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Luis Sepúlveda Últimas Notícias do Sul é o resultado de uma viagem que o escritor fez com o amigo e fotógrafo Daniel
Mordzinski E 16 anos depois a obra vê a luz do dia O escritor esteve em Portugal e o Destak esteve à conversa com ele

Eraumrefúgioonderegressava
semprequemequeriasentirbem
eu conhecia bem Queríamos
mover nos comabsolutaliber
dade sem limitações de tem
po contratos ou caracteres
Foi a melhor recordação que
ficoudosuldo mundo Quería
mos ir sempre para sul e fo
mos deixando que a vida nos
encaminhasse Movíamo nos
à vontade do vento sem pla
nos Éa única forma deviajar

FILIPA ESTRELA
festrela@destak pt

Este livroqueagorapubli
cam é totalmente livre
Nunca aceito nenhuma res
trição Todos os meus livros
são sem restrições e sem con
dições É uma história de via
gens que fiz com o Daniel e
conta os últimos dias de uma
região que mudou muito

Porquêpublicar 16anosdepois
Publicá lo foiuma alegriamui
to grande porque é um pro
jecto muito antigo Há livros
que precisam de tempo

Sentem que tudo oque viveram
cabe num simples livro
Nem tudo o que vivemos está
aqui porque a memória é se
lectiva e porque queríamos
que o livro tivesse o que mais
gostámos o quetevemais im
pacto em nós e as melhores
pessoas queencontrámos Há
muita coisa que ficou fora
e são recordações pessoais

Os seus textos encaixam nas
imagens ou vice versa
Eu e o Daniel sempre tra
balhámos com uma gramáti
ca conjunta da fotografia e do
texto para evitar opleonasmo
Normalmente a fotografia
repete o que diz o texto ou o
texto explica a fotografia Nós
queríamos evitar isso O tex
to e a fotografia integram se
na história que contamos

Muita coisa já não existe
Há muitas pessoas quedefac
to já não existem Houve uma
senhora que encontrámos
quando festejava os seus 95
anos Grandeparte dessa rea
lidade já mudou mas tivemos
a sorte de estar no momento
em que as mudanças ocorre
ram e vimos as reacções das
gentes da Patagónia

Como caracterizaessas gentes
As gentes da Patagónia são
muitoresistentesenão conhe
cem apalavra resignação São
duros porque o clima é duro
No livro mostramos essa ma
ravilhosa dureza e ao mesmo
tempo a enorme fragilidade
solidariedadee generosidade

Este livro é o seu refúgio e por
ter coisas boas voltava sempre
a ele Agora que está publicado
já não tem onde voltar
Temcuriosidade em fazer avia
gem outra vez para comparar
Vou todos os anos à Patagó
nia evejo as mudanças As coi
sas continuam a mudar e a
atitude das pessoas continua
formidável No ano passado
fui a alguns lugares do livro
e encontrei pessoas do livro
seres humanos fantásticos
que estão iguais ou melhores

Quando fez esta viagem tinha
mais de 40 anos Pôs uma
mochila às costas e partiu
Com o Daniel tínhamos uma
grandeamizade eexperiência
detrabalho juntos Tínhamos
feito muitas reportagens em
imensos países Na altura que
ríamos fazer uma viagem pa
ra nós sem condicionalismos
Elegemos a Patagónia porque

Era um refúgio onde regres
sava sempre que me queria
sentir bem e voltar a esse lu
gar Redigia um par delinhas
Demoroutanto tempo porque
me custava terminar O livro
ia sempre estar inconclusivo
Havia semprealgo aacrescen
tar tirar agregar aperfeiçoar
oupolir Estelivro éuma aven
tura muito bonita

