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A pena
Esta é a história de uma pena que um dia 
perdeu o seu voo. Da asa forte e cinzenta de 
uma pomba caiu ao chão, entre matagais, 
pedras e barro. Mas as quedas nunca são tão 
más como parecem…

Um lindíssimo texto de Mario Satz, escritor argentino que vive na Catalu-
nha desde 1978, escrito em prosa poética e para todos os públicos.
 Um conto circular, que acaba como começa: com a descrição do mo-
mento em que uma pena se desprende da asa de uma pomba e cai no 
chão. Este episódio simples permite ao autor falar do voo, do mundo 
das ideias e também das quedas, que originam grandes transformações 
e possibilitam uma vida nova. A pena, nas mãos de uma mãe que a apa-
nha e a leva para casa, converter-se-á num instrumento de caligrafia.
 As ilustrações da Maria Beitia partem de transferências fotográficas, 
completadas com desenhos a lápis das personagens. O resultado são 
umas páginas ambientadas numas paisagens e nuns interiores específi-
cos, com uma aparência algo envelhecida e ao mesmo tempo naïf.
 O «Guia de leitura», no final do livro, permite pensar sobre estes 
temas e propõe uma série de exercícios práticos para fazer com penas: 
um leque, um caçador de sonhos, uma coroa, um ninho...

Mario Satz
Nasci em 1944 numa pequena aldeia da província de Buenos Aires, Argentina. Até aos 
cinco anos vivi numa casa com vários cães, com cheiro a campo e a chuva, para onde o 
meu pai levava cada animal que encontrava: uma coruja ferida, uma raposa pequena, 
uma galinha preta que cacarejava à noite ou uma tartaruga enorme. Sobre cada uma 
dessas criaturas o meu pai inventava uma história para adormecer os três irmãos. A mais 
pequena não entendia muito, mas mesmo assim herdou a graça familiar para contar e 
descrever ambientes. 
 Eu, o irmão mais velho, durante anos escrevi livros para adultos, mas quando che-
guei aos sessenta dei-me conta de que havia uma infinidade de relatos que queria pôr 
por escrito para crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, para homenagear os 
meus pais; e, em segundo, porque eu próprio me sentia mais perto da minha infância 
do que quando era jovem, simplesmente agora no caminho de regresso. Publiquei uns 
trinta livros e ainda espero escrever mais. Quando me perguntam porque é que escre-
vo, respondo que é pelo prazer de contar e pelo amor às palavras.

Maria Beitia
Nasci em Barcelona no verão de 1978. Revejo-me, em pequena, a desenhar nos livros 
de contabilidade do meu avô. Lembro-me perfeitamente daqueles cadernos tão gros-
sos, do cheiro rançoso e do papel antigo e amarelado. Poder dar vida àquelas páginas 
aborrecidas dava-me um prazer inexplicável.
 Olhando para trás, reconheço que o amor por ilustrar me vem de longe. Já em 
miúda era muito observadora, fascinavam-me as pessoas que sabiam contar histórias 
que me faziam sonhar e adorava desenhar. Agora sei que estes três ingredientes me 
aproximavam, quase inevitavelmente, do maravilhoso ofício que é a ilustração.
 Ilustrar apaixona-me porque é um trabalho imprevisível que me questiona constan-
temente. Há dias em que me leva a denunciar a injustiça e, noutros, a recorrer à ironia 
para explicar o mundo. Para ilustrar o extraordinário relato de Mario, utilizo, para os 
fundos, transferências de fotografias feitas pelo meu querido companheiro de aventu-
ras, o Dani. Desejaria, aqui, agradecer-lhe a sua paciência e o seu amor.
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