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João Reis

Nasceu em Vila Nova de Gaia em 1985.
Licenciou-se em Filosofi a e em 2010 foi um dos 
fundadores da Eucleia Editora, na qual exerceu o 
cargo de editor durante 2 anos.
Trabalha desde 2010 como tradutor literário. O seu 

percurso profi ssional, muito diversifi cado, levou-o a 
residir em países como a Noruega, Suécia e Reino 
Unido.
Este é o seu primeiro romance.

Apresentação 

Um jovem tradutor sofre com a ausência da noiva que partiu para longe. Na 
cidade onde vive, atormentado pela mesquinhez e por idiotas bem-sucedidos, 
procura uma solução para a sua existência. Felizmente, há sempre uma saída.
A escrita do romance faz justiça aos delírios do jovem tradutor e ao absurdo da 
sua situação.
Uma crítica mordaz a uma sociedade longe no tempo mas onde facilmente 
reconhecemos tiques e vícios dos nossos dias.
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Excerto
A velha sorri-me, a palavra não me sai da cabeça, 
kartofl er, maldição para tudo isto, porque é que 
não penso em Helena agora, neste instante, e sou 
perturbado por tanta estupidez, coisas inúteis, é de 
bradar aos céus, um suplício, nasci na época errada 
ou poderia ter sido uma fi gura da mitologia grega, 
um deus caído em desgraça, o salvador da huma-
nidade condenado a eternamente sofrer diante do 

absurdo, uma gigantesca pedra que rolo, carrego 
às costas, tudo em mim quer explodir, tremo de 
frio, a água escorreu-me pelo pescoço, o chapéu 
no eléctrico, sabe-se lá onde estará agora, terei de 
averiguar isso.

A Noiva 
do Tradutor
João Reis

A Companhia das Ilhas apresenta
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Leituras, notas críticas

A noiva partiu e, subitamente, o mundo transformou-se numa 
lixeira aos olhos do tradutor. Parece que já nada faz sentido e, 
ainda assim, é preciso que a vida continue. Em gestos tão inúteis 
como as conversas bajuladoras com a senhoria avarenta, os 
contactos com os editores que, em tempos, lhe deram trabalho, 
e agora só dão problemas, e as deambulações por lugares onde 
tudo parece podre, o tradutor alimenta apenas uma esperança, 
a de poder comprar a casa que trará de volta a sua noiva. Mas 
o mundo é sombrio, tão sombrio como ele o vê. E por mais que 
procure respostas, mesmo que apenas as mais simples, não sabe 
se não estará condenado a encontrar apenas um grande nada... E 
nesse nada a única resposta possível. 
De todas as palavras possíveis para descrever este livro, a primeira 
que vem ao pensamento é, inevitavelmente, diferente, principal-
mente se já se conhecerem outros trabalhos do autor. É que, para 
quem já leu O Falhado ou Os Quatro Pontos Corporais, este livro difi -
cilmente podia ser mais diferente. Mais sério, mais sombrio, mais 
elaborado... E, contudo, aquela identidade muito particular conti-
nua bem presente, na ironia com que o protagonista contempla a 
sua própria vida e o mundo em que se move, descrita num registo 
mais subtil, talvez, mas igualmente preciso. 
Também o estilo de escrita é diferente, mais trabalhado e mais 
divagativo, o que, de certa forma, se adapta na perfeição ao que 
deve ser a voz do protagonista. E, estranhamente, acaba por ser 
esta diferença de registos que faz com que também este livro seja 
uma surpresa, já que, na verdade, há muito em comum entre este 
tradutor e algumas personagens dos outros livros, mas, excluídas 
essas semelhanças, tudo é diferente. Tudo é novo. E, por isso 
mesmo, tudo é fascinante.
Mas falando do tradutor e da sua história. Há mais no caminho 
deste jovem tradutor do que simplesmente um percurso pessoal. 
Há um caminho de enganos, de esperanças desenganadas, de 
interacções sociais desejadas e menos que desejáveis. E, na soma 
de tudo isto, há todo um olhar sobre o mundo, um olhar sombrio, 
é certo, em que são as características negativas as que mais se 
destacam, mas que não deixa, por isso, de ser menos verdadeiro. 
E que pode não ser a mais bela visão da sociedade, mas que faz 
certamente pensar. 
Por último, e partindo ainda desta visão global da sociedade, 
sobressai um contraste, já que o tradutor observa o mundo de 
dentro, mas como se não lhe pertencesse, na verdade. E, assim 
sendo, a sua fi gura é a de alguém infi nitamente sozinho. De 
alguém que todos deixaram para trás, incluindo ele próprio. Cria-
se, assim, uma estranha melancolia, que, também ela estranha-
mente cativante, acaba por despertar empatia num mundo onde 
ela não parece ter lugar. 
E chegados ao fi m, fi ca a impressão de uma boa surpresa. De 
uma leitura completamente diferente, mas em que se reconhecem 
todos os traços de uma escrita muito própria e de uma visão do 
mundo também ela bastante vincada. E de um livro em que, por-
que o que acontece é tão importante como o que é deixado por 

fazer, tudo cativa e tudo surpreende. Muito bom, em suma.
[Carla Ribeiro, blogue As Leituras do Corvo, 12 de Maio de 2015 ]

