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Correntes d'Escritas
Celebrar a diversidade e a liberdadt,
O foco na literatura catalã é um dos muitos destaques da próxima edição do Encontro de Escritores Ibero-Americanos
promovido pela Câmara da Póvoa de Varzim, que continua a ver a sua programação a crescer e a tentar alcançar novos
públicos. Entre os próximos dias 19 e 23, mas com atividades a partir de 15, cerca de cem autores de 14 países trocam
experiências e pontos de vista, sem guião nem limites. O JL, como de hábito, associa-se ao considerado festival literário mais
importante do país, antecipando o essencial da programação e entrevistando alguns autores que apresentam novos livros
no encontro: Germano Almeida, João Melo, Juan Gabriel Vásquez, Ana Cristina Silva, Francisco Duarte Mangas, Ricardo
Fonseca Mota. Antecipa ainda o curto prefácio de Mia Couto ao livro de poemas de Hirondina Joshua, assim como o texto de
Francisco Vale e o poema de Ana Luisa Amaral integrados na Revista das Correntes, que este ano homenageia Hélia Correia
LUIS RICARDO DUARTE
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Se todos os anos a organização das
Correntes d'Escritas procura alcançar
urna edição "maior e melhor", Luís
Diamantino (LD), vice-presidente
e vereador da Cultura da Câmara da
Póvoa de Varzim, acrescenta outro
objetivo essencial: "Queremos chegar
a novos públicos." "Desenvolvendo
experiências de anos anteriores,
este ano as Correntes vão além do
que é habitual", diz ao JL. Um foco
na literatura catalã, sessões em
freguesias fora da cidade, ações de
formação para professores bibliotecários, residências literárias, mais
exposições, sessões de cinema e
teatro, a par de visitas a escolas, são
alguns dos exemplos dessa vontade. "Pretendemos reforçar o nosso
estatuto de cidade criativa", afirma
o responsável do encontro, que tem
a sempre louvada coordenação de
Manuel Ribeiro, diretor do CineTeatro Garrett, palco das Correntes
entre os dias 19 e 23, com atividades
a partir de dia is. "Também por isso
convidámos representantes de Obidos
e de Barcelona para trocar experiências e miir esforços", esclarece LD.
Najat El Hachmi, Marta Orriols,
Tina Vallès e Melcior Comes são os
quatro escritores que vão representar a Catalunha nesta edição
das Correntes. É o primeiro foco
dedicado a uma língua minoritária
do vasto espaço ibero-americano.
"Ao longo de 20 edições, passaram pelas Correntes numerosos
escritores catalães, mas também
do País Basco, da Galiza e de outras
expressões culturais de Portugal,
Espanha e da América Latina", su-
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blinha o vereador. "Com este foco
especial na Catalunha, queremos
mostrara diversidade que compõe o mundo ibero-americano e,
sobretudo, a liberdade de que são
feitas as Correntes. Qual o segredo
da Póvoa de Varzim? Ser um espaço de liberdade, no qual todos os
autores podem dizer o que pensam,
sem reservas."
A atenção dada à literatura catalã
é o resultado de uma parceria do
festival com o Instituto Ramon Llull
(IRL). Fundado pelos governos da
Catalunha e das Ilhas Baleares e
pela autarquia de Barcelona, este
organismo tem como objetivo-a
promoção da língua e da cultura
catalãs em Espanha e no estrangeiro.
Homenageia um dos fundadores da
identidade da região, o teólogo, filósofo e poeta Ramon Llull, que marcou
oséculo XIII ibérico. Com a mediação
do agora delegado da Catalunha em
Portugal, Rui Reis, que por acaso é
poveiro, a parceria avançou - "com o
entusiasmo de todos", assegura LD.
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Para Izaskun Arretxe, diretora do
IRL, que também estará presente na
Póvoa, esta é uma oportunidade para
"fomentara literatura catalã entre o
público português e incrementar o
número de traduções para português". Atualmente, estão publicados
entre nós cerca de zoo títulos de
escritores catalães, a que se somam
os que vão ser lançados este ano nas
Correntes com a presença dos autores. Aprender afiliar com as Plantas,
de Marta Orriols, foi um dos livros
mais falados em 2018. Entre a ficção
e a autoficção, narra a experiência de
luto da narradora, confrontada com
a morte do marido e com o desfazer
dos sonhos futuros. Tina Vallès, em
A Memória da Árvore, toca em outro
assunto atual: a perda da memória e
oAlzheimer vistos através do olhar
de uma neta. A representação catalã
mostra também a sua diversidade,
com Najat El Hachmi, de ascendência marroquina, e Melcior Comes,
herdeiro da cultura balear (de onde
Ramon Lluul também era originário).

cc
Desen‘ olvendo
experiências anteriores,
este ano vamos para
além do que é habitual.
Queremos reforçar
o nosso estatuto
de cidade criativa
Luís Diamantino
DE SIZA E OUTRAS ARTES

"Mais do que um arquiteto, é um
grande artista", diz LD do convidado para a Conferência de Abertura
das Correntes. Álvaro Siza fará a
intervenção inicial e estará à conversa
com José Carlos de Vasconcelos (dia
19, às ia), sobre arquitetura e outras
artes, incluindo a literatura. Será
certamente um dos momentos altos

do encontro, dadas as pouquíssimas
intervenções públicas do arquiteto
português, consagrado internacionalmente e já distinguido com os
mais importantes prémios mundiais,
incluindo o Pritzker, em 1992. É o
inicio de um programa intenso que
convocará cerca de cem escritores de
14 nacionalidades. Estarão em diálogo
em dez mesas com temas inesperados e improváveis (ver programa
na página 20) e visitarão escolas. Na
secção Correntes Itinerantes, alguns
visitam a freguesia de São Pedro de
Rates, num dos limites do concelho
da Póvoa de Varzim, e em Navais,
mais a norte. Nas Correntes em Rede,
Luís Carmelo, Mafalda Milhões,
Possidónio Cachapa, Isabel Rio Novo,
João Tordo, Isabel Bezelga e Ana
Margarida de Carvalho, entre outros,
integram a formação para professores
bibliotecários. As residências artísticas de um dia realizam-se em quatro
espaços da Póvoa de Varzim - Museu
de Etnografia e História, Fundação
Dr. Luís Rainha e Casa Manuel Lopes
- pontos de partida e inspiração para
20 autores.
Numa parceria renovada com
Serralves, as Correntes inauguram
no Cine-Teatro Garrett a exposição
Língua Cega - A Oficina Aram na
Coleção de Livros e Edições de Artista
da Fundação. A esta juntam-se as

