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Estamos de luto pelo nosso amigo e autor Luis Sepúlveda 
PublishNews, Nicole Witt, 22/04/2020 

Em despedida emocionante, Nicole Witt fala sobre o autor (e amigo) morto na última semana 

 

 

 

 

 

 

 

Sepúlveda, Nicole e Juergen Boos (diretor da Feira do Livro de Frankfurt)  

no 50º aniversário da Tusquets, em Barcelona | Acervo pessoal 

No último dia 16, Luis Sepúlveda faleceu nas Astúrias aos 70 anos de idade, depois de lutar 

contra o coronavírus por mais de seis semanas e até mesmo derrotá-lo. Mas alguns dos seus 

órgãos estavam muito danificados para se recuperarem. O autor morreu depois de sua família 

lhe ter dado um último adeus, sem sofrimento. 

A perda de Luis Sepúlveda nos afeta profundamente. Há apenas alguns meses, celebramos seu 

70º aniversário em Milão, junto com sua esposa Carmen, seus editores, amigos próximos e 

colegas. Parece tão injusto e inútil que Lucho teve que nos deixar tão cedo. 

Ele era uma pessoa extraordinária, com valores elevados e uma mente brilhante. Para mim, 

uma de suas qualidades mais notáveis foi sua lealdade incondicional ao que era importante 

para ele: a amizade e o respeito pelos seres humanos, pelos animais e pela Mãe Natureza. 

Valores muito atuais que ele defendeu ao longo da sua vida. Ele deu voz àqueles que tinham 

poucos defensores para falar por eles, numa altura em que ninguém se preocupava com as 

alterações climáticas, com as florestas da América e nem com os seus habitantes. 

Luis Sepúlveda foi um analista perspicaz que chamou as coisas pelo seu nome em suas 

histórias, novelas, romances, fábulas, peças de teatro, peças de rádio e ensaios. Misturando 

aventura e poesia em textos cheios de humor e ternura, ele nos fez tremer, rir e chorar. Ele é 

um contador de histórias nato que fascinou e ainda fascina milhões de leitores em mais de 40 

línguas com o seu talento inigualável. 

Lucho chegou à agência nos anos 1980, depois ter sido fundada por Ray-Güde Mertin, que 

descobriu o seu inesquecível O velho que lei romances de amor e que se tornou um best e 

long-seller, como a sua fábula História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar e 

outros títulos. 
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