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Prólogo

Somos-em-
-comum
harriet brown



Assina como harriet brown. Harriet 
Brown foi o nome que a atriz sueca 
Greta Garbo escolheu para aban-
donar o mundo do cinema e ficar 
reclusa em seu apartamento de Nova 
Iorque nos anos quarenta. docu-
menta fifteen, ruangrupa e consonni 
se escrevem em minúsculas, assim 
como harriet brown. Usamos este 
pseudônimo como uma entidade 
coletiva formada pela diversidade 
de corpos da consonni e da equipe 
artística do documenta fifteen. É 
um ser-em-comum, um ser literá-
rio. harriet brown é um corpo lum-
bung, um pseudônimo utilizado para 
fugir do estrelato e da autoria e que 
resgatamos agora como prática de 
comunidade para fabricar o presente 
e transformá-lo em corpo textual. 

Tradução do espanhol:
Beatriz Regina Guimarães Barboza
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Todo livro é um projeto coletivo. O comum não é tanto 
o objeto livro, mas o seu processo de produção. Este 

que você tem em mãos leva essa convicção ao extremo. 
Em um livro, participa uma diversidade de agentes mais 
ou menos visíveis, mais ou menos reconhecíveis. Há 
quem escreve, às vezes quem traduz, quem corrige, quem 
projeta e diagrama, quem faz a capa, alguém o edita e 
publica, o distribui, o recomenda, o vende e, decerto – e 
com sorte –, alguém o lê. Além de participar dessa rede 
habitual, este livro é um exercício de experimentação de 
comunidade. O filósofo francês Jean-Luc Nancy propõe 
um jogo de palavras que enfatiza o compartilhamento e 
a experiência cotidiana da comunidade: ser-em-comum. 
Destacando nesse “em” o “entre”, entre eu e você, começa 
esta aventura. 
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Este livro, e o projeto que o sustenta, nasce de uma 
conversa grupal ocorrida em fevereiro de 2021, em plena 
pandemia mundial. A equipe curatorial do evento artístico 
documenta, que acontece a cada cinco anos em Kassel, 
na Alemanha, contata a consonni, uma pequena editora 
localizada na cidade de Bilbao. O convite que se faz não 
se parece com aquele enigmático, original e literário 
descrito pelo escritor Enrique Vila-Matas em seu livro 
Não há lugar para lógica em Kassel. Este é mais profano 
e direto, mas tão empolgante e irresistível quanto. Vila-
Matas justamente diz que, por trás da lenda de Kassel, 
encontra-se o mito das vanguardas. Coisa pouca!

Uma reunião com muitíssimos rostos desconhecidos 
na tela. As edições anteriores do documenta foram diri-
gidas por uma ou duas pessoas, curadoras de arte, mas, 
desta vez, a equipe curatorial é formada por quatorze 
pessoas. O coletivo artístico ruangrupa, da Indonésia, 
responsável por dirigir esta décima quinta edição do 
documenta, centraliza o olhar no coletivo e fazem-no 
de uma forma honesta e ampla. A ideia de comum se 
alarga e permeia tudo. Há uma palavra indonésia que se 
repete em todas as suas comunicações. lumbung. Uma 
palavra até então desconhecida para a consonni, e que, 
como uma semente ou um vírus, cresceu e contagiou 
até infiltrar-se no vocabulário cotidiano de muitas pes-
soas. Já é um vocábulo reconhecível para você que está 
lendo isto. Tem uma sonoridade e uma materialidade 
particular. Pronunciá-la obriga os lábios a se arquearem, 
como quem vai dar um beijo. lumbung. 

lumbung é a palavra indonésia que faz referência a 
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um celeiro de arroz que recebe o resultado de um traba-
lho coletivo e o representa. Um recurso coletivo que se 
baseia no princípio de comunalidade. Há uma série de 
valores associada a esse conceito, como transparência, 
local, independência e senso de humor, que são as fer-
ramentas de trabalho no documenta fifteen. Portanto, 
lumbung não é somente um tema, um conceito sobre o 
qual esse evento de arte se estrutura, mas é também uma 
prática, um modo de fazer e uma atitude compartilhada, 
contagiosa, que o faz acontecer. 

Nessa reunião, esses múltiplos rostos sorridentes até 
então desconhecidos, mas amigáveis, mostram o plano 
de publicações do documenta fifteen que vão realizar 
com a editora alemã Hatje Cantz, especializada em arte. 
Um desses rostos amáveis da equipe artística do docu-
menta fifteen lança uma pergunta para a consonni que 
fica pairando no ar:

— Onde vocês se situam nesse programa?
Essa pergunta foi feita em uma quinta-feira, e, na 

terça-feira seguinte, o grupo torna a se juntar para colocar 
uma proposta concreta na mesa, na qual a consonni seria 
a editora de arte dos catálogos do documenta fifteen. 
Obviamente, a consonni aceita sem pestanejar, embora 
outro livro tenha chamado sua atenção: um ensaio que 
busca localizar e descrever a cosmologia lumbung. Isto 
é, uma pessoa especializada refletiu sobre a existência 
de outras formas de nomear o trabalho coletivo em 
diferentes lugares do mundo a partir de um olhar antro-
pológico. A consonni propõe transformar esse livro em 
um projeto mais amplo. 
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— Por que não aplicar a lógica lumbung à produção 
desse livro também? Seguir a lógica que já estão aplicando 
na produção do encontro artístico e usar o lumbung 
como temática e como protocolo de atuação. 

