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Gabriela Ruivo Trindade vence Prémio Leya
O romance Uma Outra Voz, escrito por uma portuguesa radicada em Londres, ganhou o Prémio Leya. Retrata a
emigração para África de uma família de Estremoz.

O romance Uma Outra Voz, de Gabriela Ruivo Trindade, uma portuguesa
residente em Londres, ganhou esta terça-feira o Prémio Leya, no valor de
cem mil euros. Tal como acontecera com o vencedor da edição de 2011,
João Ricardo Pedro, a autora, uma psicóloga de 43 anos, está neste
momento desempregada.

Com cerca de 300 páginas, é um romance contado a várias vozes, com
personagens femininas muito fortes, em que o ponto de vista da história
se vai alterando. Júdice, tal como Alegre, explicou que não se trata de
uma narração simples, mas de um romance em que por vezes encontramos
documentos visuais que nos permitem ver melhor o que foi essa época:
&ldquo;Junta fotografia com ficção.&rdquo;

A força do livro está para o crítico literário brasileiro José Castello,
que também fez parte do júri, &ldquo;na insatisfação&rdquo; que gera a escrita de
Gabriela Ruivo Trindade. &ldquo;É uma escrita polifónica. Uma escrita que
mistura fotografia, árvore genealógica, é uma escrita inquieta&rdquo;, disse
Castello ao PÚBLICO. &ldquo;Muitas vezes existem livros bem narrados, bem
organizados mas escritos com medo. Escritos dentro de modelos clássicos,
repetitivos. E esse livro, mal você começa a ler, começa a descobrir
que está entrando num terreno que nunca pisou."

Para o crítico, "essa aposta numa escrita muito original, num olhar
original sobre o mundo parece[-lhe] que foi o motivo mais forte para
premiar esse livro&rdquo;. O romance tem &ldquo;um entrelaçamento de histórias&rdquo;, mas
&ldquo;o principal são as vozes&rdquo;. &ldquo;Você nunca sabe direito os limites de
fantasia e de realidade. É um livro muito interessante, só lendo mesmo
para poder entender&rdquo;, acrescentou.

O Prémio Leya

Com características únicas pela sua especificidade e valor -- 100 mil
euros --, o Prémio LeYa foi criado em 2008 com o objectivo de distinguir
um romance inédito escrito em português.

A procura de novos talentos da língua portuguesa e a sua promoção
internacional são prioridades da LeYa. É nossa convicção que o grande
crescimento e enriquecimento das literaturas de língua portuguesa nos
últimos anos justificam inteiramente, e até exigem, a existência de um
prémio desta natureza; a notável adesão de concorrentes de todo o mundo
lusófono é sinal do interesse que o Prémio gerou junto do público leitor
e de toda a comunidade dos escritores de língua portuguesa.
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É também de grande importância a ampla promoção do prémio. A LeYa
divulga o prémio e os seus vencedores em Portugal e em toda a vasta área
geográfica da língua portuguesa, porque essa é verdadeiramente a sua
vocação e o seu campo de acção como grupo editorial.
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