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Primo Levi (Turim, 1919–1987), ao apresentar A Chave de 
Luneta em 1978 (ou seja, uns trinta anos depois da sua estreia 
como escritor com Se Isto É Um Homem, publicado em 1947 com 
2500 exemplares na De Silva Editores, de Turim, após  rejeição da 
editora Einaudi, e a vinte anos da republicação deste extraor-
dinário documento por parte da própria Einaudi na coleção 
«Saggi»), faz questão de dizer a alguns entrevistadores: «Esta é 
um bocado a primeira obra: quando escrevi os outros livros tinha 
outra profissão, era químico. Mas há ano e meio que somente 
escrevo. A Chave de Luneta é, portanto, o meu primeiro trabalho 
profissional…»

A literatura industrial em voga, pelo menos nos debates, 
nos anos sessenta, parecia ter sido chamada a trabalhar, mas des-
provida de cunho. Em A Chave de Luneta, o ex-químico Primo 
Levi comprometia-se inteiramente em fazer um discurso positivo 
sobre o trabalho, sobre o amor ao trabalho. Ele, que havia falado 
da tragédia do trabalho em Auschwitz, nunca cedera à demoni-
zação do trabalho. O seu labor de químico não só lhe salvara a 
vida no próprio campo de concentração, e subsequentemente lhe 
assegurara um rendimento e uma reforma, mas também lhe havia 
concedido as experiências sobre as quais escrever: «O escritor 
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que as não tem trabalha no vazio, acredita escrever, mas escreve 
páginas vazias.»

Em A Chave de Luneta, é verdade, Levi parece contar, ou 
melhor, faz com que outra pessoa lhe conte as suas experiências, 
isto é, as do montador Libertino Faussone, conhecido por Tino, 
um técnico piemontês que percorre o mundo a montar gruas, 
pontes suspensas, estruturas metálicas, instalações petrolíferas. 
Porém, Levi põe-se no lugar da sua personagem, vive as suas 
aventuras com disponibilidade e gosto. Faussone é uma espé-
cie de Ulisses que ergue monumentos por todo o lado com a sua 
«chave de luneta», o utensílio que serve para verificar o aperto 
dos parafusos, um passe-partout que serve para todos os para-
fusos, moles, duros, obstinados. Nunca corre o risco de dispor 
assimetricamente a filetagem, pois sabe sempre dosear os seus 
puxões e adverte sempre a mão de que aquela rotação é a última, 
e que, além disso, não se pode ir. A chave de luneta conhece bem 
as suas funções, conjugando força e delicadeza, ímpeto e medida.

Antes de trabalhar como montador de treliças, Faussone 
estava na Lancia, acorrentado como outros tantos, e não lhe 
agradava muito, mas saiu dali reagindo, desenvolvendo profis-
sionalismo. Agora é solicitado por toda a parte, e em todo o lado 
é convocado a viver as suas aventuras, alheio a todas as ideolo-
gias, mas junto com um vivaz sentido de humor e de épica, com 
um certo orgulho em cultivar o trabalho, especializado, mesmo 
que para ele, como para Levi, não esteja necessariamente na 
moda nos dias de hoje. «Eu deposito a minha alma em todos 
os trabalhos. Para mim, cada trabalho que começo é como um 
primeiro amor», diz Faussone. E Levi reforça: «Amar o próprio 
trabalho constitui a melhor aproximação concreta à felicidade 
terrena.»
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Levi não tinha dúvidas. «Sei que o meu livro está desti-
nado a provocar alguma polémica, apesar de não ter nascido com 
intenções polémicas. Claro, hoje em dia a rejeição do trabalho é, 
inclusive, teorizada pelos jovens, mas mesmo sem chegar a estas 
posições extremas existe, em estratos relativamente difusos, uma 
tendência para subvalorizar a competência profissional enten-
dida como valor positivo em si», dizia. E, precisamente por isso, 
empenhou-se, divertindo-se e divertindo, em dar forma literária 
ao personagem de Faussone. Um piemontês no estrangeiro até na 
linguagem, a linguagem degradada da Fiat, parco de vocábulos, 
com uma mistura de metáforas retiradas do mundo da indústria 
e já usadas pelos calabreses mal chegam ao Norte. A Chave de 
Luneta é o livro mais otimista de Primo Levi.