que estão patentes nas renovadas
Galerias Euracini2, antigo espaço
comercial convertido pela câmara em
polo cultural. Em antevisão, Miguel
Gonçalves Mendes apresenta excertos
do seu próximo filme, O Sentido da
Vida (dia 18, às 17h), e Mário Lúcio,
escritor, músico e anterior ministro
da Cultura de Cabo Verde, e Karyna
Gomes, da Guiné-Bissau, sobem
ao palco para cantar sons dos seus
países (dia19, às 22h). A15, a poesia
sai à rua, com disseurs a percorrerem várias artérias da cidade. "Com
mais de 3o lançamentos, um prémio
literário único e muitos diálogos com
outras artes, as Correntes são uma
plataforma para encontros à volta do
livro e da literatura", sintetiza Luís
Diamantino. "Queremos continuar a
marcar o início do ano editorial." .n.
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Germano Almeida
De defunto a ícone turístico
Quem conta um conto acrescenta um ponto. Na verdade, o
ditado também podia aplicar se ao
romance. Quem conta uma história,
pequena ou grande, fica muitas
vezes com vontade de a continuar,
sobretudo quando ela tem todos
os ingredientes: grandes personagens, muita intriga, abundante jogo
literário, humor e retrato social. Pois
foi exatamente isso que aconteceu a
Germano Almeida, Prémio Camões
em 2018, grande referência das
letras cabo-verdianas. Há dois anos
publicou O Rei Defunto, em que
imaginava a morte de um escritor
no dia do lançamento do seu mais
recente romance (assim transformado em último). Agora, repescando
o título da derradeira obra daquele
autor de papel, O Último Mugido,
continua os acontecimento deixados
a meio, nomeadamente a cremação do falecido e a execução do seu
testamento. Assim se vai de defunto
a ícone turístico.
Editado pela Caminho, O Último
Mugido é o 18." titulo de Germano
Almeida, 74 anos, que tem publicado
sobretudo romance, sempre com as
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ilhas e a História de Cabo Verde em
pano de fundo. "Vivo inserido na
realidade [do meu país] e agrada-me
confundi -la com ficção", diz-nos
nesta entrevista.
Jornal de Letras: O que ficou por
contar uma vez terminado O Fiel
Defunto? Foi difícil deixar o livro e
partir para outro?
Germano Almeida: Normalmente,
quando se termina um livro fica no
autor urna sensação de vazio, como
se de repente tivesse ficado sem
ocupação. A mim dá-me sempre
a ideia de um período de luto, isso
enquanto as personagens não se
afastam de nós e não partimos para
outra estória. Desta não aconteceu
assim, julgava o livro terminado,
nós a sairmos do cemitério já com o
defunto na cova, porém as personagens continuavam comigo, tagarelando, dando opiniões, sobretudo
a viúva que se descobre "herdeira"
dos propósitos do marido e agora
quer cumprir a sua última vontade,
que é ser cremado na Praça D. Luís.
Eu, enquanto narrador, limito-me a
acompanhá-los.
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Germano Almeida "Dá-me imenso gozo as pessoas 'descobrirem' gente conhecida
nas figuras que realmente são ficcionadas."

Com a mudança de protagonista, do
escritor para a sua mulher, mudou
também a forma de narrar?
Não creio ter mudado a forma
de narrar, ainda que agora a
perspetiva seja diferente. A viúva
esteve muitos anos fora, nos EUA,
e, como muitos emigrantes, vem

Essa tem sido urna das minhas motivações, pelo menos até agora. Mas
cabe aos leitores a avaliação final.

Melo

Retratos de Angola
411 Desde a sua estreia, em 1985, o
escritor angolano João Melo, 64
anos, tem vindo a alternar volumes
de poemas e contos. Sai agora a
coletânea O Dia em Que Charles
Bossangwa Chegou á América,
editado pela Caminho, que reúne
sete histórias curtas. Delas diz que
são retratos de Angola, fragmentos
da história recente do seu pais,
sempre pelo filtro do humor. Para
o escritor, jornalista e professor,
autor de uma vintena de títulos,
esse registo é mais do que um
estilo, é uma forma de resistência,
de desconstruir o que observa no
dia a dia.
Terminados na sua maioria
em 2oi7, estes contos não refletem a sua passagem pelo GovernO
liderado por João Lourenço, na
pasta da Comunicação Social, que
ocupou desde o início até final de
outubro último, mas o escritor
não nega o potencial literário que
essa experiência possa vir a ter.

com alguns tiques, acha que sabe
mais do que os que não saíram
da terra e não perde nenhuma
oportunidade para referir isso.
Há, pois, alguma sobranceria
inicial da parte dela, mas acabará
por se domesticar e ficar como os
outros.
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Jornal de Letras: Como nascem os
seus contos, de onde partem?
João Melo: Naturalmente, da minha
experiência, da minha observação,
das minhas leituras, incluindo da
imprensa, e das minhas inquietações. O desafio é sempre como
transformar tudo isso em literatura.

"Literatura rima (ou deve
rimar) com tudo"

O que une estes contos?
Este livro está na mesma linha da mi nha obra ficcional, até agora: trata-se
de observar, criticar e refletir sobre a
realidade social angolana, no sentido
mais amplo possível desse conceito,
sem perder de vista que, obviamente,
Angola não é uma ilha e que faz parte
não apenas do continente africano,
mas do mundo inteiro.

'Reformado da vida pública, tem
agora mais tempo para fazer o que
mais gosta: ler, escrever, imaginar, ironizar.

1-lá, nesse sentido, uma tentativa
de captar a história recente do seu
país, não falando propriamente
de políticos e de política, mas do
ambiente que se vive, dos seus temas
quentes, das suas falas e costumes?

O conto que dá título ao volume é
uma epopeia do cidadão comum,
dos migrantes que enchem as
notícias dos jornais. Vontade
de mostrar, de denunciar uma
injustiça?
Também. Mas quis, sobretudo,
contar uma estória bem contada.
Literatura é muito mais do que
urna boa intenção ou a experiência
individual de cada um. C) conto que
dá título ao livro aborda um tema
atual, que não se refere diretamen te a Angola ou aos angolanos, mas
a outros africanos, com os quais
devemos ter, todos nós, cidadãos
deste mundo, urna maior empatia: o
drama dos emigrantes africanos que
tentam chegar à Europa atravessando o Mediterrâneo.
O humor e a ironia estão muito
presentes, como acontece em títulos
anteriores. É o registo que mais o
puxa para a escrita?
Eu diria para a própria vida. Apesar
de reservado (ou talvez por isso
mesmo), é um dos meus modos de
estar na vida e no mundo. Por outro
lado, é bom não esquecer o que
disse um outro escritor africano,
cujo nome agora esqueço: para nós,
africanos, o humor é uma forma de
resistência.

E de que trata, afinal, o romance?
Que implicações terão a execução do
testamento literário do escritor e a
sua cremação?
A princípio, a viúva quer apenas
satisfazer a última vontade do
marido, ainda que toda a gente ache
a ideia de cremação urna verdadeira estopada. Mas, aos poucos, ela
deixa-se entranhar pelas reivindicações da população de S. Vicente,
que se considera estar há muito
abandonada pelos poderes políticos
do país, e começa então a encarar a
cremação pública do escritor como
um verdadeiro ato político capaz
de atrair a atenção sobre S. Vicente
como a ilha onde começaram todas
as inovações que passaram por
Cabo Verde, a começar pelo cabo
submarino, a terminar numa cremação pública. Bem, algumas vezes
ela delira um bocadinho, mas a sua
ideia é transformar o defunto num
ícone turístico.
A dimensão de crónica do seu país,
de histórias que se contam e de peripécias que se avolumam, continua a
ser o que mais lhe interessa?
Na realidade, não escolho antecipadamente os assuntos sobre
que escrever, eles surgem em
mim e não poucos são inicialmente explorados como simples
paródia. Mas é evidente que vivo
inserido nessa realidade e agrada-me confundi-la com ficção.
Dá me imenso gozo as pessoas
"descobrirem" gente conhecida
nas figuras que realmente são
(lecionadas.

A paródia também o permite
desconstruir os temas, mesmo
os políticos, apresentando novos
olhares?
Acredito profundamente nisso. É
bom desconstruir tudo: certezas,
pre.simções, vaidades, cânones,
complexos, que sei eu?
Na verdade, encontramos alguma
política nestes contos. Mas diz, na
nota final, que são anteriores à sua
passagem pelo Governo angolano.
Política e literatura não rimam?
Claro que rimam. Literatura rima
(ou deve rimar) com tudo. A minha única dúvida é a autoajuda...
Entretanto, como sai recentemente
do Governo, anota final a que se
refere justifica -se para melhor
situar os leitores relativamente ao
período em que as estórias deste
livro ocorreram.
E não trouxe dessa experiência
governativa inspiração para novos
contos?
Quem sabe?
No prefácio a este livro, Maria
Teresa Salgado, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro,
afirma que "o conto é um género
privilegiado no continente
africano". Também partilha desta
visão?
Não sou um teórico ou um crítico
literário. Mas tendo a concordar que,
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CORRENTES D'ESCRITAS

O Último Mugido era também o
título do romance que o escritor fiel
defunto ia lançar. Desse título dizia-se, aliás, no romance anterior, que
"O Último Mugido pode significar
muita coisa ou mesmo coisa nenhuma e verdadeiramente ninguém
sabe a razão desse título misterioso,
para não dizer provocador." Até que
ponto este jogo literário estimulou a
sua escrita?