«As pessoas neutras são as mais perigosas», refl ecte o Tradutor 
à mesa do café, pela página 44, olhando para Hermengarda, a 
poetiza que fala mesmo quando nada tem para dizer e que se ma-
quilha em excesso. O Tradutor não se sente bem. Viu partir um 
navio em direcção às terras da neve, os passageiros do eléctrico 
enojam-no, acaba por perder o chapéu. Uma nódoa na gravata, 
uma laranja no bolso. Sente cheiros nauseabundos, ameaçadores, 
sulfúricos. A lama, ou melhor, o lodo impede-o de avançar, ou 
melhor, o Tradutor afoga-se no lodo de uma cidade que apenas 
dá asilo a animais… A cidade, um jardim zoológico de parasitas, 
sovinas e energúmenos. A nossa cidade!
João Reis escreve uma novela sobre o mundo literário eterno: 
Gregor Samsa, Bartleby, Wakefi eld, Ralkolnikov, O Homem Sem 
Nome de Knut Hamsun... E como João Reis escreve bem! É-me 
impossível não sorrir com a dicotomia entre os ácidos «diálogos» 
interiores e os maviosos diálogos «exteriores», unidos por um 
estranho impropério…
A grande literatura só pode ser infalível se alicerçada, ancorada, 
acarinhada, pelos seus digníssimos descendentes. Este Tradutor é 
um deles!
[João Eduardo Ferreira, blogue De Roma a Londres, 18 de Maio de 2015

João Reis é um dos nomes que se tem aos poucos afi rmado no 
contexto da tradução para língua portuguesa de obras de referên-
cia de vários países do norte da Europa.
Além da sua faceta como tradutor, João Reis apresentou-se tam-
bém aos leitores portugueses na qualidade de escritor, primeiro 
com Os Quatro Pontos Corporais (2014) e O Falhado (2015), publi-
cados em formato e-book através da Coolbooks (Porto Editora), 
num registo menos sério, mas sempre bem-disposto, por vezes 
em tom mais brejeiro, cuja fi nalidade é divertir o leitor, sem, no 
entanto, deixar de associar os personagens principais das suas 
narrativas à ideia de um destino que se cumpre ao qual não se 
pode fugir.
A mais recente aposta de João Reis no âmbito da escrita chegou 
às livrarias no início de junho com a publicação de A Noiva do 
Tradutor (Companhia das Ilhas) cujo resultado afasta-se comple-
tamente do registo anteriormente publicado, agora mais sério, 
eloquente, melancólico, angustiante, acutilante, refl exivo e até 
dilacerante na forma como o personagem principal não só se re-
laciona com as pessoas à sua volta, mas também na forma como 
nos relacionamos com esse mesmo personagem.
Sem referência a um espaço exato onde decorre a narrativa, a 
mesma apresenta traços que refl etem em certa medida as cidades 
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do norte da Europa, mas também há momentos em que vislum-
bramos o personagem principal, o tradutor, a deambular por ruas 
de uma Lisboa, por exemplo. Quanto ao período em que decorre 
a narrativa que não ultrapassa as 48 horas, a mesma poderá 
situar-se algum tempo após a 1ª Guerra Mundial na sequência de 
algumas descrições.
João Reis conseguiu transpor para A Noiva do Tradutor toda uma 
herança patente na literatura nórdica da qual não só traduz, mas 
também na qualidade de leitor com propriedade que se refl ete 
invariavelmente na sua escrita. A par desta característica, o (ago-
ra) autor também articula a herança acima indicada com o modo 
de ser português tão bem captado na sua essência, bem visível 
através dos diálogos tidos entre o tradutor e os demais persona-
gens. As situações comezinhas e até mesquinhas que tão bem os 
portugueses transpõem em modo de discurso direto têm aqui 
um impacto deveras negativo nomeadamente na forma como o 
tradutor não só não se consegue articular com as demais pessoas 
à sua volta porque, acima de tudo, não se identifi ca minimamente 
com elas, desprezando a sociedade no seu todo e em absoluto.
À medida que mergulhamos na narrativa, rapidamente somos 
absorvidos por longos parágrafos, vertiginosos, cuja cadência 
das palavras e das frases refl ete os pensamentos do tradutor que, 
apresentando-se tensos e, por vezes, entrecortados, são no fundo 
a forma como também as ideias e os pensamentos nos vêm à 
mente.
Passado o primeiro capítulo, o leitor já está mergulhado numa 
encruzilhada da qual não pretende sair ainda que preveja que as 
deambulações do tradutor o conduzam a um beco sem saída face 
ao seu desespero latente.
Na sequência do aspeto acima indicado, João Reis apresenta-nos 
um tradutor que para quem leu o clássico do norueguês Knut 
Hamsun Fome irá certamente fazer algumas associações, nomea-
damente o facto de nunca sabermos o nome nem de um nem de 
outro, porém, este tradutor que também deambula numa cidade 
que se apresenta como um híbrido de cidade nórdica e medi-
terrânica em simultâneo, também sente fome, mas sem apetite 
porque a sociedade lhe tira o apetite de viver ao contrário do 
personagem de Fome que passa fome porque não tem dinheiro 
para se alimentar ao ponto de sentir uma fome que rói e corrói o 
estômago e o espírito.
Compreensivelmente, o destino de ambos os personagens não 
é muito diferente. As deambulações pela cidade em busca de 
emprego, no caso específi co do tradutor, enreda-nos em certa 
medida no mundo das quezílias editoriais que já vêm de outros 
tempos, dando-nos uma ideia das difíceis relações (por vezes) en-
tre vários editores, a sua relação com os tradutores e os tradutores 
entre si que se digladiam na esperança de lhes ser proposto um 
novo trabalho, uma nova tradução.
Há ainda a salientar o elemento feminino em A Noiva do Tradutor 
fazendo jus a este romance de João Reis. O tradutor vê a sua 
noiva partir num navio, mas ilude-se com o seu regresso. Helena 
abandona-o, mas este tudo faz para garantir que regresse em bre-
ve ou então que ele próprio abandone a cidade para se lhe juntar 

