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oh minha alma, não aspires à vida imortal, mas esgota o campo do possível
                                                                                                     Píndaro, poeta grego

De novo Hugo Pratt, o desenhador, ilustrador, aguarelista carregado de 
elegância, criador de tantas belas histórias em «quadradinhos» e da 
personagem Corto Maltese (um alter ego magro) que cresceu tanto que 
ficou maior do que o seu autor. será que sim? na verdade, Pratt verteu em 
Corto parte de si mesmo, mas a sua própria vida é mais interessante do que 
a do seu herói.

esta longa entrevista – que são várias – dada a Dominique Petitfaux, 
interlocutor privilegiado de Pratt, constitui uma biografia e um livro de 
memórias que abrange a sua vida desde os antepassados, infância, morte e 
cerimónia fúnebre, que é contada por Petitfaux em posfácio.

Hugo Pratt, rapaz de Veneza, foi um grande viajante desde os 10 anos, 
quando partiu com o pai para a etiópia em missão colonial. Passou pela 
guerra, teve casamentos, mulheres e mais mulheres de que muito gostava, 
vários filhos seus e outros que reconhecia por precisarem de registo. um 
dos seus filhos naturais é um índio da amazónia que nunca conheceu a 
civilização. Viveu na argentina vários anos e por várias vezes, relacionou-
se com pessoas duvidosas, bandidos, intelectuais, atrizes, gente muito 
rica, músicos, artistas seus pares, foi amigo de Dizzy gillespie! Viveu em 
londres. esteve nos estados unidos, bastante no Brasil, voltou à etiópia, ao 
Quénia...

Foi um homem bonito, simpático, verdadeiro italiano. e um esotérico 
iniciado na sua família. Foi também, por fim, um homem tranquilo que 
aceitou o final.   
na cerimónia fúnebre, o serviço religioso foi acompanhado por temas de 
jazz de Dizzy gillespie e o padre leu passagens deste livro.

última resposta de Hugo ao seu entrevistador: o meu pai tinha razão, eu 
achei a minha ilha do tesouro. achei-a no meu mundo interior, nos meus 
encontros, no meu trabalho. Passar a vida com um mundo imaginário foi 
a minha ilha do tesouro. Claro, é verdade que os mundos que eu visito ao 
sabor das minhas buscas podem por vezes ser julgados pueris ou inúteis, 
tão distantes se acham das preocupações quotidianas, mas quando hoje 
penso naqueles que me acusavam de ser inútil, e no que eles julgavam 
ser útil, então, perante eles, não tenho apenas o prazer de ser inútil, mas 
também o desejo de ser inútil.


