que reagem com grande 
indiferença e até com uma certa hostili-
dade. Já houve quem se queixasse que 
não publicamos livros de autores italianos 
(quando, na opinião deles, éramos supos-
tos, como se não houvesse já centenas 
de chancelas a fazerem isso!). Há pessoas 
italianas que nos enviam constantemente 
manuscritos a serem editados, que não 
conseguem nem imaginar uma editora 
que faça só traduções. Mas pronto.
Levando o discurso a um nível talvez 
mais interessante para esta revista, a 
denominação geográfica muitas vezes é 

vista como uma limitação: literaturas de 
língua portuguesa? Para quê limitar-se a 
isso? Porquê? Há mais coisas para ler 
além do que já conheço? Muitas vezes 
me fizeram essas perguntas: há alguma 
coisa que valha mesmo a pena? Isso 
deriva de uma imagem da literatura inter-
nacional em que Portugal, o Brasil e os 
países de África de língua portuguesa não 
são considerados lugares produtores de 
cultura, de literatura, de alguma coisa que 
preste, ou que seja considerado válido 
num espaço que se julga mais central.
O termo “lusofonia”, tanto quanto me 
foi dado perceber, é, de facto, proble-
mático. Os detractores dele sublinham, 
por um lado, como o prefixo luso- remete 
de qualquer forma para uma exclusivi-
dade (ou uma peculiaridade) portuguesa 
dentro do espaço desta língua, trazendo 
portanto memórias imperiais e desequi-
líbrios de poder. Essa suspeita é refor-
çada pela própria génese do termo, mais 
ou menos inspirado na francophonie (que 
é um termo eurocêntrico e de exclusão, 
visto que no mundo de língua francesa 

Obras publicadas

O Caderno de Memórias Coloniais relata a histó-

ria de uma menina a caminho da adolescência, 

que viveu essa fase da vida no período tumul-

tuoso do final do Império colonial português. O 

cenário é a cidade de Lourenço Marques, hoje 

Maputo, espaço no qual se movem as duas per-

sonagens em luta: pai e filha. Isabela Figueiredo, in 

Palavras prévias. “Nenhum livro restitui, melhor do 

que este, a verdade nua e brutal do colonialismo 

português em Moçambique”. Até porque, como a 

autora refere, ele aparece envolvido pelo mito da 

sua mansuetude - sobretudo quando comparado, 

como era sempre, com o apartheid sul-africano. 

Sarnau e Mwando protagonizam esta estória de 

amor. Da juventude à idade madura, com eles per-

corremos os dias, os meses, os anos, os encon-

tros e os desencontros, a dolorosa separação, o 

desespero, o sofrimento e a alegria, as lágrimas 

e os sorrisos.

Páginas: 194

Ediçao: 2019

Páginas: 158

Ediçao: 2019
Páginas: 156

Ediçao: 2019

Ler Sexo é uma faca de dois gumes. Por um lado 

desfrutaremos, inevitavelmente, o prazer e a alegria 

que nascem da certeza de estarmos diante de um 

verdadeiro escritor, daqueles destinados a deixar 

marcas em seus leitores, mas também em seus 

companheiros de ofício. Esse prazer, que para 

alguns surgirá com um sabor de descoberta, para 

outros, que já conheciam o autor desde o quase 

secreto e cultuado “Amor”  será a confirmação do 

talento anunciado. Mas o trágico é o outro gume 

dessa faca. Como chegar ao final da leitura deste 

livro sem reconhecer que o realismo mais cru, para 

dar cota da barra pesada de nossos tempos, deve 

tingir-se com os tons do absurdo mais cruel?
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a francofonia opõe-se à França metro-
politana, criando o absurdo de os pró-
prios franceses não serem francófo-
nos...). Alinho bastante com esta pers-
pectiva. Por outro lado, todavia, há que 
dizer que, especialmente em termos de 
circulação literária e cultural, e nomea-
damente fora do espaço de língua por-
tuguesa, faz sentido instituir uma catego-
ria que abranja todas as regiões descon-
tínuas que integram esse espaço imagi-
nário e real: muitas vezes os problemas e 
as características que enfrentam os deci-
sores de políticas culturais e os operado-
res desses sectores são muito parecidas 
nos vários cantos do mundo de língua 
portuguesa e dependem muito do factor 
língua, que é o factor ao mesmo tempo 
unificador e de exclusão desse mundo. 

O caso do Brasil é patente: única grande 
nação da América Latina que não tem o 
espanhol como língua oficial, encontra-
-se muitas vezes excluído de resenhas 
literárias e culturais (ou de discursos crí-
tico-teóricos) daquela área do mundo 
exactamente por causa da língua: quem 
se formou em espanhol e geralmente 
se encarrega de produzir esses discur-
sos, não tem, como é óbvio, um para-
lelo conhecimento da língua portuguesa 
e portanto da produção cultural brasileira.
Para resumir, portanto: ter uma identi-
dade forte ajuda a afirmação da editora 
e da sua fama, mesmo alienando alguns 
que acham que estas culturas não têm 
nada de interessante a dizer, pessoas que 
levariam em consideração os mesmos 
títulos (acho eu) se eles fossem coloca-
dos em catálogos de editoras generalis-
tas maiores; a segmentação em coleções 
geográficas convida o leitor a lembrar e 
colocar os vários lugares de enuncia-
ção literária que constituem a constela-
ção das culturas de língua portuguesa.

CB: A Edizioni dell’Urogallo já foi con-
templada com importante prêmio 
de tradução literária. Como é a par-
ceria com tradutores? São relacio-
namentos diversos dependendo do 
país cuja literatura será traduzida?