Nota do Editor Italiano
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«meditado com malícia»

— Ah, não, não lhe posso contar tudo. Ou lhe digo o país, ou o 
facto: eu, porém, se estivesse no seu lugar, escolheria o facto, por-
que é um facto e peras. Se depois fizer questão de o contar, pode 
remendá-lo, retificá-lo, esmerilhá-lo, tirar as limalhas, dar-lhe 
forma, e tem aí uma boa história; e histórias, apesar de ser mais 
novo do que o senhor, calharam-me muitas. O país talvez o adi-
vinhe, assim não perde nada; mas se lhe disser qual é o país, fico 
em maus lençóis, porque a gente dali é de bem, mas um pouco 
melindrosa.

Conhecia o Faussone há apenas duas ou três noites. Conhe-
cemo-nos por acaso na cantina, na cantina para os estrangeiros de 
uma fábrica muito distante, para onde me havia conduzido o meu 
ofício de químico de tintas. Éramos os dois únicos italianos; ele 
estava ali há três meses, mas já estivera nestas terras mais vezes, 
e desenvencilhava-se bem com a língua, a juntar às quatro ou 
cinco que já falava, de forma incorreta, mas correntemente. Tem 
cerca de trinta e cinco anos, é alto, magro, quase careca, pele bron-
zeada, sempre bem barbeado. Tem uma cara séria, pouco móvel 
e pouco expressiva. Não é um grande contador de histórias: pelo 
contrário, é um tanto monótono e tende à atenuação e à elipse, 
como se receasse parecer exagerado, mas deixa-se levar amiúde, 
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e então exagera sem dar conta. Tem um vocabulário reduzido e 
exprime-se com frequência através de lugares-comuns, que pro-
vavelmente lhe parecem novos e argutos; se quem estiver a ouvir 
não sorrir, ele volta a repetir, como se lidasse com um tolo.

— … porque sabe, se eu faço este trabalho de passar por 
todos os estaleiros, todas as fábricas e portos do mundo, não é por 
mero acaso, é porque o quis. Todos os rapazes sonham em ir à 
selva, ou aos desertos, ou à Malásia, eu também sonhei com isso; 
mas eu gosto de fazer com que os sonhos se tornem realidade, 
senão são como uma doença que alguém carrega durante a vida 
inteira, ou como a cicatriz de uma operação, que volta sempre a 
doer quando há humidade. Havia duas maneiras: esperar tornar-
-me rico e depois fazer turismo, ou tornar-me montador. E tornei-
-me montador. Claro que há outras maneiras, o contrabando como 
alguns diriam, etc., mas isso não é para mim. Gosto de conhecer 
novos países, mas sou um tipo normal. E agora habituei-me a isto 
de tal forma que, se tivesse de assentar, ficaria doente. Para mim, 
o mundo é bonito, porque é variado.

Fitou-me durante um momento, com um olhar singularmente 
inexpressivo, e depois repetiu com paciência:

— Se uma pessoa ficar em casa, talvez se sinta sossegada, mas 
é como chuchar um prego. O mundo é bonito, porque é variado. 
Portanto, como lhe estava a dizer, já passei por muitas e boas, 
mas a história mais extraordinária aconteceu no ano passado, no 
tal país que não posso revelar, mas posso dizer-lhe que fica muito 
longe daqui e também da nossa casa, e enquanto aqui sofremos de 
frio, lá, pelo contrário, durante nove meses em doze, faz um calor 
dos diabos, e nos outros três sopra o vento. Eu encontrava-me ali 
para trabalhar no porto, mas ali não é como na nossa terra: o porto 
não pertence ao Estado, mas a uma família, e a família pertence 
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ao chefe de família. Antes de começar com a minha montagem, 
tive de ir a casa dele vestido de fato e gravata, comer, fazer con-
versa, fumar, sem pressa, imagine, nós que temos sempre as horas 
contadas. Não é por nada, custamos caro, é o nosso orgulho. Este 
chefe de família era um tipo metade-metade, metade moderno e 
metade à antiga. Tinha uma bonita camisa branca, daquelas que 
não precisam de ser engomadas, mas quando entrava em casa 
descalçava os sapatos, e também me obrigou a descalçar os meus. 
Falava inglês melhor do que os ingleses (também não é preciso 
muito), mas não me deu a conhecer as mulheres da casa. Também 
como patrão devia ser metade-metade, uma espécie de escravista 
progressista: imagine, mandou pendurar uma fotografia emoldu-
rada sua em todos os escritórios e, inclusive, nos armazéns, como 
se fosse Jesus Cristo. Mas o país inteiro é assim, há burros e há 
telescritores, há aeroportos que põem o de Caselle1 no chinelo, 
mas amiúde, quando se quer ir algures, chega-se mais depressa 
a cavalo. Há mais boates que padarias, mas vê-se gente na rua 
com tracoma.