Nunca imaginei que esse título
viria alguma vez a ser usado como
real. Foi o primeiro que me ocorreu
quando comecei o ficheiro e ele foi
continuando, quer para o primeiro
quer para o segundo livro. Terá mais
a ver com falta de imaginação do que
com provocação.
E haverá continuação, novos urros,
rugidos, bramidos, nesta história e
com estas personagens? Gosta da
ideia de ter personagens a percorrerem mais do que um livro, criando
uma rede invisível entre livros?

Gosto realmente da ideia de ter
personagens percorrendo diversos livros e há algumas que estão
presentes em mais do que um livro.
Neste último é diferente porque
assumidamente são as do livro
anterior. Mas ao longo da escrita
fui-me dando conta de que no livro
anterior falava do defunto e neste
aqui, da viúva. E as pessoas queixam-se de que não se sabe porque o
fulano que está preso matou o escritor. Ando por isso a congeminar a
ideia de um terceiro livro, contado
agora na perspetiva do assassino.
Veremos se resulta. .n

por causa da nossa tradição oral (que,
é bom dizê-lo, também existiu em outras civilizações, as quais a terão perdido devido ao processo de urbanização,
mais antigo do que no nosso continente), nós gostamos particularmente
de uma boa estória curta... Uma coisa
é certa: a oralização da linguagem
continua a ser, aparentemente, uma
característica da literatura africana
contemporânea, pelo menos a que
eu conheço. De todo o modo, talvez
seja preciso uma investigação global e
concreta. Pode ser urna boa linha de
pesquisa para os investigadores...
Nunca teve a tentação de escrever
um romance?

Talvez seja melhor falar em imposição. Há dias, um agente literário
internacional fez-me a mesma pergunta, pois, segundo ele, "contos são
difíceis de promover"... Quer dizer,
contos estão quase ao mesmo nível da
poesia: ninguém quer publicar, pois
"não há mercado"! Como se os "mercados" não fossem criados... Basta
traduzir à letra essa palavrinha que
todo o mundo tem na boca: "rnarketing", quer dizer, "fazendo mercados"... Na minha opinião, quer no
caso dos contos quer no da poesia, os
leitores é que perdem... De qualquer
modo, e como agora já me reformei
da vida pública, tenho mais tempo
e é possível que, um dia destes, saia
oprimeiro romance. Aindatenho
muito que produzir... .n.

LETRAS *
passado... O romance desenvolve-se e
conta-se a partir de um tempo presente
e mergulha no passado como quem entra num território obscuro e misterioso,
cheio de segredos. O passado é um lugar
perigoso em Os Informadores. E a memória é a única maneira de lhe aceder e
de averiguar quais são esses perigos.

Juan Gabriel Vásquez
Investigar o passado,
descobrir o mistério
Os Informadores é o quarto romance
de Juan Gabriel Vásquez publicado
em Portugal pela Alfaguara, depois
de O Barulho das Coisas ao Cair, As
Reputuções e A Forma das Ruínas;
este último distinguido com o Prémio
Casino da Póvoa das Correntes d'Escritas. O escritor colombiano volta
agora à Póvoa com o que considera ser
oseu verdadeiro primeiro romance,
aquele em que descobriu o escritor
que queria ser. Depois da publicação
do seu livro de estreia, Gabriel Santoro
depara-se com o desgosto do seu pai,
que chega a criticar o romance em
público. Intrigado, tenta perceber o que
terá causado tanto incomodo paterno,
mas a sua súbita morte precipita-o
numa viagem - e numa investigação
- para a qual não estava preparado. Os
Informadores é a circum-navegação
da Colômbia do pós-Segunda Guerra
Mundial e do tempo em que nazis e
judeus em fuga se encontravam na
América do Sul. É também uma época
de delações, de mentiras e de palavras
assassinas, matéria-prima ideal para
um escritor que, no início do novo
milénio, procurava precisamente
encontrar o valor da escrita.
Jornal de Letras: Considera Os
Informadores o seu verdadeiro primeiro romance, apesar de ter livros
anteriores. Porquê?
Juan Gabriel Vásquez: Publiquei dois

romances quando era muito jovem,
aos 24 e aos 26 anos. Foram exercícios
valiosos, aprendi muito com eles, mas
muito rapidamente me apercebi de
que era apenas isso: aprendizagens.
Nunca poderiam partilhar a estante
com os livros que admiro. Na altura,
vivia em Paris. Deixei a cidade e instalei-me no meio das Ardenas belgas,
e dediquei-mea tentar descobrir que
tipo de romancista era, e até se devia
abandonar a ideia de ser romancista. Pouco a pouco, encontrei as
minhas obsessões e como as abordar
literariamente. O resultado foi Os
Informadores.
Muitos críticos (e outros escritores)
consideram que Os Infonnadores, tal
como outros romances seus, foi o responsável por uma mudança nas letras

ibero-americanas. Teve essa intenção
literária, essa vontade de encontrar
algo de novo?

Nunca percebi se um escritor quer
encontrar um estilo novo ou se simplesmente não quer repetir o que já
foi feito. Cresci muito consciente do
privilégio que é escrever na tradição
de Borges, Onetti, Garcia Márquez e

O que mais se destaca no livro é o seu
estilo e a divisão em quatro partes.
Como se foi estruturando a arquitetura
do romance?

Apercebi-me, muito cedo, de que
olivro era também uma reflexão
sobre a dificuldade em encontrar
a verdade sobre o passado. E isso
acabou por se refletir na estrutura. Na
verdade, o romance tem a forma de
uma investigação levada a cabo pelo
jornalista Gabriel Santoro. O problema
é que, devido às suas averiguações,
cada parte do romance questiona e
contradiz as anteriores. O narrador
vai conhecendo mais a fundo a vida
do seu pai e vai encontrando um país
desconhecido. A divisão em partes
espelha essa descoberta pessoal. Com
isto chegamos ao capítulo final, aquele
que dá sentido ao todo. Mas se calhar é
melhor não adiantar muito mais.
z O protagonista e narrador, Gabriel
Santoro, é jornalista e escritor. Tem
qualquer coisa sua?
"i"
Juan Gabriel Vásqut. "O passado é um lugar perigoso"

Vargas Llosa. Nesse sentido, o único
compromisso que tem um escritor
quando herda uma tradição tão rica é
não a copiar, é levá-la a lugares novos,
não percorrer os caminhos já trilhados. Em Os Informadores, tentei contar
oque ainda não tinha sido contado e
fazê- lo de uma forma que também
não tinha sido usada antes.
Que outras influências foram importantes para si nessa altura?
Bom, isso devia ser respondido pelos

críticos, não é verdade? Mas quando
falaram em Conrad ou Philip Roth,
posso dizer que não se equivocaram.
Procurei misturar tradições de forma
a criar um veiculo capaz de me levar a
lugares novos. Não sei se consegui.
Qual foi o ponto de partida para Os
Informadores?

lima conversa. Em 1999, durante urna
viagem à Colômbia, conheci uma mulher alemã e judia que tinha chegado
ao país em 1938. Corno se fosse a coisa
mais natural do mundo, falou-me do
hotel que o governo da altura converteu em campo de prisioneiros para
simpatizantes ou propagandistas nazis. Contou-me ainda como o seu pai
judeu esteve quase a ser preso também
apenas por ser alemão. Senti que tinha
de saber mais sobre o assunto. Pedilhe que me oferecesse urnas horas do
seu tempo para me contar a sua vida
e esse momento histórico. Falámos
durante três dias e converti-a em Sara
Guterman, unia das personagens do
romance.
Durante a escrita de Os Infonnadores,
como disse, vivia longe da Colômbia.

