
Os primeiros parágrafos de um livro são determinantes para cativar o interesse do leitor. Nesta época 
estival, as Bibliotecas Municipais do Porto sugerem algumas leituras revelando os começos de uma 
seleção de livros publicados no século XX. 

Desde os clássicos incontornáveis, como Ulisses, Cem anos de solidão, A Metamorfose, às vozes 
femininas de Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Magda Szabo e Agustina 
Bessa-Luís, selecionamos também a singular reflexão sobre a leitura de Italo Calvino, e três grandes 
romances de diferentes geografias, Este país não é para velhos, de Cormarck McCarthy, Coração tão 
branco, de Javier Marias e Uma abelha na chuva, do português Carlos de Oliveira, cujo centenário de 
nascimento se celebra este ano. 

Muitos outros livros poderiam constar nesta lista. Desejamos que esta pequena seleção constitua o 
começo de umas boas leituras de verão!

André Kertész, W
ashington Square, N

ew
 York City, 1969

BONS COMEÇOS DE GRANDES LIVROS

Cem Anos de Solidão, 
de Gabriel García Márquez
Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o Coronel Aureliano Buendía haveria 
de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era 
então uma aldeia de vinte casas de barro e cana, construídas na margem de um rio de águas 
transparentes que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como 
ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas ainda não tinham nome e para 
as mencionar era preciso apontar com o dedo. 

BPMP 8b 027158

A Metamorfose, 
de Franz Kafka
Certa manhã, ao acordar após sonhos agitados, Gregor Samsa viu-se na sua cama, 
metamorfoseado num monstruoso inseto. Estava deitado de costas, umas costas tão duras 
como uma carapaça, e, ao levantar um pouco a cabeça, viu o seu ventre acastanhado, inchado 
e arredondado em anéis rígidos, sobre o qual o cobertor, quase a escorregar, dificilmente se 
mantinha. As suas numerosas pernas, lamentavelmente raquíticas, comparadas com a sua 
corpulência, remexiam-se desesperadamente diante dos seus olhos.
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As Ondas, 
de Virginia Woolf 
O Sol ainda não nascera. O mar apenas se distinguia do céu pelo leve preguear das águas, 
semelhante e um tecido finamente enrugado. Lentamente, à medida que o céu clareava, uma 
barra de sombra desceu do horizonte, separando o céu do mar, e o grande tecido cinzento 
ficou marcado por grossas linhas que se agitavam sob a superfície, perseguindo-se num ritmo 
infindável.

BPMP 8b 024319

A obra ao negro, 
de Marguerite Yourcenar
Henrique Maximiliano Ligre prosseguia, em pequenas etapas, o seu caminho em direção a Paris.
Tudo ignorava sobre as querelas que opunham o rei ao imperador. Sabia apenas que a paz 
reinante havia alguns meses se ia esfiapando como uma veste já muito usada. Não era segredo 
para ninguém que Francisco de Valois continuava à espreita do Milanês como um amante 
infortunado espera a sua bela.

BPMP 8b 014446

O Amante, 
de Marguerite Duras 
Um dia, já eu era velha, um homem dirigiu-se-me à entrada de um lugar público. Deu-se 
a conhecer e disse-me: — “Conheço-a desde sempre. Toda a gente diz que você era bonita 
quando era nova, vim dizer-lhe que, para mim, acho-a mais bonita agora do que quando era 
jovem, gostava menos do seu rosto de mulher jovem do que daquele que tem agora, devastado.”

BPMP 8b 021224

Ulisses, 
de James Joyce
Soberbo, o roliço Buck Mulligan veio do cimo das escadas, trazendo uma bacia com espuma de 
sabão sobre a qual um espelho e uma navalha se cruzavam. Um roupão amarelo, descingido, era 
gentilmente sustido detrás pela suave brisa matinal. Elevou abacia e entoou:
— Introibo ad altare Dei. 
Deteve-se, perscrutou o fundo da escura escada em caracol e chamou com rudeza:
— Suba Kinch. Suba, seu jesuíta medroso.
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Coração tão branco, 
de Javier Marias
Não quis saber, mas soube que uma das meninas, quando já não era menina e tinha regressado 
da viagem de núpcias, entrou na casa de banho, pôs-se diante do espelho, abriu a blusa, despiu 
o sutiã e procurou o coração com a ponta da pistola do próprio pai, que se encontrava na sala 
jantar com alguns membros da família e três convidados. Quando se ouviu a detonação, uns 
cinco minutos depois de a menina ter abandonado a mesa, o pai não se levantou de imediato 
(…)

BPMP 8b 022549

Se numa noite de inverno, um viajante, 
de Italo Cavino
Estás para começar a ler o novo romance Se numa noite de Inverno um viajante de Italo Calvino. 
Descontrai-te. Recolhe-te. Afasta de ti todos os outros pensamentos. Deixa esfumar-se no 
indistinto o mundo que te rodeia. A porta é melhor fechá-la; lá dentro a televisão está sempre 
acesa. Diz aos outros: “Não quero ver televisão!” Levanta a voz, senão não te ouvem: “Estou a 
ler! Não quero que me incomodem!”
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Este país não é para velhos, 
de Cormarck McCarthy 
Mandei um moço para a câmara de gás em Huntsville. Um e só um. Fui eu que o prendi e 
depois testemunhei em tribunal. Fui visitá-lo duas ou três vezes. Três vezes. A última foi no 
dia da execução. Não era obrigado a ir, mas fui. Não me apetecia nada, garanto-vos. Ele tinha 
matado uma rapariguinha de catorze anos e uma coisa vos garanto, nunca tive grande vontade 
de o visitar, quanto mais ir à execução, mas a verdade é que fui mesmo. Os jornais disseram 
que tinha sido um crime passional, mas ele disse-me que a paixão não era para ali chamada. 
Ele namorava com aquela moça, apesar de tão novita, mesmo tão jovem como ela era. Tinha 
dezanove anos, o fulano.

BPMP 8b 016332

A Sibila, 
de Agustina Bessa-Luís
– Há uma data na varanda desta sala – disse Germana – que lembra a época em que a casa se 
reconstruiu. Um incêndio, por alturas de 1870, reduziu a cinzas toda a estrutura primitiva. 
Mas a quinta é exactamente a mesma, com a mesma vessada, o mesmo montado, aforados à 
Coroa há mais de dois séculos e que têm permanecido na sucessão directa da mesma família 
de lavradores.
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Rua Katalin, 
de Magda Szabo
O processo de envelhecer não é como o descrevem os escritores, e nem tão-pouco como é 
definido na medicina.
Nenhuma obra literária, nenhum médico, havia preparado os habitantes da rua Katalin para 
a luz ofuscante que a velhice lançaria sobre o túnel sombrio que haviam percorrido quase 
inconscientemente durante as primeiras décadas das suas vidas; nem tão-pouco para o modo 
como ela reorganizaria as recordações e os medos, alterando os seus julgamentos e o seu 
sistema de valores.

BMAG 82 SZAMr

Uma abelha na chuva, 
de Carlos de Oliveira
Pelas cinco horas de uma tarde invernosa de outubro, certo viajante entrou em Corgos, a 
pé, depois da árdua jornada que o trouxera da aldeia do Montouro, por maus caminhos, ao 
pavimento calcetado e seguro da vila: um homem gordo, baixo, de passo molengão; samarra 
com gola de raposa; chapéu escuro de aba larga, ao velho uso; a camisa apertada, sem gravata, 
não desfazia no esmero geral visível em tudo, das mãos limpas à barba bem escanhoada.

BPMP 8a 016026
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