MB: É verdade, em 2015 fomos agracia-
dos com um dos prémios mais importan-
tes do mundo editorial italiano: o Prémio 
Nacional para a Tradução do Ministério 
Italiano da Cultura. Esse prémio existe 
desde 1988 e cada ano é premiada uma 
editora italiana que se tenha distinguido 
na tradução de literaturas estrangeiras 
para italiano e uma estrangeira que tenha 
feito o contrário, assim como dois traduto-
res, um italiano e um estrangeiro, pela sua 
carreira. É um prémio muito prestigioso, 
eu nem queria acreditar. Há também uma 
ponta de orgulho territorial: pela primeira 
vez o prémio foi para uma editora da 
pequena região onde operamos, a Úmbria 
(a região de Assis, na Itália Central...). O 
que me deixou muito interdito na altura 
foi a total falta de reacção à notícia por 
parte das instituições com que estáva-
mos em contacto na cidade e na região...
A motivação do prémio foi bastante clara: 
“Para as Edizioni Urogallo, que se distin-
guiu em Itália porque inteiramente dedi-
cada à difusão de autores de países de 
língua portuguesa, vozes de uma desme-
dida extensão literária que até há pouco 
estava à espera de ser explorada”. Foi 
muito bom: não havia nenhum especia-
lista de literaturas de língua portuguesa 
no júri – composto essencialmente de 
académicos –, ou alguém cuja trajec-
tória tivesse tocado o mundo de língua 
portuguesa: eles escreverem isso quer 
dizer que a consciência de que há de 
facto mundos literários em português 
que valeria a pena traduzir e ler cá fora 
atingiu também académicos e observa-
dores cultos fora do restrito mundo dos 
estudos portugueses. É uma abertura 
que aprecio não só em nome da editora 
que fundei, mas em prol da fama literária 
dessa parte de mundo, o que demonstra 
ainda uma vez que os académicos, se por 
um lado têm o dever de conservar e de 
guardar os altos cumes dos cânones lite-
rários, por outro lado sempre tiveram uma 
faceta progressista que os leva a apontar 
novidades, a abrir mundos, a integrar e 
a renegociar esses mesmos cânones. O 
poder consagrante da academia, por-
tanto, não é sempre dirigido e limitado 
ao que já foi canonizado no passado!

A parceria com os tradutores corre geral-
mente bem, mas também há uns proble-
mas. O principal é que ninguém vive de 
tradução literária do português em Itália, 
porque não há recursos suficientes para 
isso, ou, ao menos, nunca houve até 
agora. Também não há propriamente edi-
toras que apostem na tradução do por-
tuguês e tenham necessidade de tra-
dutores, geralmente acontece o contrá-
rio: o tradutor é forçado a ser também 
“scout” como se diz por aqui, isto é: ler 
imensos livros, escolher os melhores para 
serem traduzidos e propô-los às editoras. 
Portanto é muito raro haver um projecto 
de livro em curso sem tradutor, sendo 
que o próprio tradutor foi quem o propôs.
Isso cria uma situação horrível do ponto de 
vista laboral e de carreira: muitos jovens 
iludem-se pensando que a tradução lite-
rária do português possa vir a ser uma 
carreira ou um emprego futuro, apesar 
de nós os avisarmos que não é assim. 
As narrativas neoliberais sobre carreira 
e trabalho são tão pervasivas que entra-
ram já na cabeça de muito boa gente. 
Nós trabalhámos muito com tradutores 
em formação, porque isso seria também 
um dos objectivos da editora: formar tra-
dutores para alargar e garantir no futuro a 
tradução dessas literaturas para italiano. 
Geralmente depois da primeira, pelos 
vistos chocante experiência, os tradu-
tores não continuam. Quando manifes-
tam a sua vontade inicial de se tornarem 
tradutores literários do português, têm 
uma imagem muito romanceada do que 
é o trabalho de tradução, e uma imagem 
completamente distorcida do trabalho a 
desenvolver. Depois de se darem conta do 
enorme labor que é traduzir qualquer livro, 
levá-lo até à publicação através de infi-
nitas revisões e correções, muitos deles 
fogem a toda a velocidade. É uma pena.
Sobre a especialização: o circuito da tra-
dução e publicação de obras literárias 
do português para italiano é tão pequeno 
que não dá para ver grandes sinais de 
especialização. É verdade que existiram e 
existem figuras de tradutores mais expe-
rientes ou mais sintonizados com uma 
ou outra tradição literária e/ou com um 
ou outro período histórico, mas em geral 
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o tradutor de português é capaz de tra-
duzir dos vários segmentos espaciais 
e temporais da língua portuguesa, daí 
que, como dizia na resposta anterior, a 
língua continua ser um factor determi-
nante antes de qualquer outro. Roberto 
Francavilla, por exemplo, tem traduzido 
(e bem) muitos autores brasileiros (Chico 
Buarque, Clarice...), recentemente, assim 
como Livia Apa e Giorgio De Marchis tra-
duziram bastante da África (Agualusa os 
dois, Ondjaki a primeira, Paulina Chiziane 
o segundo, entre outros). Mas há figuras 
como Daniele Petruccioli, Vincenzo 
Barca ou mesmo eu, entre outros, que 
andaram a traduzir textos brasileiros, 
africanos, timorenses, portugueses...

CB: Poderia fazer uma breve 
análise do mercado italiano para 
livros escritos em português?

MB: É uma pergunta muito difícil. 
Responder de forma seca que “não há” 
não seria completamente falso do ponto 
de vista meramente económico. Isto 
revela-se no momento da compra de 
direitos de tradução: os agentes expe-
rientes sabem muito bem que qualquer 
autor de língua portuguesa que não 
José Saramago, Paulo Coelho e Jorge 
Amado, essencialmente não vale rigoro-
samente nada no mercado de direitos. 
Explico-me: a avaliação, claramente, não 
é literária, mas é meramente comercial. 
Cada autor que não seja um desses três, 
não tem nome e renome no público ita-
liano (e na maioria dos países europeus, 
verdade seja dita), portanto ir vender um 
autor conhecido ou um desconhecido no 
Brasil ou em Portugal obtém o mesmo 
resultado, do ponto de vista comercial: o 
editor, através do seu circuito de difusão e 
disseminação, tem que construir do zero 
a fama do autor em Itália. (Esta situação 
é perigosíssima: se não há um incentivo 
comercial em publicar grandes nomes e 
bons autores, então há a possibilidade 
de equiparar esses com autores menos 
capazes... Coisa que acontece também 
na vertente do público: várias vezes tive a 
sensação, quer com leitores ou com fun-
cionários e representantes de instituições 

