
A literatura europeia visita em junho
por uma noite a Colina de Santana

<[ A Noite da Literatura Europeia (NLE) ,

organizada anualmente em múltiplas
cidades europeias pelos institutos na-
cionais de cultura dos países europeus
reunidos na EUNIC, associação de que
o Camões, I.P. faz parte, vai ter este

ano como palco, na sua 7aa edição em

Lisboa, na noite de 8 de junho, a colina

de Santana, que acolherá escritores

europeus de 15 países (mais um país do

que em 2018), alguns dos quais estarão

presentes e verão lidas em português e

interpretadas por atores portugueses
uma das suas obras.

O Paço da Rainha, a Biblioteca

da Academia Militar, o salão nobre
da Galeria Monumental, o Pólo de

Investigação da Faculdade de Ciências

Médicas da Universidade de Lisboa e o

seu auditório, a escadaria principal, o
salão de atos e a sala dos conselhos da

mesma faculdade, a sala Gabino Castro

Gil e o Salón Leocadia Boußosa, na
sede da Xuventude de Galicia - Centro

Galego de Lisboa, a sala de leitura
infantil da Biblioteca de São Lázaro e

a própria biblioteca, as salas N. B 4 e

7 da Escola Básica N. s 1 de Lisboa e as

Carpintarias de São Lázaro foram os

espaços escolhidos para as sessões de

leitura e interpretação - realizadas a

cada 30 minutos - deste serão literário

descentralizado, visitado numa só noi-
te, entre as 18:00 e as 23:30, por um
público peregrinante que ouve de viva
voz uma amostra da produção literária

contemporânea europeia, à semelhan-

ça do que acontece noutras cidades do
continente.

"Do romance à poesia, passando
ainda pelas histórias de fantasia, os

espaços foram cuidadosamente sele-
cionados para que [o público] possa
desfrutar de todas as novidades desta

que é a maior edição até à data" da
NLE em Lisboa, lê-se numa brochura
de apoio, em que os espaços, os auto-
res e os intérpretes são apresentados ao

grande público.
Em Portugal, a primeira NLE fes-

tejou-se a 24 de maio de 2013. Desde

então, já passou pelo Chiado e o Rato

(2013), Príncipe Real (2014 e 2015),
Carmo e Trindade (2016 e 2017) e

Bairro Alto (2018). O número de países

participantes passou dos iniciais 8 para
15 e o de espectadores, de 1.300, na I.-
edição, para cerca de 4 mil, em 2018.

"A inauguração está agendada

para as 18:00, nas Carpintarias de São

Lázaro, com a participação de um
convidado muito especial - a Casa

Fernando Pessoa", acrescentam os

organizadores. Será uma produção
desta Casa que encerrará o evento, com
uma sessão intitulada A língua às partas
do céu da boca, nas Carpintarias de São

Lázaro, que reúne sob a direção artística

de Rui Pina Coelho, "poetas contempo-
râneos: leitores, muitos deles traduto-
res, todos, de algum modo, viajantes" .

São eles Golgona Anghel, José Luiz

Tavares, Margarida Vale de Gato, Miguel
Cardoso, Marta Chaves e Vasco Gato

Neste 'serão descentralizado',

Portugal estará representado por João

Tordo, com o romance A mulher que
correu atrás do vento, lido e interpre-
tado pela performer Ana Jordão e pela
cantora Vanessa Marques Oliveira.

ALINHAMENTO
Da Irlanda, Mrs Osmond, do premia-
do John Bainville, com tradução de

Frederico Pedreira, será interpretado
pela atriz Inês Lapa, enquanto do
Reino Unido se ouvirá Elmet Vidas

desencantadas (Elmet) - "uma história

para crianças que se transforma
num filme de gangsters: Hansel e

Gretei misturado com O Padrinho"
- de Fiona Mozley, na tradução de

Eugenia Antunes, pela voz de Hugo
Bettèncourt, que "trabalhou no teatro
com Carlos Avillez, Jorge Silva Melo,
João Lourenço, Jorge Andrade e
Mónica Calle, entre outros" .

