
da biblioteca dos reis: do terremoto de Lisboa 
à independência do Brasil, da Lilia M. Schwarcz 
com Paulo Cesar de Azevedo e Angela Marques 
da Costa.

Atravessando o Atlântico, rumo a Barcelona, 
sugerimos o Doutor Pasavento, do Enrique 
Vila-Matas, que como bem disse o genial Gonçalo 
M. Tavares: ainda não foi inventada a lâmina capaz 
de encontrar o sítio onde a literatura de Vila-Matas 
colocou o pescoço. Ainda bem, né? Um outro giro, 
agora em terras estadunidense, nossa sugestão 
para esse janeiro, que tem dias de sol, outros de 
chuva, é Elizabeth Costello, do J. M. Coetzee. 
Uma das passagens do livro que amamos e já 
relemos muitas vezes, na página 216, diz: Sou 
escritora, uma mercadoria de ficções. Tenho apenas 
crenças provisórias: crenças fixas me atrapalhariam. 
Mudo de crença como mudo de casa ou de roupas, 
de acordo com minhas necessidades. E, outra, um 
pouco mais adiante, na página 221: Sou escritora 
e o que escrevo é o que escuto. [...] Simplesmente 
escrevo as palavras e testo, testo a sua integridade, 
para ter certeza de que ouvi direito. E, se você é um 
colecionador das publicações par(ent)esis, nossa 
sugestão é o livro que lançamos em 2017, 
Instruções de Uso: partituras, receitas 
e algoritmos na poesia e na arte 
contemporâneas (goo.gl/qsLXiw), da artista 
argentina Belén Gache. E, por último, já sabemos 
que você é "leitor par(ent)esis", então, que tal reler 
Rodapé (goo.gl/Zi44nk), do artista e escritor mais 
recorrente no nosso catálogo, Fabio Morais?
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O ano começou. Nem todas as atividades 
retornaram, por isso ainda temos um pouco mais de 
tempo para os livros. Aproveitamos esse entretempo 
e dedicamos este boletim com algumas indicações 
de leitura!

Começamos com A Radiografia do Golpe e A Elite 
do Atraso, ambos do Jessé Souza, ambos 
necessários para atravessar 2018. Brasil: uma 
Biografia, de Lilia M. Schwarcz e Heloísa M. 
Starling, duas incríveis mulheres que dispensam 
apresentações. Leitura mais que necessária, 
sobretudo se as suas aulas de história do Brasil 
no ensino fundamental não foram 'aquelas coisas'. 
A gente sabe que não foi. Ainda no Brasil e em 
contexto próximo: Verdade tropical, de Caetano 
Veloso, que quase todo mundo já leu, mas a edição 
de 2017 tem extras que valem a pena reler, não só 
porque foi criada uma playlist do livro com todas as 
músicas que são citadas (ouça aqui: goo.gl/a5T1En) 
mas porque abre com Carmem Miranda não sabia 
sambar. Uma introdução na qual o Caetano de 
agora revê seu livro vinte anos depois, fala de todas 
as traduções, da repercussão que o livro teve 
e deixou de ter, além de usar boa parte do texto 
respondendo a crítica de Roberto Schwarz. 
E depois de uma verdade, dá para ler em seguida 
as poucas páginas escritas por Leandro Saraiva, 
mediando e problematizando Caetano e Schwarz 
no ensaio Verdades tropicais, publicado pela 
Livros Fantasma, dá para ler online 
(http://livros-fantasma.com/catalogo/).

Depois dessas indicações de períodos históricos 
bem marcados, se você quiser ir um pouco mais 
a fundo, (sabemos que você curte livros) taí um 
que não dá para deixar para trás: A longa viagem 


