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Há males que vêm por bem, e foi por 
um acaso desagradável que Marina 
Ribeiro decidiu, fi nalmente, publicar 
os textos que guardava há muito. 
O seu primeiro livro reúne um conjunto 
de contos que não vão deixar ninguém 
indiferente, por retratarem momentos 
de rutura, pontos críticos, em que tudo 
muda. Situações limite a partir das 
quais se altera a forma como vemos 
a vida, como a vivemos, como somos 
e como nos olhamos. Por Ana Cáceres Monteiro

E poesia, escreve?
Escrevo, há já alguns anos, histórias infantis, 
sob o pseudónimo de Mar da Luz, algumas 
delas publicadas no Especial Criança 
da revista Lux, que são em verso. Rimas 
anárquicas que empresto a fábulas de en-
cantar, mas não posso chamar-lhes poesia. 
É um género demasiado nobre a que os 
meus versos jamais poderiam aspirar.
Onde é que foi buscar a inspiração para 
as histórias que conta?
Pequenos pensamentos, jogos de palavras, 
imagens, relatos reais ou imaginários, 
sonhos, rostos, notícias de jornal, que acabam 
por me suscitar um começo de narrativa, um 
enredo ou um qualquer final que me sinto 
compelida a pôr ‘no papel’. Por vezes, apenas 

uma palavra ou uma sequência de palavras 
começa a repetir-se, dias a fio, na minha 
cabeça e entendo que são o começo de 
uma possível história. Mas mesmo quando 
partem de um facto ou dado real, os contos 
são sempre ficcionados e nunca o mero 
relato da ‘coisa’. São, todos eles, puras 
invenções com as quais me divirto.
O que é que poderemos tirar de ‘Contidianos’? 
Refletir? Rir? Revermo-nos em algumas 
personagens ou situações?
‘Contidianos’ são histórias – que eu situaria 
em terreno urbano, ou mesmo suburbano 
– sobre o quotidiano de gente comum 
em situações extraordinárias. Talvez por 
isso tenha desde o início imaginado uma 
capa com graffiti, pois também por eles 

passamos sem reparar, muito menos sem 
lhes atribuir o estatuto de arte. São histórias 
absolutamente despretensiosas, relatos de 
vida de gente simples, banal até diria. Gente 
de todos os dias com a qual nos cruzamos 
na rua, no metro, no trabalho. Gente que 
podemos estranhar apenas pela forma 
como se veste, pelo local onde vive, pela 
forma como ‘lemos’ aquilo que deve ser a 
sua vida. Porém, são apenas pessoas como 
nós, habitadas pelas mesmas vozes, pela 
mesma fome de felicidade, pelos mesmos 
desenganos e desilusões. ‘Contidianos’ vai 
encontrar essas pessoas em momentos de 
rutura, em pontos críticos em que tudo 
muda. Situações limite – logo, libertadoras, 
de certa forma – a partir das quais se altera 
a forma como vemos a vida, a forma como 
a vivemos e a forma como somos e como 
nos olhamos. São momentos de divisão 
que estabelecem um antes e um depois. 
São ressaltos numa reta imaginária que 
marcam o fim: da felicidade tal como a 
compreendíamos, do amor e até da vida 
em si mesma. ‘Contidianos’ é a fina e ténue 
linha que separa a sanidade mental da 
loucura, o cidadão comum do criminoso, 
a felicidade da tristeza, a vida da morte. 
Nesse sentido, acho que todos poderemos 
rever-nos numa ou outra situação e, dada 
a ironia que me parece permanente, 
também há situações caricatas que podem 
gerar sorrisos, sim, acho que sim. ●
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