organizadoras de feiras e eventos literá-
rios, de que quem falava comigo ima-
ginava os autores que nós publicámos 
como amigos pessoais meus que andei 
a conhecer nestes países estrangeiros 
e que por acaso até escreviam coisas e 
não como autores de carreira. Ainda me 
lembro de uma funcionária da Região 
que, depois de ignorar por meses a pos-
sibilidade por mim assinalada de convidar 
José Eduardo Agualusa para a pequena 
feira do livro de Perugia, uma semana 
antes do evento telefonou-me a dizer se o 
tipo afinal vinha ou não. Eu disse-lhe: “Isto 
não é assim: não posso chamar um autor 
de Lisboa com uma semana de antece-
dência!”, e ela: “Porquê, o que é que tem 
que fazer?”) A tarefa, portanto, não é nada 
fácil, como é óbvio. Estatisticamente, 
quase ninguém conhece os nomes – sei 
lá – de Rubem Fonseca, Mia Couto ou 
de Lídia Jorge e Gonçalo M. Tavares ou 
Agualusa em Itália, portanto – estatistica-
mente – quase ninguém irá encomendar 
ou comprar um livro deles se não houver 
outro alguém a explicar-lhe do que é 
que se trata. Isto não acontece com os 
parcos “grandes nomes” acima citados: 
esses livros comunicam-se sozinhos e 
vendem sozinhos. É essa fama já cons-
tituída que o editor estrangeiro compra 
quando negoceia os direitos de tradução.
Claro que isso não quer dizer que não 
haja pessoas interessadas ou que 
possam ficar interessadas nestas litera-
turas em Itália. Há um restrito número de 
pessoas que já conhecem um ou mais 
países de língua portuguesa e podem ter 
ouvido os nomes de certos autores por 
isso; há um certo número de pessoas 
que se deixa seduzir “a partir do nada” 
pela proposta de autores novos. E há um 
número de pessoas que se formaram em 
literatura portuguesa e/ou brasileira na 
faculdade, ou tiveram cadeiras dentro de 
uma licenciatura em outras literaturas.
A grande dificuldade é alcançar e 
manter o equilíbrio com esses números, 
porque são muito reduzidos: o desafio 
é manter uma actividade de tradução 
e publicação equilibrada e em linha 
com essa parca e intermitente procura.
CB: Na Inglaterra há um crescente 

interesse em literatura traduzida, 
mas ainda é um movimento muito 
tímido. No Brasil, pode-se argumen-
tar, que há traduções do inglês para 
o português em excesso. Como é 
o interesse da crítica e dos leito-
res na Itália na literatura escrita ori-
ginalmente em outras línguas?

MB: É claro que a “balança internacio-
nal de tradução” entre Inglaterra e Brasil 
está desequilibrada, assim como entre 
o mundo de língua inglesa em geral e 
o mundo de língua portuguesa, mesmo 
incluindo Portugal. Mas há que conside-
rar que esta balança está brutalmente 
desequilibrada também com o resto do 
mundo. Estamos a viver décadas de 
grande hegemonia cultural e até literária 
do mundo de língua inglesa, é um facto. 
Depois da queda da União Soviética, com 
a forte limitação da importância do russo 
como língua-fonte de tradução, a domi-
nação do inglês aumentou brutalmente, 
contrariando visões da globalização como 
um sistema mais plural e multicêntrico.
Em Itália sempre se traduziu muito. 
Muita literatura estrangeira passa pela 
tradução e chega ao grande público ita-
liano. Graças a deus! É um sinal de que 
a cultura italiana não se considera nem 
isolada, nem tão auto-suficiente como 
uma franja de críticos e especialistas, 
especialmente de literatura italiana, até 
gostariam que se considerasse (sempre 
a queixar-se do estado lastimável da 
fama da cultura nacional, às vezes com 
matizes nacionalistas e de suposta supe-
rioridade dessa mesma cultura nacional, 
mas essa é outra história...). Ao mesmo 
tempo, porém, a abertura para a impor-
tação de instâncias literárias do estran-
geiro não é nem uniforme nem igual-
mente virada para todas as direcções. 
Digamos que é como se houvesse uma 
espécie de escala: importa-se literatura 
de lugares considerados mais cultural-
mente centrais, e portanto relevantes, ao 
mesmo tempo que os lugares conside-
rados periféricos são largamente igno-
rados. Acho que isto acontece em graus 
variados em todos os sistemas literários.
Traduz-se bastante e a literatura em 
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tradução circula e é difundida bastante: 
os dados das editoras assinalam uma 
recente diminuição da percentagem de 
traduções na produção livreira anual, 
talvez devida ao efeito conjunto da crise 
europeia pós-2010 (as traduções custam 
mais do que os originais a serem publica-
das) e ao efeito de distorção causado pela 
possibilidade recentemente oferecida 
pela agência italiana de ISBN de auto-pu-
blicação aos autores: o que fez com que 
aumentasse a publicação de originais ita-
lianos, em percentagem. Mesmo assim, 
as traduções ultrapassam os 15% dos 
títulos publicados, o que é relativamente 
alto para um país com estas dimensões.
Os autores de língua portuguesa, porém, 
representam uma percentagem mínima 
desses 15%. Imediatamente revelador do 
estado das coisas é a comparação com 
os de língua espanhola: acompanhando 
o boom latinoamericano a partir dos anos 
70, milhões de italianos estão familiariza-
dos não só com os grandes nomes his-
pânicos, como García Márquez, Neruda, 
Isabel Allende, Borges e outros, mas 
com uma panóplia de autores daquela 
parte do mundo. Continuam a surgir em 
Itália editoras especializadas em espa-
nhol. Só citando de memória, depois de 
2000 surgiram chancelas como GranVía 
e SUR, na prática inteiramente dedica-
das à tradução do espanhol. Em Itália, 
a escrita hispano-americana chegou 
a cumes de fama que permitiu, por 
exemplo, o surgimento de obras escri-
tas por autores italianos “ao estilo” ou “ao 
sabor” latinoamericano, como é o caso 
dos romances mexicanóides de Pino 
Cacucci, em que muitas vezes há uma 
palavra ou expressão em castelhano no 
próprio título, para dar o cheirinho logo 
à partida. A impressão é que, além dos 
mais consagrados, consegue chegar 
ao leitor não-especializado italiano uma 
parte consistente da produção mesmo 
contemporânea de todos os países de 
língua espanhola: dezenas de autores 
chilenos, mexicanos, cubanos etc...
A literatura de língua portuguesa é sub-
-representada a nível mundial. Visto de 
Inglaterra, talvez o problema seja menos 
evidente porque todas as literaturas que 

