
A Escrita Riscada, 
Eduardo Lalo 

Em traduça o de Chayenne Mubarack, A escrita 

riscada e  um ensaio escrito pelo escritor 

portorriquenho Eduardo Lalo e publicado pela 

primeira vez em 2005, como parte do livro 

donde. Trata-se do primeiro texto traduzido ao 

portugue s do conhecido autor, vencedor do 

Pre mio Ro mulo Gallegos 2013. O ensaio parte 

de uma ana lise sobre o pro prio ato de escrever 

em Porto Rico para refletir sobre a colonizaça o 

do Caribe, em especial, mas tambe m da 

Ame rica Latina como um todo, problematizan-

do as relaço es da cultura latinoamericana com 

o Ocidente e as possibilidades de fala e escuta 

em condiça o (neo)colonial. Lalo e  autor de, 

entre outros, Simone (Corregidor, 2012) e Los 

países invisibles (Tal Cual, 2008). 
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2 Ensaios, 
Antonio Jose  Ponte 

Em traduça o de Clarisse Lyra, o livro e  compos-

to pelos ensaios ine ditos em portugue s “O 

casaco de ar” e “Histo ria de uma bofetada”, e 

inclui tambe m o epí logo escrito pelo pro prio 

autor. Pode-se dizer que, ao extremo, a partir 

da figura de Martí , os ensaios debatem o pro -

prio ato de ler: suas possibilidades e entraves. 

Trata-se de leituras profanadoras que tiram o 

patrono das letras cubanas do pedestal no qual 

tem sido posto desde, pelo menos, meados do 

se culo XX. Ponte e  autor de, entre outros, La 

fiesta vigilada (Anagrama, 2007) e Un arte de 

hacer ruinas y otros cuentos (FCE, 2005). 

A Malha Fina Cartonera foi fundada em 

2015 pela Profª. Dra. Idalia Morejo n Arnaiz e 

pela mestranda Tatiana Lima Faria, ambas da 

Universidade de Sa o Paulo, e tem como principal 

intuito estimular a vida litera ria na Universida-

de, desenvolvendo um projeto editorial alterna-

tivo, independente e sustenta vel. A Malha Fina 

conta com parcerias editoriais de diversas 

cartoneras brasileiras e latino-americanas e e  

um dos projetos aprovados pelo Programa 

Unificado de Bolsas da USP.  
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Os Olhos dos Pobres, 
Julia n Fuks 

Conjunto de contos do premiado autor 

paulistano, Julia n Fuks foi publicado em 

espanhol pelo selo editorial La Sofia Cartonera 

(Co rdoba/Argentina), em 2014. No conto que 

da  tí tulo ao livro, o autor aborda o sempre 

difí cil contato com os condenados da cidade, 

especificamente com a mise ria em Sa o Paulo, 

no que concerne a  relaça o com o outro. “O 

jantar”, segundo relato do livro, e  um texto 

sobre a ditadura argentina, de teor abertamen-

te polí tico e reflexivo. Fuks recentemente foi 

ganhador do Pre mio Jabuti na categoria 

romance com  A resistência (Companhia das 

Letras, 2015). 

Diálogos e Incorporações, 
Juliano Garcia Pessanha 

Dividida em quatro partes contendo 

experimentos baseados em dia logos e 

incorporaço es entre as vozes do autor e dos 

pensadores e escritores aos quais se volta 

(Cioran, Tsvietaeva, entre outros), a obra de 

Pessanha esta  num campo hí brido entre a 

ficça o, a poesia e o ensaio. Entre seus livros 

publicados, destacam-se Testemunho transiente 

(Cosac Naify, 2015) e Heterotanatografia 

publicado pela La Sofia Cartonera em 2014.  

Poesia Língua Franca  

Este livro reu ne 10 poetas hispano-americanos 

contempora neos de renome na Ame rica Hispa nica, 

Europa e Estados Unidos, pore m ainda ine ditos no 

Brasil. A partir desta ediça o o leitor podera  passear 

pelas diversas tradiço es litera rias hispano-americanas, 

tais como a poesia conversacional de Diana Bellessi e 

Carlos Rí os; o relato a partir da experie ncia e memo ria 

em Sonia Scarabelli, Irina Garbatzky e Ana Porru a, 

como tambe m a interlocuça o com o ca none litera rio 

nos escritos de Jorge Luis Arcos e Jacqueline Goldberg.  

O Pretexto para Todos os 
Meus Vícios, 
Heitor Ferraz Mello 

O Pretexto reu ne poemas dos seis livros anteriores de 

Heitor Ferraz Mello. Organizada e publicada pela 

primeira vez em ediça o bilí ngue em parceria entre a 

Mariposa Cartonera (Recife/PE) e La Sofia Cartonera, 

os poemas que compo em esta antologia sa o 

revelaço es sobre o cotidiano (ou a cotidianeidade), a 

solida o e o viver na metro pole; construí dos a partir 

de imagens potentes e refere ncias sutis a  tradiça o. 

22 Poemas, 
Fabiano Calixto 

Seleça o de poemas de Fabiano Calixto que ja  tem uma 

vasta obra publicada, entre as quais destacam-se os 

livros Música possível (Cosac Naify, 2006) e Sanguínea 

(Editora 34, 2007), bem como a participaça o em 

importantes revistas litera rias, como a Modo de Usar 

& Co e a Cacto. 22 poemas e  agora publicado em 

parceria com a cartonera Yiyi Yambo, de Ponta 

Pora  —cartonera situada na divisa do Brasil com o 

Paraguai. Os poemas de Calixto sa o ana rquicos e 

exploram as possibilidades do lirismo tanto na 

linguagem quanto nos temas. 
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