Essa distância foi importante para
mergulhar no passado do país?

Foi decisiva. Durante anos, o meu
problema foi a convicção de que não
entendia o meu país, de que não o
conhecia, de que me sentia longe em
mais do que um sentido. Por isso, sentia
que não tinha autoridade para escrever
sobre ele. Tiveram de passar anos e de
ocorrer vários descobrimentos para
perceber que essa distância - geográfica, cronológica e emocional - não era
um obstáculo: em a melhor das razões
para me enfrentar com o meu país.
Tem-se falado muito da atualidade
do seu romance. Que relação têm os
ecos da Segunda Guerra Mundial na
América do Sul com o que estamos a
viver agora?

O romance aborda muitos assuntos,
mas um deles é a importância da
palavra: com a palavra podemos causar
dano, destruir vidas, marcar os outros.
E o que descobrem as personagens,
e isso está muito presente nas nossas _
sociedades: nunca foi tão fácil destruir
a vida do outro com uma palavra (ou
com várias: em 14o carateres, por
exemplo). Outra ideia: Os Informadores
descreve uma sociedade de delatores,
em que a denúncia é apoiada e instigada pelo Estado. Agora, em muitos lugares do mundo, essa ética - a do delator
- está muito viva, com consequências
desastrosas.
Ao revolver o passado, está também a
trabalhar sobre a memória?

Claro que sim, entre outras coisas.
Este romance, corno todos os que já
publiquei, exploram os mecanismos
da memória, daculpa, do peso do

Posso dizer que sim. Tem com a vida
uma relação de investigação; lida com
a vida (a dos outros e a do seu país)
como um mistério. Mas dei-lhe propositadamente mais dez anos e outras
características. Apesar de ter usado
a minha vida e a minha experiência
para o inventar, Gabriel Santoro não é
' o boneco de um ventrfloquo, ou pelo
menos assim o espero.
O que aprendeu com este livro que
depois veio a aplicar nos seguintes,
que tiveram ainda mais sucesso do que
este?

Com este livro descobri o tipo de
romancista que queria ser. É difícil
explicar melhor, mas deparei-me com
várias descobertas que determinaram
os romances seguintes. Primeiro,
as minhas obsessões: o passado, o
lugar onde se encontram as histórias
privadas e a História pública, a família
como cenário de conflitos... E descobri
também o meu método: a investigação. Todos os meus romances são
investigações à volta de um mistério, e
isso começou aqui.
À terceira é de vez? Já se considerará
um cidadão da Póvoa de Varzim no
final da terceira visita, com um prémio
(o Casino da Póvoa) pelo meio? Qual a
sua relação com os festivais literários,
e com este em particular?

Os festivais são lugares de encontro
com os leitores e com os meus colegas.
E não posso evitar: sinto urna atração
imediata pelas pessoas para quem
os livros são importantes. Os festivais estão cheios dessas pessoas tão
estranhas! São lugares onde, durante
poucos dias, o que mais impor ta no
mundo é a literatura. E as Correntessão
um festival pelo qual sinto urna imensa
gratidão, porque tenho a impressão de
que os meus livros chegaram a Portugal
através da Póvoa de Varzim..n,
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Mais
lançamentos
C A presença de muitos escritores nas Correntes
d'Escritas também significa muitos livros. São
vários os lançamentos integrados no programa
oficial do encontro literário, sendo a maioria
novidades a chegarem brevemente às livrarias,
mas este ano também com edições estrangeiras,
nomeadamente de língua espanhola. Uma
pluralidade de vozes, estilos e géneros, a que o JL
dará atenção em próximas edições. Na literatura
portuguesa, David Machado regressa ao romance
com A Educação dos Gafanhotos (D. Quixote),
uma viagem de dois amigos pelos Estados
Unidos da América. Depois de ter apresentado
a sua primeira ficção longa nas Correntes, Meio
Homem Metade Baleia, José Gardeazabal volta
à Póvoa com novo romance, A Melhor Maquina
Viva (Companhia das Letras), uma narrativa
pelas ruínas da utopia e do capitalismo. Maria
João Cantinho publica nova ficção, em Asas de
Saturno. Dando continuidade à presença nas
Correntes, a Abysmo apresenta três novidades:
A Grande Dama do Chá, de Fernando Sobral,
Aaron Klein, de Paulo José Miranda, e Cálice, de
Luís Carmelo. Do projeto dinamizado por este
último autor, Escrita Criativa Online, saem novos
volumes da coleção Nova Mymosa: Adius, de
Vasco Gato, Onde Rompem os Narcisos, de Isabel
Rio Novo, Escorço, de José Mário Silva, e Navalha
no Olho, João Paulo Cotrim.
De Espanha, com as atenções viradas para a
Catalunha, são apresentados os romances:
Aprender a Falar com as Plantas, de Marta Orriols
(D. Quixote), e A Memória da Árvore, de Tina Vallès
(D. Quixote). De autores em língua espanhola: Os
Tempos do Ódio, Rosa Montero (Porto Editora),
O Assassino Tímido, de Clara Usón (Teodolito), e
Harmonia, de Antonio Colinas (Assírio & Alvim).
Na poesia, vários lançamentos. Ministério da
Solidão, de Renato Filipe Cardoso (Texto Sentido),
que também organiza o volume coletivo Pecados
Correntes. Ainda Pitões das _Unias, de Aurelino
Costa (Bluebooks), A Fúria da Beleza, da brasileira
Elisa Lucinda (Rosa de Porcelana), A Parte que Nos
Toca, de Pedro Teixeira Neves (Labirinto), Doutrina
Sem a Qual Nunca, do angolano Lopito Feijóo, e
Fevereiros Doutrinários, do poveiro radicado na
Suíça José Alberto Postiga (Exclamação).
No ensaio, destacam-se Literatura e Emoções, de
Leonor Simas- Almeida (Universidade de Coimbra),
sobre a importância dos afetos na hermenêutica,
Pedra de Toque, de Lélia Nunes (Letras Lavadas), e
O Homem que Comia Tudo, de Ricardo Dias Feiner
(Quetzal). Este ano, as Correntes d'Escritas terão
uma forte presença infantojuvenil, que também se
espelha nos lançamentos. São os casos de A Aldeia
Verde e Vermelha, de Paulo Morais e Sofia Santos
(Tcharan), A Menina que Queria Desenhar o Mundo,
de Adélia Carvalho e Sérgio Condeço (Nuvem de
TInta), O Avô que Tem Uma Borracha na Cabeça, de
Rui Zink e Paula Delecave (Porto Editora), Serei
Sempre o Teu Abrigo, de Valter Hugo Mãe (Porto
Editora), A História de uma História, de Raquel
Patriarca e Sara Cunha (Acento Tónico), e Leila, dos
brasileiros Tino Freitas e Thais Beltrame (Abacatte).
De editoras espanholas, com autores presentes na
Póvoa, sai: Hay Gente que no Sabe Lo que Hace, da
argentina Alejandra Zina (Paisanita), Resulta Fada
Del Dia que Vas a Morir, do asturiano Miguel Rojo
(Huso), e Sin Regresso, da chilena radicada em
Espanha Carmen Yailez (Bajamar). Nas revistas,
dois novos números da Lote e da Suroeste.