não as de língua inglesa têm uma pre-
sença menos que marginal no mercado 
editorial desse país, pelos dados de que 
disponho. A famosa fasquia de 3% de 
traduções, que seria a percentagem 
de livros traduzidos dentro do total de 
títulos publicados no mercado ameri-
cano, simbólica e talvez não precisís-
sima, mas reveladora, conta-nos uma his-
tória de marginalização das literaturas de 
todo o mundo não-anglófono. Em siste-
mas literários mais abertos à tradução, 
como o italiano, a sub-representação 
do português, porém, é muito evidente.
Aqui talvez seja útil convocar um conceito 
(só um: não quero ser chato) da teoria 
da literatura: o de littérisation da estu-
diosa francesa Pascale Casanova. Em 
extrema síntese: ela acha que o centro 
do espaço literário mundial (um centro 
que não é uma entidade unívoca e mono-
lítica e sim, por sua vez, uma rede de ins-
tâncias mais ou menos independentes) 
certifica a “literaridade” das obras que 
vêm da periferia. Dalguma forma, por 
exemplo, as instâncias do centro litera-
rizaram boa parte das Américas, com o 
tempo, com a parcial excepção do Brasil.
A situação brasileira – diga-se de passa-
gem – parece-me particularmente escan-
dalosa, dada não só a dimensão do país e 
da sua produção literária contemporânea, 
mas também a extraordinária variedade e 
qualidade do seu já mais ou menos cris-
talizado cânone literário do século XX!
Todo e qualquer leitor médio europeu tem 
na cabeça os nomes dos grandes escrito-
res estadounidenses: desde Mark Twain 
até Ernest Hemingway, passando por 
Edgar Allan Poe, Herman Melville, e che-
gando a Steinbeck, Faulkner, Saul Bellow 
ou até Philip Roth, via Allen Ginsberg, T. S. 
Eliot, são todos nomes célebres. Desde 
o tal boom da América latina podemos 
dizer que a Europa e a América do Norte 
decidiram passar o certificado de littéri-
sation também àquela área do mundo: ao 
lado de García Márquez, todos conhecem 
os nomes de Pablo Neruda, Jorge Luis 
Borges, Cortázar, Sábato e Onetti, mas 
também de Octavio Paz, Álvaro Mutis 
e Arturo Pérez-Reverte, Isabel Allende, 
Luis Sepúlveda, só para citar alguns.

“...sem traduções não 
há fama literária pos-
sível; sem livros publi-
cados está truncada à 
raiz a hipótese de uma 
dada literatura, uma 
obra, um autor, circula-
rem, serem conhecidos 
e até serem estudados 
num país estrangeiro”. 
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sozinho não pode controlar e influenciar, 
são precisos muitos factores a operarem 
todos juntos. Também há que dizer que 
a consagração internacional geralmente 
visa autores soltos, mais do que inteiras 
literaturas: Pessoa, Saramago e poucos 
mais são os únicos nomes “extraídos” de 
várias tradições literárias de língua por-
tuguesa e que assumem um papel de 
“embaixadores” das suas culturas nacio-
nais. É normal que esta operação seja 
feita “arrancando” os autores dos seus 
contextos (que são largamente ignora-
dos), re-situando-os e re-escrevendo-
-os num cânone internacional com uma 
posição e uma leitura muitas vezes dife-
rente da que é feita dentro das suas tra-
dições. Um estudioso italiano, Roberto 
Mulinacci, interrogando-se recentemente 
sobre o destino da fama literária das lite-
raturas de língua portuguesa em Itália 
em termos parecidos com os nossos, 
assinala como a fama de Pessoa, por 
exemplo, poderia ser um trampolim para 
a emergência de outros autores portugue-
ses, contíguos ou não, mas afinal tal não 
acontece: a extraordinária fama italiana 
de Pessoa não criou grande interesse 
nem nos autores imediatamente a ele 
vizinhos (por exemplo, alguma coisa do 
Mário de Sá-Carneiro foi publicada pon-
tualmente pela Sellerio de Palermo, mas 
com uma recepção reduzida, enquanto 
no caso de Almada Negreiros fomos nós 
a publicar o seu romance, a sua poesia e 
prosas experimentais a partir de 2014...). 
O que aconteceu com os latinoamerica-
nos nos anos 70, que abriu as portas à 
percepção internacional da língua espa-
nhola como produtora de grande litera-
tura, e mais recentemente com a área 
escandinava (policiais, mas não só), são 
acontecimentos muito raras. Ao contrá-
rio do costume, aconteceu que inteiras 
nações, inteiras tradições literárias inter-
nacionais foram entendidas como rele-
vantes. Concorreram para isso instân-
cias variadas e diversas: tradutores, edi-
tores, mas sobretudo agentes consagra-
dores de ambientes centrais e hiper-cen-
trais do sistema literário mundial. A fama 
italiana de García Márquez não teria sido 
possível sem a recepção estadounidense 

das traduções de Gregory Rabassa... 
Prever, portanto, que possa haver um 
movimento parecido para a língua por-
tuguesa é muito difícil: pode acontecer, 
ou não, e depende da conjunta e repe-
tida acção de instâncias centrais que 
escapam ao controle de um tradutor ou 
de um pequeno editor que opera num país 
semi-periférico, como eu me considero.
Antes de fechar esta resposta, queria 
acrescentar uma coisa sobre o mundo 
de língua inglesa, de que sei pouco, na 
realidade: em congressos, porém, vi que 
há muitos académicos activos em uni-
versidades britânicas e americanas que 
encaram a quase ausência de traduções 
literárias nos seus países como uma ver-
gonha, e que demonstram sincera curio-
sidade intelectual para produções literá-
rias que eles se sentem forçados a ignorar 
por falta de traduções, mas que estariam 
prontos a descobrir se o mercado das tra-
duções tornasse tal coisa possível. Mais 
uma vez, as instituições académicas, às 
vezes justamente acusadas de imobilismo 
cultural e cego conservadorismo, revelam 
também uma abertura importante.

CB: Quais os critérios envolvidos na 
escolha de um livro a ser traduzido e 
publicado pela Edizioni dell’Urogallo?

MB: A pergunta é bem colocada. Muitas 
vezes é-me colocada esta mesma 
questão em Itália, mas num contexto e 
em termos diferentes: geralmente os ita-
lianos querem saber como é que encontro 
esses títulos desses autores totalmente 
desconhecidos, que são vistos como 
inalcançáveis e totalmente obscuros. 
Também há muito no panorama da lite-
ratura mundial uma impressão de que o 
que há de bom já foi feito ou é feito pelas 
grandes editoras: muitos leitores não sus-
peitam da relativa riqueza e solidez das 
propostas literárias dos cânones con-
temporâneos em português... Na reali-
dade, para qualquer leitor de língua por-
tuguesa, basta folhear o nosso catálogo 
para perceber que mais ou menos, publi-
cámos o óbvio, isto é, sempre que pos-
sível, nomes de clara fama e consagra-
ção nos seus campos literários nacionais.