Para isso, a consonni propõe que se recorra à ficção e ao 
relato literário. Como a filósofa dos estudos multiespécies 
Donna Haraway diz, precisamos de narrativas que nos 
ajudem a imaginar mundos com mais sentido. Esse é um 
dos anseios da consonni com relação à edição. Portanto, 
ela propõe uma antologia de relatos ficcionais escritos 
por autoras e autores que trabalhem com a palavra que 
serve para falar do coletivo em seu território. 

A escritora mexicana Cristina Rivera Garza nos lem-
bra que o binômio escrita-comunidade passa por pontes 
complexas que envolvem tanto a produção quanto a 
distribuição. A consonni pontua, nesse sentido, que a 
forma de produção do livro também precisa ser coletiva. 
Deve-se envolver editoras distintas para publicar edi-
ções separadas em uníssono, em diferentes lugares do 
mundo. Logo, o que seria um livro de ensaio de autoria 
única explode em mil pedaços, e essas partículas se 
multiplicam e se espalham sob o princípio de lumbung, 
tequio, auzolan...

O aquelarre começou.
Palavras como “comum” ou anglicismos como “cro-

wdfunding” ecoam, muitas vezes vinculadas às práticas 
participativas da era da web 2.0. No entanto, rastrear 
vocábulos familiares nos coloca no caminho de expe-
riências de comunalidade. Minga em muitos países 
da América do Sul, tequio no México, auzolan no País 
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Basco, andecha nas Astúrias, mutirão no Brasil, ubuntu 
em distintos países africanos, gadugi nas comunidades 
cherokees, talkoot na Finlândia, guanxi na China ou naffir 
em árabe são formas de nomear essas formas básicas de 
ser-em-comum como modos ancestrais e afins. A origem, 
a raiz etimológica e a evolução de todos esses termos, 
ou até seu uso atual, não é a mesma em cada caso, mas 
o importante é que nos oferecem uma possibilidade. A 
oportunidade herdada de imaginar conjuntamente o 
comum. Um ponto nodal na produção da comunalidade 
dos povos mesoamericanos é o conceito e a prática do 
trabalho coletivo comumente conhecido como tequio, 
uma atividade que, conforme Rivera Garza nos lembra, 
une a natureza com o ser humano através de laços que vão 
da criação à recriação em contextos que se contrapõem 
de maneira radical à ideia de propriedade e àquilo que 
é próprio do capitalismo global. 

É libertador imaginar e entender a comunidade como 
algo adquirido de geração em geração, uma experiência 
cotidiana do ser-em-comum que foi assim transmitida, 
na prática e através da oralidade e da escrita. Jean-Luc 
Nancy vincula essa ideia de comunidade à literatura. 
Mobilizar as palavras para indicar o limite do exprimível. 
Compartilhar o que acompanha o pensamento, as artes 
e qualquer existência-em-comum é mais importante 
que o conteúdo ou a mensagem. Nancy diz que a escrita 
será sempre ex-crita. O escritor ou a escritora que se 
pressupõe solitário/a escreve sim, para alguém. Segundo 
Nancy, quem escreve para si mesmo/a ou para uma 
pessoa anônima no meio das massas, não é escritor/a. 
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Vila-Matas diz: “escreve-se para atar o leitor, para apo-
derar-se dele, para seduzi-lo, para subjugá-lo, para entrar 
no espírito do outro e permanecer ali, para comovê-lo, 
para conquistá-lo...”. Embora o poder transformador 
da literatura, em casos concretos e terrenos, possa ser 
limitado, pensar a escrita em termos de reescrita, de um 
exercício inacabado que produz esse estar-em-comum 
na comunalidade dá sentido a este trabalho e o guia.

Assim começa um processo laborioso para localizar 
essas formas ancestrais de nomear o trabalho coletivo e 
conhecer seu contexto e seu sistema editorial para loca-
lizar uma editora que pudesse ter o perfil e o interesse 
em participar do projeto. Editoras independentes que 
publiquem ficção em distintos contextos geopolíticos. 
Envolver línguas hegemônicas e minorizadas para que 
elas convivam também é importante. Colocar em diálogo 
os contextos culturais que cada idioma traz consigo, com 
sua história e seus conflitos.

