Lê-nos
Fala de estar

José Eduardo Agualusa

responde-te

Estreámos o Cata Livros com o livro do mês Estranhões e Bizarrocos e com
muitas outras histórias de bichos estranhos. Lembram-se das perguntas
que então fizeram ao escritor do livro, José Eduardo Agualusa, através do
telemóvel do salão salamaleque? Selecionámos algumas e enviámos-lhas.
Aqui estão as suas respostas.

Qual foi o seu primeiro livro? Que idade tinha e em que ano foi lançado?
O primeiro livro que publiquei foi um romance histórico chamado A Conjura. Escrevi-o quando
tinha 27 anos, publiquei-o no ano seguinte (1989).

O que foi que o inspirou a escrever Estranhões e Bizarrocos?
O que é que levou a escrever este livro?
Como se fazem estas histórias tão giras?
Recebi um convite da Laurinda Alves, quando ela era diretora de uma revista chamada Pais &
Filhos, para escrever contos para crianças. Escrevi o livro a pensar no meu filho, que na altura
era muito pequeno e estava longe de mim. Escrever histórias para crianças implica um regresso
à infância. Tive uma infância feliz, muito perto da natureza, porque tinha um quintal enorme
onde brincar.

Porque é que tem tanta imaginação?
Não sei. Acho que a imaginação também se exercita. Fui criado com a minha irmã e seis
primos. Lembro-me que à hora das refeições, quando a família se juntava, toda a gente
inventava histórias. Talvez isso tenha ajudado.

Porque é que ele (o inventor) se chamava Jácome?
Porque um amigo meu, já falecido, se chamava Jácome. Era médico, gostava de desenhar. Tinha
um grande coração.
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A minha pergunta é: porque é que o gato Felini foi para o País dos Contrários?
Para fugir a um grande amor. Quando estamos apaixonados e a pessoa de quem gostamos
não se interessa por nós temos o impulso de fugir, de partir para longe, na tentativa de
esquecer esse grande amor.

Porque é que a menina se queria transformar em maçã e não noutras coisas? É que eu não
quero ser maçã, quero ser cantora e chefe gourmet…
Porque ela gostava de maçã. As maçãs são muito bonitas e cheiram bem. Cantora também é
um bom destino porque fazes as outras pessoas felizes. As maçãs também nos fazem felizes.
Talvez não sejam destinos assim tão diferentes.
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