O Brasil é o único grande país americano 
que não parece ter “beneficiado” dessa 
onda, se não pontualmente (Jorge Amado, 
um pouco Guimarães Rosa) e sem grande 
alarido. O facto de não falar e escrever 
em espanhol deve ter sido um facto fun-
damental: os circuitos de tradução, mas 
também de pedagogia e disseminação, 
não passam pelos mesmos agentes.
Portugal, de alguma forma, tem mais 
“sorte”, relativamente, sendo um país 
europeu e podendo gabar uma histó-
ria literária com séculos de duração – o 
que é considerado também um factor 
de aumento do capital simbólico de 
uma literatura nacional. Mesmo assim, 
Portugal está muito pouco represen-
tado no mundo, sendo que os “cam-
peões” são Pessoa e Saramago e daí 
não nos mexemos, apesar dos esforços 
de muitos tradutores, editores, críticos.
Em certos segmentos, até a produção 
literária da África em português é relati-
vamente mais representada em tradução 
do que a brasileira. A certa altura comecei 
a tentar fazer as contas das traduções 
para italiano desde 2000 de obras literá-
rias originárias do Brasil, de Portugal e da 
África: mesmo com resultados ainda não 
definitivos, pude verificar que se Portugal 
ainda mantém uma primazia evidente, em 
termos de número absolutos de tradu-
ções publicadas, o Brasil e o conjunto 
dos países africanos de língua portuguesa 
têm um número de traduções compará-
vel. O que me surpreendeu imenso: as 
dimensões do Brasil, a extrema multiplici-
dade das propostas literárias brasileiras, 
mas também os laços que unem o Brasil 
e Itália (uma emigração histórica italiana 
de milhões de pessoas, uma contra-imi-
gração actual relevante; laços económi-
cos e institucionais sólidos) faziam-me 
pensar que a literatura brasileira devesse 
ser muito mais representada do que as 
africanas de língua portuguesa em Itália. 
É verdade que entre a segunda metade 
dos anos 90 e os primeiros 2000 houve 
um especial interesse para literaturas afri-
canas e de outras periferias mundiais, 
que talvez tenha redundado neste dado...
Como inverter isso? Como agir? É muito 
difícil: são instâncias que um editor 
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O espaço literário possui a sua lingua-
gem e a sua maneira de “galardoar”, ou 
assinalar obras literárias. É claro que uma 
obra ser publicada por uma editora de 
referência no seu país de origem é, de 
qualquer forma, já uma primeira garantia: 
chancelas como a Companhia das Letras 
no Brasil, a Caminho, a Dom Quixote ou a 
Cotovia em Portugal continuam a fazer um 
óptimo trabalho em fazer emergir escrito-
res mesmo contemporâneos. Os prémios 
também são muito úteis: no nosso catá-
logo temos publicadas obras de vários 
prémios Camões (que é um caso espe-
cialmente interessante: outorgado por 
autoridades públicas e não necessaria-
mente ligado a exigências comerciais das 
editoras, com um júri que abarca quer 
Portugal, quer o Brasil, sendo um prémio 
à carreira literária e não à singular publi-
cação, este prémio é de facto uma dis-
tinção a ter muito em conta). Isso não 
quer dizer necessariamente que essas 
sejam pré-condições básicas e neces-
sárias para acederem ao nosso catá-
logo de tradução: publicámos recente-
mente, por exemplo, um texto do guine-
ense Abdulai Silá que nem se encontra 
no mercado livreiro português (e só há 
pouco tempo está disponível no Brasil).

CB: Como trabalha a editora na dis-
tribuição e divulgação das obras 
traduzidas? (eventos, jornais, 
feiras, distribuição em livrarias)

MB: Eu gostaria que conseguíssemos tra-
balhar melhor, mas com este catálogo e 
a situação da distribuição em Itália não 
há muita margem de manobra. A distri-
buição livreira em Itália é dominada por 
um só grupo comercial (Messaggerie), 
cujos accionistas ainda por cima são 
os mesmos da grande cadeia de livra-
rias nacional e da chancela editorial 
Feltrinelli. Os contratos propostos por 
essa distribuidora são impraticáveis para 
as pequenas editoras e na maioria dos 
casos levam à falência da mesma. (Dou 
um exemplo: o contrato prevê o forne-
cimento de um certo número de exem-
plares de todos os livros do catálogo, 
a pequena editora endivida-se para os 

imprimir, a distribuidora distribui, depois 
esses livros vendem pouco, à editora não 
entra o dinheiro que se esperava e no 
entanto está a dever à gráfica. Ao mesmo 
tempo, a editora tem que pagar penali-
dades por os livros não terem vendido, 
portanto: o editor tem que ceder à con-
signação uma grande quantia de mer-
cadoria, claramente fazendo frente aos 
custos da sua produção, sem garan-
tias. Pelo contrário, a distribuidora é que 
quer garantias por parte da editora que 
os livros vão vender, num aspecto em 
que a editora é completamente impo-
tente). Não assinar um desses contra-
tos é o primeiro passo para as peque-
nas editoras existirem e resistirem.

“O desafio foi simples-
mente tentar demon-
strar que era possível 
(e economicamente 
viável) construir um 
catálogo de qualidade 
literária composto só 
de traduções do por-
tuguês, dando o que 
eu sentia que era o 
justo espaço e relevo 
a produções literárias 
de outra forma igno-
radas ou muito 
pouco valorizadas”.
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AMONG FLIES
Paul Webb translates 
Everardo Norões

The fly sticks to the glass of the window. 
It is the target of my eye, the object on 
which my attention converges, although, 
beyond the glass, the green of the forest 
stretches out and, behind that, the house 
on the hill and other features of the land-
scape: wires, fences, heaps of rubbish. 
And in the heaps of rubbish, the blade 
of circumstances that cuts our lives: a 
slum with no sewers or piped water, the 
noise of a hammer nailing in some secret 
or a little street vendor selling cassava. 
Fly: at the same time a bull’s eye and 
an insect (insect-target, target-insect?) 
of the Schizophora species, so called 
because it has a frontal furrow dividing 
the head into two hemispheres. It moves 
restlessly, a moving target flies round and 
round on itself. If it were human, it would 
be deemed to dissociate thought and 
action, borderline schizophrenic. But it 
surely acts like that because it has mul-
tiple eyes, ommatidia, eight hundred 