» O senhor deve saber que montar uma grua é um cabo dos 
trabalhos, e uma grua móvel ainda mais, mas não são trabalhos 
para se fazer sozinho: é preciso alguém que saiba as astúcias 
do trabalho e dirija, que somos nós, e os ajudantes, escolhemo-
-los no momento. É aqui que começam as surpresas. No porto 
de que lhe falava, as questões sindicais não são pera doce; sabe, 
é um país onde se alguém roubar, cortam-lhe a mão em praça 
pública: a esquerda ou a direita, segundo aquilo que roubou, ou 
até mesmo uma orelha, mas com anestesia e cirurgiões competen-
tes que parem a hemorragia num instante. Sim, não é conversa, 

1 Aeroporto internacional de Turim. [N. do T.]
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e se alguém põe a circular calúnias sobre as famílias de peso, 
cortam-lhes a língua e chau.

» Bem, com tudo isto, têm associações muito arrojadas e é 
preciso fazer as contas com elas: ali todos os trabalhadores levam 
atrás um pequeno rádio, como se fosse um amuleto da sorte, e se 
a rádio anuncia que há greve, então para tudo, não há quem ouse 
levantar um dedo. De resto, mesmo que alguém tentasse, prova-
velmente levaria uma facada; talvez não de imediato, mas dentro 
de dois ou três dias; ou talvez lhe caísse uma viga na cabeça, ou 
bebia um café e batia as botas. Não gostaria de viver ali, mas dou-
-me por contente por ter lá estado, porque certas coisas é preciso 
ver para crer.

» Pois bem, estava a contar-lhe que fui ali montar uma grua 
de cais, um daqueles monstros de braço retráctil, e um guindaste 
móvel fantástico, quarenta metros de luz e um motor de elevação 
de 140 cavalos. Meu Deus, que máquina! Amanhã à noite, lembre -
-me de lhe mostrar as fotografias. Quando acabei de montá -la, 
fizemos os ensaios: parecia que caminhava sobre o céu, suave 
que nem seda. Senti-me como se me tivessem nomeado commen-
datore2, por isso paguei de beber a todos. Não, vinho não, aquela 
porcaria deles que chamam cumfàn sabe a bolor, mas refresca e 
faz bem. Mas vamos por ordem: aquela montagem não foi coisa 
simples; não pela questão técnica, que correu bem desde o pri-
meiro parafuso; não, era uma espécie de ambiente que se sentia, 
como que o ar pesado, quando está para chegar uma tempestade. 
Pessoas que cochichavam nos cantos, que trocavam sinais e 
faziam caretas que eu não percebia; de quando em vez, aparecia 

2  Comandante, seja da ordem da Coroa de Itália, seja, desde 1954, da República. 
[N. do T.]
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um jornal na parede e apinhavam-se todos à volta para o ler ou 
para que lho lessem, e eu ficava sozinho no cimo do andaime 
como um melro.