Ana Cristina Silva
A viagem de Rimbaud
« Era não só um interesse antigo, como
um romance escrito há muito tempo,
em 2012, que por vicissitudes editoriais
foi ficando na gaveta. Mas conselhos
de bons amigos leitores levaram Ana
Cristina Silva a regressar à vida e obra
de Rimbaud. Ao correr da página, a
escritora e psicóloga, distinguida em
2017 com o Prémio Fernando Namora,
reconstituiu o percurso biográfico de
uma alma errante, em viagem constante e em fuga permanente. Rimbaud,
o viajante e o seu inferno, uma edição da
Exclamação, é o seu 149 romance e mais
um exemplo do seu gosto pela narrativa
biográfica, que já a fez cruzar épocas e
culturas. "Gosto de empreender, através
da ficção, uma viagem pela interioridade das minhas personagens", dirá nesta
entrevista. Neste caso, ao pé da aventura, do verso e do sonho. Rimbaud, o
próprio, através da pena de outrem.

t.
Ana Cristina

Jornal de Letras: Tem abordado várias
personagens históricas e literárias
nos seus romances. Gosta de ideia de
recontar uma vida inteira?
Ana Cristina Silva: Gosto da Ideia de as

compreender através de um romance
e isso não é diferente do que faço com
personagens ficcionadas. Gosto de
empreender, através da ficção, uma
viagem pela interioridade das minhas
personagens, focar-me nos seus
conflitos, nas suas mágoas, nas suas
angústias e prazeres. E também que se
perceba, através da narrativa, como a
natureza das relações que as personagens
estabelecem define e determina as suas
ações. E, claro, o contexto histórico e
social em que vivem. Gosto de ouvir a voz
das personagens a narrarem-se, escutálas dentro das suas memórias e mostrar
no texto como essas memórias são
tantas vezes ficcionadas pelas próprias
personagens. É o que acontece neste livro
Rimbaud, O Viajante e O Seu Inferno. No
romance escutamos a voz do poeta na
primeira pessoa, mas também de todas
as personagem que marcaram a sua vida,
a mãe, Madame Rimbaud, Paul Verlaine,
Mathilde Verlaine e Isabelle Rimbaud. A
narrativa vai evoluindo de acordo com o
ponto de vista destas várias figuras até ao
momento da sua morte, meses depois de
chegar de África e de lhe terem amputado
uma perna. As personagens poetas são
sempre algo diferentes - e este já é o
terceiro poeta sobre o qual me debruço,
uma vez que já escrevi romances
biográficos sobre Florbela Espanca e
sobre AI'Mutamid - porque, pelo menos
nos casos destes poetas, a sua vida era
quase literária, talvez pela necessidade
excessiva de amor.
O que a interessou literariamente na
vida de Rimbaud?

O romance foi escrito em 2012 e reescrito
no ano passado. A editora da altura não se
interessou pelo projeto, considerando que

Escrever sobre "um homem em eterna busca"

já se sabia tudo sobre a personagem e que
Rimbaud era uma figura pouco empática
(o que é verdade!), pelo que o romance
ficou na gaveta, ou melhor num arquivo
de computador. No ano passado, voltei
a ele, até porque'tinha tido apreciações
muito positivas de uma série de escritores
que haviam lido a primeira versão,
nomeadamente a Cristina Carvalho, a
Ana Teresa Pereira e o António Cabrita,
este último, •Iliás, fez os contactos
para que eu publicasse o romance. A
vida de Rimbaud é particularmente
poética, sendo ele um enfant terrlble.
A sua infância e adolescência foram
marcadas pela oposição à mãe, fugindo
dela inúmeras vezes. O eterno conflito
coma mãe determinará em parte as
suas necessidades de afirmação poética
(Madame Rimbaud desprezava os
seus dotes poéticos) e mesmo o seu
temperamento irascível talvez seja
uma consequência de uma oposição a
ela. Igualmente, a sua ida para África,
abandonando de vez a poesia para se
afirmar como negociante, será, em certa
medida, uma metáfora da necessidade de
corresponder às expectativas da mãe. Pelo
meio, temos a relação homossexual com
Paul Verlaine, também muito conturbada.
A ideia de viagem é o que mais marca a
imagem que temos de Rimbaud. É assim
também para si?

A viagem em Ritnbaud é uma fuga e
unta procura do quenunca encontrou
em lado nenhum: o amor... dentro
da lógica que aqueles que se sentem
abandonados e abandonam. Ele foi
um eterno andarilho desde jovem e a
última coisa que disse antes de morrer
(e isto é factual) foi: "Digam-me a que
horas me vão levar ao navio." Até ao
último sopro de vida, o seu pensamento
planeava viagens. Às páginas tantas
escrevi: "Quando Arthur viajava e ainda

não tinha chegado, havia sempre um
sonho à,sua espera." Isto pode parecer
romântico, mas o que se vê é um homem
em eterna busca e que em lado nenhum
encontra paz.
Sabe-se que acabou a vida em negócios
vários no Corno de África, alguns
envolvendo armas. Também lhe
interessou esse lado, incluindo o dos

mitos?
O negócio das armas fez parte de um
lote enorme de negócios que ele tentou
para enriquecer, não teve para ele mais
importância do que outros negócios.
O que estava em causa era o lucro, e
as fatalidades das caravanas só eram
terríveis por camas dos prejuízos. Nas
cartas que escrevia à mãe, queixava-se
continuamente da dureza das suas
condições de vida e de não obter os lucros
que considerava justos e necessários para
se transformar num homem rico.
Este é também um diálogo coma sua obra
poética?

Não, é um diálogo coma minha versão
da personagem Arthur Rimbaud... Cada
capítulo inicia-se por uma pequena
passagem poética que procura transmitir
uma tonalidade sobre a alma do poeta
em função do que acontece nessa parte
da narrativa. Esses pequenos textos, isso
sim, são uma espécie de diálogo que fui
estabelecendo com ele, ainda que estejam
escritos na terceira pessoa. Por exemplo:
"Arthur não passava de um órfão errante à
procura de presságios no deserto. Todos os
lugares da sua vida eram terríveis porque
em todos continuava a fugir de sua mãe."
E de que forma a escrita de Rimbaud
influenciou a sua prosa?

Influenciou a forma como abordo a
personagem, não a forma como escrevo
ou o meu estilo. ai.

ID: 84923511

12-02-2020

Meio: Imprensa

Pág: 19

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Quinzenal

Área: 25,40 x 30,00 cm²

Âmbito: Lazer

Corte: 5 de 8

CORRENTES DESCRITAS/

LETRAS

Francisco Duarte Mangas
A Cidade das Livrarias Mortas
Ill A Cidade das Livrarias Mortas
é o novo romance de Francisco
Duarte Mangas, 59 anos, poeta,
ficcionista, jornalista, presidente da Associação de Jornalistas
e Homens de Letras do Porto, a
quem foram atribuídos já vários
prémios, começando pelo Carlos
de Oliveira, na sua primeira
edição, e o do Eixo Atlântico de
Narrativa Galega e Portuguesa.
Jornal de Letras: A cidade
deste seu livro é o Porto dos
nossos dias, em que vive, uma
cidade que se está a fazer outra,
aparentemente sem contestação
dos seus naturais ou habitantes...
Francisco Duarte Mangas: É
verdade. Como uma cobra, a cidade muda de pele. Uma brusca
metamorfose, que lhe rouba um
pouco de tudo, dos cheiros à fala,
quase sem questionamento. Há
exceções. Os poetas das palavras

Riem

• o

com vísceras, pequeno grupo
conspirador nos ca fés da Baixa
Portuense, estão atentos à cidade invisível, desenhada pelos
grandes interesses económicos,
a emergir com toda a força.
Mas ninguém os ouve... Como
podem eles lutar contra tanta
grua, esses moinhos de vento da
modernidade? Herdeiros, dizem,
dos poetas malditos de oitocentos, prometem resistir, prometem ser a reserva moral contra a
"usurpação".
São eles os únicos preocupados
com o destino da cidade?
Não são apenas os "poetas malditos" a mostrarem-se preocupados com o novo rumo d'A
Cidade das Livrarias Mortas. A
eles juntam-se um velho alfarrabista, um sem-abrigo, o neto
de um camaroteiro do. Teatro S.
João, a dona de pensão despe-

jada pelo senhorio, o presidente
da Confraria dos Tascos, um
vizinho num prédio de alojamento local, um (alegado) ladrão
de livros, um colecionador de
edições de A Mãe de Gorki, e o
enigmático Homem do Capacete.
Cada um conta a sua história,
cada um partilha as suas memórias da outra cidade a esvair-se
na penumbra.