Foto: free archive image

translucent specks, crystal spheres, like 
an LCD TV. They carry light to the minus-
cule brain and are now dazzled by the 
shining surface of the glass that holds it 
in the room, as it looks for a strategy for 
freeing itself from the prison in which it 
is detained. The fly has a life-cycle that 
lasts at the very most twenty-one days. 
When this peregrination, which may also 
be understood as a subjective reality, is 
over, I will be alone, with no-one to share 
the tedium with, not even the restricted 
view of drops of rain on the leaves of 
the nearest trees or the reflection of the 
sun dimming over the ochre of the roofs. 
When I think of these sensations, I do 
not consider them the mere optical per-
ception of a world that strangles us, me 
and the fly. It is as if we were inside an 
invisible bubble, where I contain my own 
space-time. As for the fly, I do everything 
not to scare it, although I sometimes lose 
sight of it. I try to follow it attentively and, 
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during the pursuit, the lines of the Spanish 
poet Antonio Machado keep coming to 
mind: “… you, vulgar flies / evoke all 
things for me” I think, then, about the fly 
that lands on the eye of the next dead 
body I see. The corpse, stretched out in 
a coffin, arms folded, face shrouded by 
a handkerchief that is occasionally lifted 
by a curious mourner or a close relative. 
When the dead body was found, the fly 
was flying, flying, and returning, with an 
almost angry insistence, to the eyes of 
the cadaver. “So young!” Everyone said 
the same thing as they flicked away the 
fly in flight that was restricting itself to 
the territory of a white linen cambric shirt. 
In evoking everything, I also remember 
the one that pursued me across a stretch 
of desert. It was to have been expected 
that the survival instinct would have 
driven the fly to cling to one of us and 
accompany us to the end of our journey. 
Instinctively, it knew that, under those cir-
cumstances, abandoning the host spelt 
death. I dropped my guard and became 
its target. I hurt myself slightly trying to 
free myself of the irritation and ended up 
with a permanent red mark on my face. I 
have now found my fly again. It began to 
hop about on the open book beside me, 
over the phrase “to drive home the final-
ity of death.” It moves with microscopic 
steps over “by the monotonous buzzing of 
flies?” and, after brushing against my left 
arm, finally comes to rest on a small three 
gram morsel of food that I have deposited 
on a sheet of A4 typing paper. That way it 
will be victualed for its swift journey over 
our five-meter squared private realm: 
table, computer, small shelf with around 
twenty books and half a ream of recy-
cled paper. Over the white background, I 
accompany its little nervous gestures, its 
whirling about, scratching at the paper. It 
moves its feet, rubs what could be called 
its snout, the correct term for which is 
proboscis, in the small scrap of food. It 
cannot ingest solids and thus deposits 
a mixture of saliva and gastric fluid—a 
speck of vomit—on those tiny crumbs. 
An external form of digestion that I cannot 
see, not even with my glasses on. Were I 
able to scrutinize it better, I could say how 

much it might disgust me. But, since it is 
such a microscopic act, like every other 
thing I cannot see, it doesn’t turn my 
stomach. I imagine that is how God must 
feel—if He exists—about human beings: 
little nervous insects moving totally aim-
lessly over our little meteorite of a planet 
lost in the universe. I leave it be, digest-
ing its late afternoon meal. I get up out 
of the chair where I spend almost all day 
reading and trying to understand Gödel’s 
incompleteness theorems. I look at it as 
if to bid it farewell and think again, “… 
you, vulgar flies, evoke all things for me.” 
There is no poem like Antonio Machado’s 
on flies. Certainly not the “blue fly, with 
wings of gold and carmine” of that other 
Machado, who clearly detested blacks, 
was beset by complexes, prone to epilep-
tic fits, proud of his academician’s robes, 
ancient Turkish dolmans. As for me, I 
prefer the real fly: black, without meta-
phors. The one that reigns over our rot, 
makes wounds shine. Like the bluebot-
tle: little light-eggs, whitish larvae on the 
leg ulcer of the blind man in the market, 
obliging us to flee his company. There it is 
on the immaculate paper: a simple point 
of black on white, capable of signifying 
anything—an enigmatic textual mark, the 
original black hole, the final sooty ember 
of great conflagrations, the first character 
of some translation of Camilo Pessanha. 
The bearded man full of flies, tuberculo-
sis and concubines, lying in the Chinese 
dirt. I turn off the air-conditioner. I get out 
of my chair with an itchy right leg. I shut 
the door carefully. I turn the key so that 
the fly cannot escape during the night 
and I do not lose its company, at least 
for the twenty-one hours of life it pre-
sumably has left. And, suddenly, in the 
darkness, there is a kind of murmuring. I 
turn on the Big Fly, the one who doesn’t 
move, doesn’t flit about in the air. The one 
that measures thirty-eight inches, thou-
sands of translucent specks, high defi-
nition crystal spheres, which bring dark-
ness to our miniscule brains. And now 
glare out into the night, in which, alone, I 
am at one with the Big Fl.

Everardo Norões

Everardo Norões nasceu na cidade de 
Crato, Ceará. Viveu na França, Argélia 
e Moçambique. É poeta, ensaista, con-
tista, cronista, tradutor. Seus livros estão 
traduzidos em diversas línguas como 
espanhol, francês, inglês e italiano. 
Tem textos publicados em várias revis-
tas como Suplemento Pernambuco e 
Granta. Seu livro Entre Moscas foi ven-
cedor do Portugal Telecom (hoje, Prêmio 
Oceanos) em 2014.