O romance Un monde àportée de

mam (Um mundo mesmo à mão) da
francesa Maylis de Kerangal (Grande
Prémio de Literatura Henri-Gal da
Academia Francesa, pelo conjunto da
sua obra) será interpretado na tradu-

ção de Inês Pedrosa por Cátia Tomé,
criadora e intérprete, co-fundadora
do coletivo SillySeason. E o romancis-
ta e professor universitário Rui Zink
será o intérprete de Com o coração
arrancado do peito (Cu mima smulsã

dinpiept), uma incursão na história
de Inês de Castro, do romeno Radu

Paraschivescu, um romancista que é

também apresentador de programas
de televisão.

Da Alemanha, Daniel Kehlmann,
"autor de um dos maiores sucessos

literários em língua alemã de sempre,



A Medida do Mundo" , traduzido para
mais de quarenta línguas e adapta-
do ao cinema, traz Devias ter-te ido

embora (Dv hãttest géhen sóOen) , na

tradução de Ana Falcão Bastos e inter-

pretação de Ulisses Ceia.

O laboratório de linguagens bla-
blaLab, que Álvaro Garcia de Zúniga
fundou, com Teresa Albuquerque,
em 1996, dará corpo a A canção do

croupier do Mississipi e outros poemas
(La canción dei croupier dei Missisippi

y otros poemas) , uma antologia tradu-
zida por Jorge Melícias, que reúne os

textos mais emblemáticos de Leopoldo
Maria Panero (1948-2014), apresen-
tado como "poeta maldito das letras

espanholas"
Já a austríaca Judith Nika Pfeifer

trará o seu livro de contos Entre

(Zwischen), "de uma leveza despre-
tensiosa e inteligente", bem como

alguns textos inéditos, interpretados
pela atriz e encenadora Patrícia André,

enquanto o italiano Enrico lanniello,

que trabalhou com grandes prota-
gonistas do teatro italiano, dará a

conhecer A vida prodigiosa de Isidoro

Sifflotin (La Vita Prodigiosa di Isidoro

Sifflotin) na tradução de Marta Pinho e

na interpretação de Elmano Sancho.

Da República Checa, Kamil Bouska,

cuja poesia "é uma descrição precisa
dos fenómenos abaixo da superfície
da realidade", apresenta Inventwa

(Inventário) , na tradução de Arma

Almeida e Tiago Patrício, que também

interpreta. As Experiências do Pequeno
Carlos (Doãvljaji Karía Mabga) são a

obra de Dubravka Oraic Tolic - uma

"reputada poetisa, autora e tradutora

de ensaios, prosa e livros de viagens"
e professora catedrática especializada

em Teoria Literária e Literaturas e

Culturas Russa e Croata - que "oferece

um olhar perspicaz e culto sobre a

contemporaneidade croata", na tradu-

ção de Arijana Medvedec e interpreta-
ção de Sandra Hung.

Da Findlândia, Maria
Turtschaninoff traz Maresi, o primeiro
livro da trilogia Red Abbey Chronicles,

publicado em oito línguas e vencedor

do Finlândia Júnior Prize. Com tradu-

ção de LUia Loman e Pasi Loman terá

interpretação da atriz Ana Água.
Grécia e Polónia rematam o alinha-

mento, o primeiro país com Asfúhas
do Vulcão (Oi KÓpeçTou HcpaiorEÍou) de

Christos Ikonomou, numa tradu-

ção de José António Costa Ideias e

interpretação de Efthimios Angelakis;
o segundo com Viagens (Bieguní), de

Olga Tokarczuk, traduzida por Teresa

Fernandes Swiatkiewicz e interpreta-
da por Alexandra Teles.

A Noite da Literatura Europeia,

organizada pela EUNIC Portugal,
conta com o apoio da Representação
da Comissão Europeia em Portugal
e realiza-se no âmbito das Festas da

Lisboa, em parceria com a EGEAC.




