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muito forte no presente e para o
bemouparaomal os tempos mu
daram mas não escapamos à som
brado que fomos
Nem toda aAmérica Latina aca

bou bem É o caso daVenezuela

O que acontece é que há revolu

ções que fracassam A grande razão
dàmobilização social é algo muito

simples e chama se felicidade Quéi
se mede de forma muito simples
que exista liberdade que não se
passe fome e que a educação e a
saúde sejam públicas São coisas
simples Se um país administrar

bem os seus recursos é mais fácilj
atingir esses objetivos no caso

Venezuela a grande riqueza pro
porcionada pelo petróleo evitou
que houvesse um grande esforçcr
pedagógico na sociedade Viver
numa casa pobre mas ter um plas

¦

ma de dois metros não é nenhuma

alteração cultural até porque o que»
viam nesse ecrã era uma merda
Espero que a situação
bem Háexperiências que têm re

¦

sultado bem mas essas são as mais
silenciosas como é o caso de Por

Este regresso de Juan Belmontevai
ter continuação
Essa é a pergunta que fazem todos
os meus editores Belmonte apa
rece há 20 anos e agora quando vol
tei à escrita dei me conta de que o
único protagonista queme inte

ressava era ele Chamei o Como

temos esse passado semelhante e
ele aceitou regressar desta vez
possivelmente vai continuar ativo
por mais um livro Posso adiantar
que o romance que estou a escre
ver continua com ele Portanto os
editores estão satisfeitos

Dessaparte autobiográficaressalta
afrase nãopodemosfugirda
sombra do quefomos E assim

É verdade porque esses elementos
autobiográficos marcam quem
nasceu como eu no ano 1949 Era o

início dasegundametade do sécu

lo passado e foi uma época muito

interessante Terminou a II Guerra

Mundial com milhões de mortos
o Holocausto mas foi também o

tempo de movimentossociaismui
to poderosos da Guerra Fria e do

Vietname dos movimentos de li

bertação e de descolonização afri
cana bem como da revolução lati
no americana Essas experiências

¦¦¦¦

todas marcaram nos enquanto ge
ração No meu caso que pertenço

a uma geração que iniciou a mili

tância muito cedo não concebía
mos outra maneira de estar na so

tugal Uma exceção nesta Europa
Fez um esforço pedagógico no seu
romance

Sim está tudo muito bem explicado
Resulta de uma grande investiga

ção e acabei a reduzir mil folhas de
documentação a muito poucas fo

lhas de literatura É a parte difícil do

trabalho mas dá muito prazer fa
zê lo O que diz respeito à História
à Revolução Russa e à passagem
dos cossacos pela Croácia Itália e a
sua chegada ao Chile é rigorosa
mente verdade

Diz se que o seu registo faz lem
braro de Raymond Chandlef™

Essa comparação é uma

para mim Neste romance recu

perei o ritmo do primeiro livro

com Juan Belmonte Quanto a
Chandler sou um grande admira
dor e considero o um mestre no

género tal como Chester Himes
masagrandereferêncianesteesulo
paramiméEricAmbler
O título OFimdaHistória
fazlembraratesedeFukuyama

Nada tem que ver nem acredito se
querque ahistóriatenha termina
do Continua Ao ler se o meu ro

mance percebe se que muitas das
personagens estão numa busca
desesperada por um fim para as

suas histórias pessoais É como as

mães daArgentina que continuam
a procurar os seus filhos para os se
pultar e darem um fim à sua nisto
ria Todos temos direito a que uma
parte danossahistória termine

Uma personagem que não tem

ciedade anão ser pela participação
política intensa

grande papel éVerónica que ape

Invejo quando vejo umjovem de 25
anos em quem a única vontade é

lêndae a torturapolítica Porquê
Ela tem o seu papel e é quem dá

É muito diferente agora

terminar os estudos e iniciaruma

carreira Quando tinha essa idade
já tinha estado preso e participado
em situações políticas muito com
plicadas O tempo mudou mas
considero que tudo aquilo que fi
zemos ainda projeta uma força

nas serve de exemplo para avio

força ao protagonista É alguém
que passou pelo pior de uma di

tadura militar não denunciou e

manteve sempre o silêncio que ca
racterizava as vítimas que passa
vam pelos campos de tortura para
proteger os seus companheiros