Obras publicadas

Editora: Confraria do vento

Páginas: 180

Ediçao: 2013

O formato não convencional dos contos de Entre 

moscas imprime um ritmo arbitrário à leitura, exi-

gindo que o leitor se concentre na melodia para 

alcançar seu encantamento. Porém, o que mais 

impressiona nas narrativas é o alcance do olhar 

de Everardo Norões. Ele constrói os persona-

gens com nuances de medo, coragem, desprezo, 

desejo, ternura, solidez, tudo envolto em embala-

gem de sombra, em sentimentos mais resguarda-

dos do que revelados, deixando forte impressão 

sobre os leitores. 
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A S  P E R S O N A G E N S  D A  M I N H A  V I D A

JOSEPH CHRISTMAS 
E MAXIMILIEN AUE
Gabriela Ruivo 
Trindade com
Ricardo Fonseca Mota

Incomodo-me com as constantes e vio-
lentas tentativas de tornar o mundo um 
lugar a preto e branco, uma moeda de 
cara ou coroa, ou um movimento pen-
dular de dois pratos de uma só balança. 
Este mundo dicotómico é o lugar do 
racismo, da misoginia, da xenofobia, da 
homofobia, das disputas geracionais, 
dos nacionalismos, da intolerância reli-
giosa, e de outras tantas manifestações 
de medo. O mundo do bem e do mal, do 
certo e do errado, do norte e do sul, da 
direita e da esquerda, do oriente e do oci-
dente, do homem e da mulher, do meu 
e do teu, é um mundo onde não gosto 
de viver. 
Joe Christmas e Max Aue são duas per-
sonagens que habitam o meu corpo ilu-
minando zonas de sombra dentro e fora 
de mim. A minha relação com estes dois 
homens assemelha-se à de um aprendiz 

Foto: free archive image

com os seus mestres. Conhecê-los 
mudou a minha vida e é por isso que as 
lombadas de A luz em Agosto (William 
Faulkner) e As benevolentes (Jonathan 
Littell) são dois pequenos altares da 
minha estante.
O órfão Joe perdeu a mãe no dia do nas-
cimento e a identidade do pai permane-
ceu um mistério ao longo da vida. No 
orfanato, as crianças negras chamavam-
-lhe branco, enquanto pessoas brancas 
o consideravam negro. Esta indefinição 
na construção da sua identidade, numa 
América racista do início do século XX, 
levou Joe a viver uma vida de conflito 
consigo e com os outros, procurando 
incessantemente um lugar onde se sen-
tisse normal e aceite. Joe perseguiu um 
caminho de redenção que terminou num 
processo de auto-destruição e desistên-
cia. A sociedade empurrou-o para um 
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dos lados, à vez, revelando que o lugar 
do meio não seria aceitável. Joe libertou-
-se deste esmagamento apenas com a 
morte, provocando de certa forma o seu 
próprio linchamento.
Max Aue foi um jurista alemão, doutor 
em Direito, nazi e oficial SS, que nas suas 
memórias nos diz «Não me arrependo de 
nada: fiz o meu trabalho». Max esteve 
envolvido no massacre de milhares de 
vidas humanas e desempenhou funções 
administrativas junto aos campos de con-
centração. As suas excelentes capaci-
dades intelectuais e a sua formação 
clássica não impediram que contribu-
ísse para melhorar o desempenho das 
acções de extermínio nazis. Cumpriu as 
suas funções com total conhecimento de 
causa, por mais desagradáveis ou infaus-
tas que fossem, julgando ser esse o seu 
dever. E, no final de novecentas páginas, 
nas quais nos relata com detalhe a sua 
vida de carrasco, a homossexualidade 
e a paixão pela irmã gémea, Aue, olha-
-nos nos olhos e adverte, atenção, eu sou 
apenas um homem como vocês.
Se a vida de Joe é reveladora da violên-
cia exercida pelos riscos que traçamos 
no chão, os relatos de Max demons-
tram como cada um de nós, a qualquer 
momento, pode acabar merecedor da 
fúria das erínias gregas.

Ricardo Fonseca Mota

Ricardo Fonseca Mota nasceu em 
Sintra, Portugal, em 1987, cresceu em 
Tábua e acabou de crescer em Coimbra. 
O seu primeiro romance Fredo venceu 
o Prémio Literário Revelação Agustina 
Bessa-Luís em 2015, foi semifinalista 
do Oceanos - Prémio de Literatura em 
Língua Portuguesa em 2017, e está 
traduzido e publicado na Bulgária. 
Representou Portugal na 17ª edição 
do Festival do Primeiro Romance, em 
Budapeste. As aves não têm céu é o 
seu segundo romance. Autor também 
de Germana, a begónia (2019, teatro), 
tem textos traduzidos para inglês, espa-
nhol, francês, húngaro, italiano e neer-
landês. Formado em Psicologia pela 
Universidade de Coimbra, é autor, psi-
cólogo clínico e promotor cultural.

Um homem vagueia pelas noites insones, revi-

sitando o passado e a culpa que lhe vai consu-

mindo os dias. A mulher trocou-o por outro e 

levou consigo a sua única filha, ainda pequena. 

Na semana de férias em que finalmente pode 

estar com ela, sofrem um acidente de viação que 

resulta na morte da filha. A culpa e o passado 

cruzam-se neste romance feito de gente que 

vive no escuro, como o taxista que várias vezes 

apanha este pai e o transporta pela cidade silen-

ciosa, e os dois companheiros com quem desde 

a morte da filha partilha o espaço.

Editora: Gradiva

Páginas: 292

Ediçao: 2016

Fredo conta a história de Adolfo Maria, um jovem 

do interior que se muda para Lisboa à procura 

de um lugar para ser diferente, e a história de 

Fredo, um homem que teve quatro famílias e 

morreu sozinho. Dois mundos que se tocam, 

duas histórias em contramão. É um elogio aos 

heróis que nunca foram cantados, aos amores 

sem testemunho, às mortes solitárias. “Decidir 

cada passada é maçador, implica coragem e 

ousadia, implica uma determinação que trans-

forma a viagem em algo verdadeiramente nosso, 

com um corpo, com memória, com presença. 

Implica pensar com os pés. Atravessar um quar-

teirão, ou uma vida, sem a cabeça nos pés, é 

caminhar para esquecê-lo. Mais fácil.”

Editora: PortoEditora

Páginas: 184

Ediçao: 2020
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ODE AO CETICISMO: 
“A TRILOGIA INFERNAL”, 
de Micheliny Verunschk (Patuá). Por Carla Bessa

Não é fácil definir o mal. Também não há 
consenso entre os pensadores das dife-
rentes disciplinas no que ele consiste nem 
qual é a sua função. Para Kant, o mal é 
uma parte essencial da natureza humana, 
uma vez que o homem não só é dotado 
de razão, mas também de necessidades 
inteiramente mundanas, como se a incli-
nação para o “obscuro” fizesse parte de 
nossa constituição. Hanna Arendt defen-
dia que o mal não era natural, mas um 
artifício histórico e político, produzido por 
homens e que se manifesta apenas onde 
encontra espaço institucional para isso 
- em razão de uma escolha política. Já 
Rousseau propõe que o ser humano é 
bom desde o nascimento e só a vida na 
comunidade o envenena, faz dele mau.