o

Francisco 1),
"0 Porto que
muda de pele como uma cobra"

Viver no Porto "forçou-o" a
escrever este livro?
De facto, ele não constava dos
meus planos. Há livros assim,
imprevistos. Foi o editor Paulo
Torres Bento, meu amigo, que
me desafiou a escrever uma
o história sobre o Porto. Ao ler
o autores do século XIX, para uma
z antologia que fiz sobre temas
portuenses, (A Mesa do Senhor
Bruno) a dada altura deparei
com a palavra "camaroteiro":
•

Vonseci Mota

Um tema bem atual.
Muito. Hoje em dia é muito fácil ser repentista e cobarde nas redes sociais. Há
uma pressão enorme para escolhermos
um de dois lados, como se fosse sempre
possível dividir o mundo ao meio:
Ocidente e Oriente, Saramago ou Lobo
Antunes, Federer ou Nadal. Não será
equacionável gostar desses dois mundos
ao mesmo tempo? Foi essa inquietação que abriu as portas a esta história.
Explorar os limites, o que é o normal,
oque pode ser considerado patológico.
oque é delírio e criatividade, culpa e
responsabilidade, luz e sombra.

Elogio da tolerância
Depois de Fredo, a sua estreia literária,
distinguida com o Prémio Revelação
Agustina Bessa-Luís, Ricardo Fonseca
Mota regressa ao romance, agora na
Porto Editora, com As Aves não Têm
Céu. Uma narrativa centrada em três
homens, todos no limiar da normalidade e das convenções sociais. Explorar as
fronteiras, quebrar muros e chegar ao
outro foram, aliás, propósitos que moveram a sua escrita, que ao segundo livro
rumou a novos horizontes. Se de início
oseu impulso foi contar, agora procura
dialogar com as personagens, com os
temas, com o interior da narração. A
abrir o romance, uma tragédia, a morte
de urna filha que seguia no carro com o
pai. A partir daí, o esforço do escritor (e
também do leitor) para chegar ao outro.
Nascido em 1987 e fixado em Tábua.
Ricardo Fonseca Mota é psicólogo e tem
trabalhado também em projetos teatrais.
Jornal de Letras: Publicou o seu
primeiro romance em 2o16, o segundo
sai passado quatro anos. É o seu ritmo?

Ricardo Fonseca Mota: Este livro estava
pronto há algum tempo, mas estive
empenhado na minha obra-prima: a
minha filha. As prioridades inverteram-se. Descobrirei agora o ritmo, e já
tenho outros textos adiantados.

o

o
5
Ricardo Fonseca Mota "Há uma pressão enorme para enorme para escolhermos
um de dois lados, como se fosse sempre possível dividir o mundo ao meio"

Conciliar a escrita com o dia a dia,
incluindo a psicologia, tem sido difícil?

Como se diz na primeira frase do
novo romance, "foi o que foi", ou
seja, é o que é. Sinto que há muita
curiosidade por parte das pessoas
e dos leitores em relação à minha
profissão. Aquando do lançamento
do primeiro livro perguntaram-me
até se seriam histórias saídas do

meu consultório. A resposta é: não.
Antes de tudo sou um observador,
e é isso que alimenta o psicólogo, o
escritor e o pai. Não há uma fórmula
mágica para chegar aos outros,
apenas estar atento e disponível. É
esse, aliás, o ponto de partida deste
romance: a forma como a intolerância torna as relações humanas
perigosas.

Há, de facto, muitos contrastes neste
livro, a começar pela relação pai e filha
e pela morte desta última, num dos
capítulos iniciais. Essa imagem esteve
presente desde o inicio?
Sim, o livro começou precisamen te com esse corte brutal. Todas as
personagens surgiram em torno da
personagem do pai. É face a ele que se
desenvolve a reflexão sobre a tolerância. O trauma e a doença mental,
que são indissociáveis da sua figura,
são apenas os catalisadores para um
olhar sobre a exclusão e a diferença. No
livro, incentiva-se o leitor a enfrentar
a loucura, o que nem sempre é possível
no dia a dia. A sociedade foge desse
confronto. Veja-se o caso da mulher
que abandonou o filho no caixote do
lixo. De repente, o espaço público é
inundado por uma onda de críticas ou
de apoios que nunca leva ao conhecimento do que está em causa.
Em que sentido?

Rapidamente tudo passa a ser preto ou
branco e com isso erguem-se muros.

a partir daí nascia o neto do
camaroteiro, personagem que
abre e percorre todo o romance.
O neto do camaroteiro, funcionário do Ministério da Cultura,
é enviado ao Porto para analisar
a estranha peste que ataca as
livrarias.
E descobre as suas causas?...
Ele encontra no Café Piolho o
neto do camaroteiro, líder do
grupo das palavras com vísceras,
que, sem rodeios, o informa de
que a cidade se transformou num
"cemitério de 1 iv ra rias". O visitante discorda: antes de chegar
ao café, diz, passou pela Livraria
Lello e há muito não via tanta
gente a disputar a entrada numa
casa de livros. O poeta sorri, e dá
a sua opinião sobre a mais antiga
livraria do Porto: "Converteuse num museu, num escadório,
campo de treino de fotógrafo
amador."
E quem é o "enigmático" Homem
do Capacete?

O leitor achará a resposta. Mas
é ele, sem dúvida, quem melhor
conhece os humores da cidade,
que compara a uma cobra a mudar de pele em cada estio, e que
melhor conhece as livrarias, que
nos últimos anos viu transformadas em botequins..u.

Fui buscar a doença mental precisamente para sublinhar que, em muitos
campos, é difícil estabelecer limites,
incluindo para as relações humanas.
Tudo passa por perceber como queremos construir as nossas famílias, as
nossas sociedades, as nosvrs regiões e
países. Preferimos chegar ao outro ou
fingir que somos todos celebridades
agarradas a uma rede social, em vidas
fragmentadas? E voltamos à tolerância.
Como se espelham estas ideias no
romance?
O leitor é desafiado a criar empalia com
três personagens muito estranhas, o pai
e as outros dois homens que partilham
a casa com ele. Mas nada disto é dado
por um olhar exterior, mais propício a
rótulos. Procurei a pulsão interior das
personagens, tentar compreendê-las,
descobrira origem do sofrimento que
sentem. Não temos de aceitar tudo, mas
podemos pelo menos compreender,
identificar as motivações.
Procura também um lado mais
alegórico do romance?

Sim, o romance mostra mais do que
conta, pergunta mais do que responde. A cidade não tem nome, tal como
algumas personagens, incluindo a
filha. Interessou-me aflorar o lado mais
universal da experiência. Nesse sentido,
distanciei-me um pouco do meu
primeiro romance, mais realista, mais
preso à descrição das ruas e do espaço
físico. Neste caso, a estética expressionista pareceu-me a mais apropriada.
Para captar a essência da personagem,
para que ela exista mesmo, é preciso dar
ao leitor os seus lados menos visíveis e
redondos. "
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Ifirondi na Joshua
Aguçar o murmúrio

Mesas redondas
II Conversas cruzadas e temas improváveis moldam o grosso
do programa das Correntes d'Escritas. Dez mesas redondas,
com outros tantos temas, com uma centena de escritores
de 14 nacionalidades. Depois do fim do festival, há ainda
uma sessão extra, em Lisboa, numa extensão do encontro
no Instituto Cervantes. À exceção desta, todas as sessões
decorrem no Cine-Teatro Garrett, no centro da Póvoa de
Varzim. Antes, as Correntes d'Escritas arrancam com a
cerimónia e a conferência de abertura. Eis o essencial do
programa:

MIA COUTO
41 Os Ângulos da Casa, da
moçambicana Hirondina
Josluta, e um dos livros de
poemas a ser lançado, agora
em Portugal, nas Correntes,
embora em Moçambique
já tenha duas edições, com
a chancela da Fundação
Fernando Leite Couto - o já
desaparecido jornalista e
escritor, pai de Mia Couto, que
assina uma muito breve nota
introdutória do livro da poetisa,
32 anos, com colaboração em
várias antologias e revistas.