Perguntando em meio à sua própria rede, a consonni 
contata a editora Almadía, do México, e a Txalaparta, 
do País Basco, para que trabalhem os conceitos de 
tequio e de auzolan, cujo uso é cotidiano e habitual em 
seus contextos hoje em dia. Chega-se à editora árabe 
Al-Mutawassit depois de consultar e convocar as redes 
das redes. Através de conexões da equipe curatorial do 
documenta fifteen, chega-se à Marjin Kiri, da Indonésia, 
e à Cassava Republic Press, da Nigéria. É um processo 
de pesquisa baseado na cumplicidade. A Dublinense, 
do Brasil, é localizada graças à Aliança Internacional 
de Editoras Independentes, da qual faz parte, assim 
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como a Txalaparta e a Marjin Kiri. A consonni se reúne 
presencialmente com essas editoras nos Encontros 
Internacionais da Editoração Independente, organiza-
dos pela Aliança em Pamplona, em novembro de 2021. 
Neles, centenas de profissionais do mundo editorial, de 
mais de quarenta países, se reúnem.

Nesses encontros, faz-se uma declaração em prol de 
uma editoração e uma bibliodiversidade independente, 
decolonial, ambientalista, feminista, livre, social e soli-
dária. Aposta-se no caráter cultural, social e político do 
livro e apresenta-se a leitura como prática libertadora 
que compõe uma cidadania crítica, que se coloca em 
sua comunidade de maneira ativa e consciente. Esse é 
o espírito que permeia este livro e o programa que o sus-
tenta. As editoras independentes que fazem parte deste 
projeto são, acima de tudo, interdependentes. Editoras 
para estar-em-comum. Em Pamplona, Vandana Shiva, 
embaixadora da bibliodiversidade, falou da necessi-
dade do pequeno, da grandeza das pequenas editoras 
organizadas em redes vibrantes de ajuda mútua. Por 
isso, a rede que se construiu na raiz da produção do 
livro, baseada na cooperação, é mais importante que o 
objeto visível em si. 

Cada editora propõe seu ecossistema habitual de 
produção e distribuição. Ele é apresentado por quem 
escreve, por quem pode fazer uso da ficção em cada terri-
tório para recriar a ideia do comum, do trabalho coletivo, 
de formas inéditas. Para escrever a respeito do tequio, a 
editora Almadía apresenta Yàsnaya Elena Aguilar, que 
utiliza o espanhol; para imaginar em torno da ideia de 
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auzolan, a Txalaparta traz Uxue Alberdi, que escreve 
em euskera; para fazê-lo sobre o mutirão, a Dublinense 
traz Cristina Judar, em português; a respeito de naffir, 
a Al-Mutawassit propõe o nome de Nesrine A. Khoury, 
que escreve em árabe; a respeito do ubuntu, a Cassava 
Republic Press traz Panashe Chigumadzi, que escreve 
em inglês; sobre allmende, Hatje Cantz e documenta 
fifteen propõem Mithu M. Sanyal, que utiliza o alemão; 
e, a respeito do lumbung, Marjin Kiri sugere o escritor 
Azhari Ayub, cuja língua é o indonésio. O que resulta é 
desde o ensaio especulativo e o texto experimental até 
o relato intimista que retrata o trabalho coletivo como 
algo cotidiano e habitual, atravessado por narrativas 
mais situadas. Superando a dicotomia simplista entre 
realismo e ficção, as palavras são utilizadas mais para 
produzir realidade do que para representá-la. Trata-se 
de narrar uma história e localizá-la no aqui e no agora, 
a partir do qual cada um/a escreve, em meio a uma 
contaminação constante. 

Cada editora publica uma edição em seu idioma e a 
distribui em seu contexto. Cada objeto-livro será igual 
e diferente ao mesmo tempo. Uma capa diferente, uma 
diagramação diferente, uma estrutura alterada, um 
conteúdo traduzido. Uma forma de trabalho própria e 
coordenada com o resto das editoras. Portanto, o trabalho 
de tradução deste projeto é fundamental, descomunal 
e exigente. Trabalha-se com um grupo de profissionais 
de tradução que cada editora propõe, localiza e apre-
senta ao resto das editoras do grupo para revelar essas 
histórias através da tradução. Atendendo à sua origem 
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etimológica, traduzir é passar de um lugar para outro. 
Trasladamo-nos de uma experiência de comunidade para 
outra. A consonni mediou esse movimento, procurando 
organizar uma coreografia grupal equilibrada, ainda que 
não necessariamente assimétrica. 

As palavras mobilizam o comum, a ficção tece as 
redes. Ficções, como aquelas construídas pelas religiões, 
pelo esporte ou pela música, mostram seu poder mobi-
lizador no social. Todos os organismos vivos se baseiam 
na diversidade, e por isso precisamos de palavras, relatos 
orais e escritos plurais e diversos para viver. O comum 
é o processo de produção, reprodução e desapropriação 
através do qual este livro é gerado, em contato corpóreo 
e constante, sob os princípios de cooperação e contágio. 
Somos-em-comum.