Nascemos maus ou a sociedade nos 
torna maus? Independentemente de sua 
definição, parece incontestável a inevita-
bilidade do mal enquanto polo oposto ao 
bem na formação de todo humano. Fato 
é que esses dois fenômenos são indisso-
ciáveis e aparecem numa relação com-
plementar, autoalimentando-se mutua-
mente como num Pepetuum mobile.
A Trilogia Infernal, de Micheliny 
Verunschk, composta pelos volumes 
Aqui, no coração do inferno, O peso do 
coração de um homem e O amor, esse 
obstáculo, publicada pela editora Patuá, 
parece traçar um arco em torno das dife-
rentes manifestações do mal, indo desde 
a violência doméstica e bestial à violên-
cia institucional que tomou conta do 

Brasil durante a ditadura militar, que tor-
turava e matava os cidadãos opositores 
ao regime. A trilogia aborda sobretudo 
o tema dos “desaparecidos” políticos e 
as diferenças abissais de realidade entre 
campo e cidade, trazendo à tona diver-
sos países dentro de uma só nação. Ela 
pinta o quadro arcaico de um Brasil longe 
das zonas urbanas, com famílias vivendo 
numa precariedade tal que crianças nem 
chegam a ter nomes ou são amarradas 
em pilastras na cozinha da casa dos 
delegados locais, feito animais.
O primeiro livro, Aqui, no coração do 
inferno, é narrado quase na íntegra pela 
protagonista Laura ainda criança, que, 
para ordenar as suas experiências e 
numa tentativa de resgatar a memória de 
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Porque é preciso duvidar das falas, mas também dos silêncios.
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sua mãe, morta em circunstâncias obs-
curas, já cedo descobre os instrumen-
tos da pesquisa e da escrita como uma 
maneira de quebrar o silêncio imposto 
tanto dentro dos limites do doméstico 
como do país. Ela é uma menina que 
vive com a irmã e a madrasta sob o jugo 
de um pai autoritário, um delegado de 
polícia a quem ela chama de xerife e 
de quem descobrirá depois que esteve 
a serviço da tortura durante a ditadura 
militar. Aqui, a biografia pessoal da per-
sonagem se confunde com a história do 
país. Neste primeiro volume, Verunschk 
baliza o terreno para o desdobramento 
de uma narrativa multifacetada e tortu-
osa que contará de maneira original, em 
recuos e avanços e por meio de um inte-
ressante jogo de perspectivas, os mean-
dros das sagas de famílias marcadas 
pela opressão e pelo silêncio.
O segundo livro, O peso do coração de 
um homem, é contado a partir da pers-
pectiva de Cristovão, o menino que se 
encontra preso na cozinha de Laura 
no primeiro livro. Este volume, que me 
pareceu o mais impactante em termos 
de linguagem, com descrição altamente 
poética dos diferentes cenários reais e 
psicológicos, já abre com uma cena de 
forte apelo iconoclasta: a casa da família 
de Cristovão é assaltada por um grupo 
de matadores que degola a sua mãe na 
sua frente e prende o pai a uma árvore, 
deixando-o lá para morrer à míngua. Os 
bárbaros ainda levam consigo os dois 
filhos do casal. A imagem do mundo se 

cobrindo de vermelho, em contraste com 
os cabelos brancos da chefe do bando, 
“cabelos que rodopiavam”, faz pensar na 
cena de um massacre como num daque-
les quadros excruciantes de Goya da 
séria Os desastres da guerra. Dos três 
volumes, este é o que mais esmiúça a 
questão do mal em si, abordando-o de 
forma diferenciada ao fazer-nos entender 
as motivações do menino canibal.
No terceiro volume, O amor, esse obstá-
culo, de caráter mais diretamente polí-
tico, voltamos à perspectiva da menina 
Laura, agora adulta. Após a morte do 
pai, a personagem tem acesso a arqui-
vos abertos pela Comissão Nacional da 
Verdade e se encontra com membros de 
famílias de desaparecidos. Ela resolve 
então escrever o livro – esse mesmo 
que estamos lendo, tematizando assim 
também o papel purificador da escrita – 
como maneira de lidar com a perda da 
própria mãe e purgar os traumas pes-
soais e coletivos. Aqui a história foca na 
busca pela verdade, o tom é mais pro-
tocolar, mesclando, inclusive, passagens 
com listas de nomes e datas de nasci-
mento de desaparecidos ou pequenas 
biografias das vítimas da repressão da 
ditadura militar. Esta obra final encerra 
a trilogia de maneira congruente, subli-
nhando a importância do resgate da 
memória coletiva como forma de apazi-
guamento com a própria biografia.
“E você, vai continuar mexendo naquilo?
Silenciei, inspirei o ar devagar e profun-
damente, como se com isso pudesse 

recobrar meu próprio eixo.
No passado, você diz?
É, no que papai fez.
É o que faço desde os doze anos, eu res-
pondi, sorrindo tristemente.”
Esta última obra torna patente que a 
busca pela verdade é a busca pela junção 
das peças soltas da identidade pessoal 
e coletiva, fechando o círculo iniciado lá 
no primeiro volume e fazendo dessa tri-
logia sobretudo uma ode ao ceticismo. 
Pois desde o início, é a curiosidade e a 
descrença da menina Laura, intuindo a 
mentira disfarçada de omissão, que a leva 
a fuxicar tanto as gavetas e malas do pai 
como, mais tarde, já adulta, os arquivos e 
documentos de época. Porque é preciso 
duvidar das falas, mas também dos silên-
cios, e dar voz ao trauma causado pelo 
“não dito” para possibilitar enfim a sua 
superação.

Micheliny Verunschk

Micheliny Verunschk recebeu o Prêmio São Paulo de Literatura 2015, com 
o romance Nossa Teresa - vida e morte de uma santa suicida, na categoria 
melhor romance de 2015 - autor estreante acima de 40 anos. O romance 
Aqui, no coração do inferno foi finalista do Prêmio Rio de Literatura e o 
romance O peso do coração de um homem finalista do Prêmio São Paulo 
de Literatura 2018.
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