19 DE FEVEREIRO, QUARTA-FEIRA
Cerimónia de Abertura, às 11, no Casino da Póvoa, com
anúncio dos vencedores dos prémios associados ao encontro,
nomeadamente o Casino da Póvoa.
A Arquitetura e Outras Artes, conferência de abertura de
Álvaro Siza Vieira, seguida de conversa com José Carlos de
Vasconcelos, a partir das 15.
MESA 1: Já não (se) salva a literatura, às 17, com Álvaro
Laborinho Lúcio, Antonio Colinas, Germano Almeida,
Hélia Correia, Marta Bernardes e José Carlos de Vasconcelos
(moderador).
20 DE FEVEREIRO, QUINTA-FEIRA
MESA 2: Mulheres, artes e ditadura, em colaboração com a
Universidade do Minho, às to, com Ana Cristina Silva, Luísa
Costa Gomes, Mário Lúcio, Rui Zink, Alejandra Zina e Ana
Gabriela Macedo (moderadora).
•

MESA 3: Era uma vez a liberdade, às 15, com José Gardeazabal,
José Luís Peixoto, Luis Sepúlveda, Marta Orriols, Paula Lobato
de Faria e Michael Kegler (moderador).
MESA 4: Tenho medo da poesia, às 18, com Ana Luisa Amaral,
Isabel Rio Novo, Ivo Machado, Karyna Gomes, Miguel Araújo,
Vasco Gato e Celso Muianga (moderador).
21 DE FEVEREIRO, SEXTA-FEIRA
MESA 5: O efémero é o novo para sempre, às to, com Afonso
Cruz, David Capelenguela, David Machado, Fernando Sobral,
Gabriela Ruivo Trindade, Melcior Comes e Pedro Teixeira Neves
(moderador).
MESA 6: Os fins justificam os livros, às 15, com Carmen Yátlez,
Hugo Gonçalves, João Melo, Miguel Rojo, Possidónio Cachapa,
Raquel Ochoa e Onésimo Teotónio Almeida (moderador).
MESA 7: Nas redes perdidos, os livros de amanhã, às 18 e
3o, com Ana Bárbara Pedrosa, Hirondina Joshua, João Paulo
Cotrim, Paulo José Miranda, Ricardo Fonseca Mota, Tina Valles
e João Paulo Sacadura (moderador).
MESA 8: Repintam-se de azul as palavras, às 22, com Abdulai
Sila, João Gobern, Maria João Cantinho, Mario Delgado
Aparaín, Najat El Hachmi, Onésimo Teotónio Almeida e
Henrique Cayatte (moderador).
22 DE FEVEREIRO, SÁBADO
MESA 9: Se está na internet é porque é verdade, às to, com Ana
Margarida de Carvalho, Clara Usón, Luis Osório, José Mário
Silva, Miguel Szymanski, Maria Manuel Viana e João Gobern
(moderador).
MESA 10: São de(s)ilusão os tempos, às 16, com Elisa
Lucinda, Francisco José Viegas, Juan Gabriel Vásquez, Manuel
Rui, Patrícia Portela, Rosa Montero e Maria Flor Pedroso
(moderador).
24 DE FEVEREIRO, SEGUNDA-FEIRA, EM LISBOA
MESA 11: Habitam em mim todas as crises do mundo, com
Clara Usón, Elisa Lucinda, Juan Gabriel Vásquez, Mario
Delgado Aparaín, Patrícia Portela e Luís Ricardo Duarte
(moderador).

Difícil apresentar quem fica
bem para além de um prefácio.
Hirondina Joshua não surgiu
agora, com este livro. Foi surgindo de forma subtil e firme
com a sua palavra delicada e
iluminada. Foi surgindo como
uma claridade lunar até se impor não já como uma promessa
futura mas como uma voz
presente e segura no panorama
das letras moçambicanas.
Poesia de natureza pessoalíssima, com tonalidades e
ousadias invulgares que parecem querer, como ela mesmo
anuncia, "desnudar o vazio".
O que Hirondina faz é afiar
a palavra na pedra, aguçar o
murmúrio que, na aparência
doce, redesenha com unia
lamina o seu mundo interior.
Estes poemas convidam nos

rim-

t á It
„,

dai

"Poesia de natureza pessoalissima"

a um passeio pelas ruas que às
vezes são nossas, unia visita a
um quotidiano que sendo familiar nos é estranho porque
nele se fala um idioma a que
Hirondina chama "a língua
dos céus". Visitemos pois os
ángulos desta casa que ela
construiu com o redondo da
palavra.

Este é um livro merecido e
merecedor da poesia que, sendo de estreia, é já de uma autora que encontrou a sua própria
voz. E essa conquista - o tomar
posse de uma linguagem única
e inimitável - é o que qualquer
autor busca durante toda a sua
vida. Hirondina chegou. E a
poesia já estava nela..n.

Boletim Cultural da Póvoa de Varzim
11 Entre a múltipla atividade
promovida pelo município
poveiro na área da Cultura - e
na qual se inclui a programação do renovado Cine-Teatro
Garrett, que tem a dirigi-lo
Manuela Ribeiro, a também
primeira "operacional" das
Correntes - conta-se a edição
anual do Boletim Cultural.
Que, de facto, é uma revista de muito bom nível, com
o natural objetivo de tratar
de tudo que tem a ver com a
historio e a cultura da cidade
e do concelho, de tao ricas
tradições, mormente como
terra de famosos pescadores e
principal praia das regiões de

Entre Douro e Minho, Minho
e Trás-os-Montes. O volume
51 do Boletim, relativo a 2019,
acaba de sair e entre os seus temas avulta o que tem a ver com
a Póvoa, em particular a sua
unidade militar, e a I Guerra
Mundial (além da Monarquia
do Norte), sob vários ângulos.
Há diversos artigos sobre o
tema, bem assim evocação da
Guerra, cem anos depois. Entre
os muitos textos sobre assuntos
diversos, até sobre "Livros,
Leitura e Censura", um da
diretora da revista. Maria da
Conceição Nogueira, sobre o
poeta (bracarense) João Penha,
que como Camilo passava

as férias de verão na Póvoa,
outros sobre figuras da terra
e múltiplos eventos, completando este n" de 304 páginas (
da revista (preço: 12,50 euros)
que tem como editor Manuel
Costa, diretor da magnífica
Bibioteca Municipal Rocha
Peixoto. Em texto introdutório o presidente da edilidade,
Aires Pereira, sublinha que "o
conhecimento da história local
é, nos dias que aí vêm, unia
necessidade imperativa, sem a
qual não há boa gestão politica
nem desenvolvimento económico. Porque quem não sabe de
onde vam não encontra o caminho certo para o futuro"..n.
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CORRENTES D'ESCRITAS

