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ARTES

PROGRAMA
LEITURAS I
› 15.00
Teresa Patrício Gouveia;
Rita Taborda Duarte;
José Guardado Moreira;
José Blanco;
António Mega Ferreira.
Cada um destes convidados lerá
um excerto de uma obra de
Antonio Tabucchi. O presidente
do CCB lê o conto “Carta de
Casablanca”.
LEITURAS II
› 16.30 O actor Pedro Lamares
lê, na íntegra, o romance
Nocturno Indiano, de 1984.
Texto que, na opinião de Mega
Ferreira, “é a obra-prima” de
Tabucchi. “Uma pequena
perfeição sobre a busca de
alguém.”

DIANA QUINTELA/GLOBAL IMAGENS

FILME
› 17.15 É exibida a obra O Fio do
Horizonte, que Fernando Lopes
realizou a partir do romance homónimo de 1986, em que os acasos e as coincidências assumem
proporções metafísicas e criam
narrativas misteriosas.

Antonio Tabucchi na varanda da sua casa, ao Príncipe Real, no coração de Lisboa, um reduto de memórias familiares e literárias

A voz dos “heróis do inútil”
Homenagem. O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, revisita hoje a obra do escritor italiano Antonio Tabucchi
O“DiaAntonioTabucchi”, para
além das habituais leituras de excertos de obras do autor, feitas por
“Cheguei a Portugal em 1964 por convidados e actores, e da exibicausa da poesia e da literatura, ção do filme O Fio do Horizonte
mas o que me fez cáficarforam as (de Fernando Lopes), contará
pessoas. Foram homens como o com um debate no qual estará
Alexandre O’Neill, o Cardoso Pires, presente o próprio Tabucchi.
o Cesariny que, nessa altura, vi- “Acho que não resistireiaconvidáviam vidas verdadeiramente he- lo para ler alguma coisa”, admite
róicas. Não tinhamdinheiro. Eram Mega Ferreira, que assume a inacossados pelapolíciae ostraciza- fluência que o escritor italiano
dos pela sociedade. E mesmo as- exerceunafase inicialdasuaobra.
sim criavam e pensavam para “ConhecioTabucchicomo livro O
além da sua atmosfera e da cir- Jogo do Reverso. Fiquei deslumcunstância”, lembra Antonio Ta- brado. Sinto que ele determinouo
meu gosto pelareferênciaao porbucchi, em entrevistaao DN.
menor e por uma
Aquele que é concertaindefinição que
siderado, por Antóse desviaemdirecção
nio MegaFerreira,
“o mais português
Tabucchi aguarda àpoesia.” EmLisboa,
a casa que Tabucchi
dos escritores italiaa publicação, em
nos” vai hoje ser alvo Março de 2012, do partilha com a mulher, Maria José de
de umahomenagem
seu novo livro
Lancastre, é um reno Centro Cultural
duto acolhedor, que
de Belém, emLisboa.
testemunha uma
“A dimensão europeia da obra de Tabucchi e, ao vida dedicada à tarefa de ouvir e
mesmo tempo, a forma como ele de contarhistórias. Àpresençado
alimentaasuaficção de temáticas escritor, damulhere daneta, Beaportuguesas ou aformamagistral triz, juntam-se outras presenças,
como se move nas fronteiras do menos corpóreas mas que se presreal e do sonho tornam-no num sentem igualmente importantes.
autorao qualtemos sempre de re- Entre elas a ensaísta americana
gressar”, defende o escritor e pre- Susan Sontag, o poeta Mário Cesariny, ou o romancista José Carsidente do CCB.
JOANA EMÍDIO MARQUES

doso Pires, galante e sorridente
numa fotografia colocada em lugarde destaque.“São as vozes que
me fazemescrever. As vozes de fora, darua, as conversas entre pessoas no autocarro que se suspendem quando elas saem e me obrigam a inventar-lhes uma
continuação. Mas também as vozes de dentro. À medida que fui
envelhecendo e perdendo familiares e amigos percebi que evoco
melhor a sua voz que a sua imagem...”, conta.
Autor multipremiado de contos, ensaios e romances, como
AfirmaPereira, AMulherdePorto
Pin, ACabeçaPerdidadeDamas-

cenoMonteiroouNocturnoIndiano,Tabucchié o principalresponsável pela divulgação da obra de
Fernando Pessoa em terras italianas.“Devemos-lhe umolharnovo
sobre aobrapessoana. Os seus ensaios são iluminadores, abrem
portas paracompreenderPessoa.
Vêem coisas que os estudiosos
portugueses não conseguiram
ver”, afirmaMegaFerreira.
Criador de heróis desconhecidos,“heróis do inútil”, que jamais
ficariam imortalizados em estátuas,Tabucchidiz que lhe interessa“escrever para testemunhar”.
Um “gesto quotidiano”, como “a
lutado homemcomumparafazer

ITÁLIA

“Evito misturar-me com o poder italiano”
› “EsteVerão recebi dois prémios literários em Itália. Não
fui lá receber nenhum. Isto
não é arrogância. Mas ali é preciso ter cuidado e evito misturar-me com o poder italiano”,
contaTabucchi, cujas relações
tensas com o Governo de Silvio
Berlusconi são conhecidas.
“É terrível o mal que estes 17
anos de berlusconismo têm
feito à Itália. É já uma questão

de regressão antropológica.
Basta ligar a televisão para ver
a mudança nos italianos, que
eram elegantes, falavam bem a
sua língua, mesmo os camponeses. Hoje, a face das pessoas
mudou. Parecem-se vagamente com macacos e assassinam
a língua com vulgaridade”, diz
o autor, apesar de tudo convencido de que, em breve,
Berlusconi sairá do poder.

o que é certo”. Diz aindaque é preciso tercuidado com estanecessidade de heróis entendidos como
homens providenciais.“Estes tendematornar-se ditadores”, afirma,
antes de lembrar que a actual situação daEuropapode fazercrescer, nos cidadãos, a ideia de que
“precisam de alguém assim”.
Para além da obra ficcional, Tabucchi escreve regularmente em
jornais italianos e europeus, onde
nuncatemeuexprimiras suas opiniões, muitas vezes polémicas.
Polémica foi também a razão
que o levou, este ano, a recusar o
convite paraparticiparnaFestaLiteráriaInternacional de Paraty, no
Brasil. Arazão prendeu-se com o
facto de este país se recusaraextraditarCesare Battisti(escritorde romances policiais), condenado por
vários assassínios cometidos durante os chamados “Anos de
Chumbo” em Itália. “O que é que
elesqueriam?Colocar-nosaosdois
adebater literatura? Se aFlip quer
terassassinos, então convidem só
o Battisti”, diz peremptório.
Enquanto aproveitao ensolarado Outono português, AntonioTabucchi aguarda a publicação, em
Março de 2012, do novo livro: O
Tempo Envelhece depressa. Sete
histórias verídicas de pessoas comuns,“heróis do inútil”.

