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O escritor chileno 63 anos lançou História de um Gato e de
um Rato que se Tornaram Amigos Porto Editora o seu segundo
livro para «pequenos leitores» À VISÃO falou de uniões
As suas histórias infantis são fábulas morais

A ideia deste livro é ser uma homenagem à amizade que entre seres tão
diferentes faz nascer solidariedade união Gosto muito deste tipo de
obras ainda que sejam difíceis de escrever porque os pequenos leitores
não admitem ambiguidades gostam de histórias diretas e exigem
diálogos inteligentes até mais do que os adultos
«Os amigos quando estão unidos não podem ser vencidos»

escreve

aqui Lembra um célebre slogan político A união é a solução para sair

da atual crise

É o primeiro passo Estamos a viver algo que nos anos 70 80 nunca

imaginámos possível o Governo o Parlamento até o poderjudicial são
substituídos por conselhos de acionistas e a sociedade aceita salvar o

sistema financeiro com o seu dinheiro a sua vida Foi o que aconteceu
com os resgates Vivemos uma realidade atroz em que há uma casta

política estúpida e corrupta porque nada faz visto que não quer perder
os privilégios Perverteu a democracia Vamos ter que a reinventar
Como se reinventa a democracia

Eu acredito no espírito de abril das pessoas que saem à rua na rapariga
bonita que coloca a flor na espingarda do soldado Os indignados são
uma forma de expressão política mas não basta ir votar de quatro em
quatro anos Terá de haver uma democracia com um controlo rigoroso
sobre todo o sistema Eu confio nos que têm agora 16 20 25 anos são
mais inteligentes do que era a minha geração nessa idade Hoje há

telemóveis e redes sociais e isso permite uma discussão caótica mas
interessante há muitos a mostrarem o seu ponto de vista
E lentamente isso irá refundar a democracia S S C