'LETRAS *

Na Revista das Corrente
O Mistério de Hélia Correia

A PRÓPRIA HÉLIA TEM AFIR-

FRANCISCO VALE
II A escritora Hélia Correia não
existe. Ou, pelo menos, não
pode ter sido a autora dos seus
livros. Sei que é uma afirmação
imprevista, que parece destinada a atrair a atenção dos leitores,
arrancando- os ao fascínio dos
ecrãs. Muitos são os que conhecem Hélia Correia. Tem o seu
nome em vários livros e recebeu
prémios corno o Camões e o
do Romance e Novela da APE.
Outros acrescentariam que adora gatos, procura a proximidade
da floresta de Sintra, aguarda
com ansiedade as primeiras
chuvas de Outono, e tem um
tropismo que a arrasta para as
terras de Emily Brontê e a Grécia
Antiga.
Claro que não pretendo negar
a existência física de Hélia
Correia, nascida em Ma fra em
meados do século passado e que
deu nome a urna das ruas da
vila. Tudo isso é inegável. O que
pretendo dizer é que não pode
ser ela a autora dos seus livros,
que tudo não passa de uma hábil
encenação, que estamos perante
uma atriz com talentos comparáveis aos de Marlene Dietrich
ou Helen Mirren.
Hélia já foi vista a caminhar à chuva com um sorriso
triunfal. Mas nunca ninguém
a viu debruçada sobre a secretária a escrever A Casa Eterna,
Lillias Fraser ou Um Bailarino
na Batalha. Como editor desses
e outros livros, não sei sequer
como é a sua letra, se conservou
a perfeição da caligrafia escolar,
se é tímida ou tem a audácia
das letras indecifráveis. Os seus
originais, mesmo no tempo das
Remington, nunca me chegaram
com emendas manuscritas. Na
verdade, já devia ter começado
a suspeitar que algo de insólito
se passava, pois conheço poucos
autores que não emendem as
provas, não desejem arrancá-las
das máquinas tipográficas já em
movimento.
Como explicar que alguém
que nasceu numa pequena vila

perdida na região Oeste seja
capaz de atravessar séculos,
como se t ivesse vivido sempre
sob os céus da Grécia Antiga
e conhecido a fúria orgulhosa
das suas mulheres, da corajosa
Antigona à vingativa Medeia?
Ou que fala da adoecida Lizzie
como se tivesse posado para
os pré-rafaelitas e os houvesse
acompanhado pelas ruelas e
ateliers da sombria Londres do
século XIX?
E, claro, o amor pelos gatos
também é suspeito. Um cão
é um animal previsível que
nos segue por toda a casa, nos
tropeça nos passos e ladra aos
espíritos. Os gatos, que já no
Antigo Egipto vigiavam os celeiros, parecem atravessar-nos
com o olhar mais do que ver-nos, não devem estranhar os
espíritos nem ser capazes de os
distinguir de um ser humano.

GONÇALOROSADASILVA

Como de hábito, será lançada um novo n° da revista das Correntes de Escritas, na qual, como
de hábito também, além das suas várias secções há um dossiê sobre um(a) escritor(a), espécie
da homenageado/a de cada edição do Encontro. Este ano é Hélia Correia, presença frequente
no certame, Prémio Camões em 2015, sobre a qual escrevem vários autores. Aqui antecipamos
o texto do editor (e seu editor) da Relógio d'Àgua e o poema da vencedora, em 2007, do Prémio
Literário das mesmas Correntes

Hétia Correia "Os seus originais, mesmo no tempo das Remington,
nunca me chegaram com emendas manuscritas"

Soneto do poema,
da revolução e da amizade
ANA LUiSA AMARAL
"Só assim te vale a pena passá-lo de mão em mão"
Hélia Correia
De mão em mão passá-lo, querida Hélia?
Pergunto-me se ainda vale a pena.
Não o terão fadado, como a Ofélia
atravessada em rio, morta e serena?
Não está a carne dele adoecida
por láudanos, barbáries, astenia
destes ventos sem velas e sem vida?
Vale a pena chorarmos a alegria
desses dias passados, quando ele
era vísceras, ossos, carne e pele
nos sustentava, velo em lã tão lisa?
Agora que nem tu nem eu fumamos,
pensando nesse tempo em que o passámos...
aqui o tens. Da tua ana loisa.

cc
Como explicar que
alguém que nasceu
numa pequena vila
perdida na região Oeste
seja capaz de atravessar
séculos, como se
tivesse vivido sempre
sob OS céus da Grécia
Antiga e conhecido a
fúria orgulhosa das
suas mulheres?
Pior que isso. Parecem felizeS
por serem como são.
A serra de Sintra completa o
cenário, com as suas estradas de
mistérios e povoada como está
pelos espetros de Byron, Eça e,
o mais recente, de Llansol, além
de fadas e deuses pagãos.
É por isso claro que não é
Hélia Correia a autora dos seus
livros, embora não possa dizer
quem o seja.

MADO que é inverosímil que
tenha sido Agustina Bessa-Luís,
que passou a vida no Norte do
país e pouco viajou, a autora
de mais de so romances, tendo
como cenário não apenas o
Douro e o Porto, mas também o
Alentejo de Ternos Guerreiros ou
os Açores de Rosalina de A Corte
do Norte, regiões que nunca
frequentou.
Às vezes, fico surpreendido
com a minha desatenção, pois
bastaria um olhar retrospetiVo para tudo adquirir sentido.
Lembro-me de, quando a entrevistei como jornalista a propósito da publicação de O Separar
das Águas, ter notado que o
título era uma frase do Antigo
Testamento. O mesmo se passou
com O Número dos Vivos, o
primeiro romance que a Relógio
D'Agua lhe publicou, em 1982.
É sabido que o Antigo
Testamento tem autores desconhecidos, que provavelmente
-coligiram narrativas feitas
da matéria de tempo. É difícil
imaginar um pastor, camponês,
artesão, guerreiro ou mesmo
sacerdote hebraico daquela
época a escrever o Génesis ou
o Eclesiastes no regresso a casa
depois de um dia de trabalho. Há
mesmo quem assegure que foi
um espirito divino que os ditou a
um povo eleito.
O facto de ter encontrado um
tom de epopeia bíblica em Um
Bailarino na Batalha desfez as últimas dúvidas. O texto do último
livro de Hélia parece saído dos
mistérios do deserto e do mais
antigo dos silêncios.
A própria autora pretendeu,
num gesto audacioso, iludir
as suspeitas reconhecendo o
que se passa diante dos nossos olhos, sabendo ser esse o
melhor processo de o ocultar, como sucede em A Carta
Roubada, de Poe. fletia tem
afirmado muitas vezes que
é apenas um médium, que é
inspirada não pelas musas
antigas, ou o inconsciente que
lhes sucedeu como explicação
para que os escritores saibam o
que não podem saber, mas por
qualquer coisa que a transcende
e se exprime através dela.
Sei que para confirmar tudo
isto não posso recorrer ao testemunho de gatos impassíveis,
que parecem fitar a eternidade
com olhar translúcido. Também
sei que nunca ouvirei as vozes
desses espetros camilianos,
brontianos ou essas falas de grego antigo, que, em certas noites
em que a neblina se encosta às
vidraças, saem das cornijas do
Palácio da Pena, dos salões de
Monserrate onde há um piano
esquecido, ou das tílias e dos
lilases, conhecido abrigo da fada
Twainy, para sussurrar a Hélia
Correia frases ritmadas de um
português de rara perfeição.
Espero apenas que não deixem de a visitar..n.
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Tudo sobre o Encontro da Póvoa de Varzim, com cem autores
de l4 países. Entrevistas, sobre os seus novos livros,
com Juan Gabriel Vásquez, Germano Almeida, João Meio,
Ana Cristina Silva e E. Duarte Mangas, entre outros.
Hélia Correia homenageada PAGINAS 15 A71
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A sua obra vai-se impondo a nível global e sobre ela falou
ao JL em vésperas da primeira mostra individual nos EUA.
Entrevista e a análise de António Mega Ferreira
PÁGINAS--7 A 14
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