mais tarde. Mas o tradutor sabe e não sabe ao mesmo tempo que 
tal não é possível enquanto deambula pela cidade, talvez como 
uma forma de encontrar o seu equilíbrio, no fundo a sua sobrevi-
vência, que não podendo contar com a sociedade, sabe que He-
lena é e será o seu porto de abrigo. “O meu cepticismo vence-me 
sempre, deixo a esperança morrer uma e outra vez, mantendo-a,  
ao mesmo tempo, viva, parece impossível, mas faço-o, não sei 
como (…). (p. 83)
Se A Noiva do Tradutor tem muitos pontos em comum com Fome 
de Knut Hamsun, há também uma ligação muito forte e bem 
conseguida à obra mais emblemática do escritor alemão Patrick 
Süskind O Perfume. Difi cilmente o leitor mergulha em A Noiva do 
Tradutor sem se recordar do primeiro capítulo de O Perfume, pejado 
e intenso de odores nauseabundos que refl etem não só a socieda-
de em si, mas a forma como a mesma funciona. São inúmeras as 
passagens de A Noiva do Tradutor que fazem alusão aos cheiros nau-
seabundos, ao esterco da cidade e das pessoas, em suma, da soci-
edade que, na verdade, está morta e putrefacta. “(…) Cheira-me 
a urina, a brisa traz as recordações que as pessoas deixam junto 
aos edifícios, nem a chuva limpa por completo estes vestígios, 
algumas mulheres vendem peixe no passeio, gritam a alto e bom 
som, quase me ensurdecem ao passar por elas, nem o cheiro a 
peixe tapa a fragância a urina, fecho bem a boca para não engolir 
os odores desta cidade, sim, é mesmo um monte de esterco, quem 
aqui fi ca muito tempo acaba por apodrecer, estamos vivos por 
fora mas mortos por dentro, completamente putrefactos, melhor 
seria se todos nos uníssemos e nos lançássemos ao rio, seríamos 
arrastados até ao mar, perder-nos-íamos no seu fundo, livraría-
mos o mundo de tamanhas aberrações, destruímos tudo, somos 
parasitas (…).” (p. 65)
A loucura ou a esquizofrenia tomam gradualmente conta do 
tradutor à medida que este deixa de conseguir vislumbrar a 
esperança no mundo que o rodeia através da bondade existente 
entre os homens deixando-se arrastar para um poço sem fundo, 
muito ao estilo kafkiano porque o mote é mesmo sofrer porque 
tem de se sofrer havendo uma única forma de expiar esse mesmo 
sofrimento para alcançar a alegria eterna até porque “Talvez se-
jamos mesmo um nada neste mundo, não sei se sonho ou existo, 
a estrumeira arde e seremos todos engolidos num mar de lodo e 
conspurcação, a vida é grotesca, não sei porque me agarro a ela 
(…).” (p. 83)
“O cheiro a queimado regressa, sai-lhe da boca um vapor sulfuro-
so, todo o esterco é remexido por uma poderosa manápula, uma 
garra criadora agita o mundo e os homens cambaleiam, tentam 
erguer-se, o vento arrasta os gritos, ah!, todos somos consumidos 
pelas chamas, um homem não volta atrás, é pena, sim, uma gran-
de tristeza, mas foram tomadas decisões, o vento sopra impertur-
bável, tudo se resolve como convém.” (p. 103)
A Noiva do Tradutor apresenta-se como um pequeno grande livro 
que traz consigo uma lufada de ar fresco no que respeita ao pano-
rama editorial português do momento, afi rmando-se como uma 
excelente proposta de leitura que difi cilmente se esquecerá.

[Jorge Navarro, blogue O tempo entre os meus livros, 13 de Junho de 
2015]