» Depois, chegou a tempestade. Certo dia, reparei que se 
chamavam uns aos outros com gestos e assobios: desapareceram 
todos, e então, uma vez que não podia fazer nada sozinho, tam-
bém desci da treliça e fui assistir à reunião deles. Era num bar-
racão em construção: ao fundo, tinham criado uma espécie de 
palco com traves e tábuas; vinham falar ao palco uns a seguir aos 
outros. Compreendo pouco da língua deles, mas via-se que esta-
vam zangados, como se lhes tivessem cometido uma injustiça. 
Em determinada altura, veio falar um homem mais velho, que 
parecia ser o cabecilha; parecia muito seguro do que dizia, falava 
calmamente, pleno de autoridade, sem gritar como os outros, 
e nem precisava, porque diante dele todos ficaram em silêncio. 
Fez um discurso calmo, e convenceu-os a todos. No final, fez 
uma pergunta, e levantaram todos a mão gritando não sei o quê; 
quando perguntou quem se opunha, nenhuma mão se levantou. 
Então, o velho chamou um rapaz que estava na primeira fila e 
deu-lhe uma ordem. O rapaz saiu a correr, foi ao armazém das 
ferramentas e voltou num instante carregando nas mãos uma das 
fotografias do patrão e um livro.

» Ao meu lado, estava um verificador3 que era natural dali, 
mas que falava inglês; tínhamos já alguma confiança, pois o melhor 
é cair nas graças dos verificadores: cada santo quer a sua vela.

Faussone tinha acabado de comer uma dose abundante de 
assado, mas chamou a empregada e pediu que lhe trouxesse uma 

3  Pessoa encarregada de fazer os ensaios e pôr à prova os trabalhos terminados, 
máquinas ou construções. [N. do T.]
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segunda. A mim, interessava-me mais a sua história do que os 
seus provérbios, mas ele repetiu metodicamente:

— Em todos os países do mundo, não há volta a dar, cada 
santo quer a sua vela. Àquele verificador ofereci-lhe uma cana 
de pesca, porque o melhor a fazer é cair nas graças dos verifi-
cadores. Então, ele explicou-me que se tratava de uma questão 
absurda: já há algum tempo, os trabalhadores haviam pedido que 
a cozinha do estaleiro preparasse as refeições segundo a religião 
deles; o patrão, que dava ares de moderno, era na verdade um 
beato de outra religião; porém, aquele país tem tantas religiões 
que uma pessoa lhes perde a conta. Em suma, acabou por infor-
má-los, através do chefe do pessoal, de que ou se contentavam 
com a cantina tal como era, ou não havia cantina para ninguém. 
Fizeram duas ou três greves, mas o patrão não cedeu um milíme-
tro, visto que as encomendas eram escassas. Então propuseram 
«passar ao físico», em tom de represália.

— Como assim, «passar ao físico»?
Faussone explicou-me pacientemente que era como fazer 

bruxaria, lançar o mau-olhado a alguém, fazer um feitiço:
— … não necessariamente para o matar. Aliás, daquela vez 

não queriam de certeza que ele morresse, porque o seu irmão 
mais novo ainda era pior do que ele. Queriam apenas pregar-lhe 
um susto, não sei, uma doença, um acidente, para que mudasse de 
ideias e para lhe mostrar que eles também sabiam fazer valer as 
suas reivindicações.

» Então, o velho pegou numa faca, tirou os pregos e arrancou 
a moldura do retrato. Parecia ter muita prática nestes trabalhos; 
abriu o livro, pousou o dedo numa página com os olhos fechados 
e depois abriu de novo os olhos e leu alguma coisa no livro que 
nem eu nem o verificador compreendemos. Pegou na fotografia, 
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enrolou-a e esmagou-a bem com os dedos. Pediu que lhe trouxes-
sem uma chave de fendas, afogueou-a numa lâmpada de álcool e 
enfiou-a no rolo esmagado. Alisou a fotografia e mostrou-a, 
e toda a gente aplaudiu; a fotografia tinha seis buracos queimados 
de leve, um na testa, um junto ao olho direito, outro no canto da 
boca. Os outros três ficaram no fundo, fora da cara.

» Então, o velho voltou a pôr a fotografia na moldura, tal 
como estava, encarquilhada e esburacada, o rapazinho foi repô-la 
no lugar, e todos voltaram ao trabalho.

» Bem, no final de abril, o patrão adoeceu. Não foi dito de 
forma clara, mas o rumor espalhou-se depressa, sabe como é. 
Desde o início que parecia tratar-se de uma coisa grave: não, não 
tinha nada na cara, a história já é bastante bizarra tal como ela é. 
A família queria pô-lo num avião para a Suíça, mas não foram 
a tempo: tinha qualquer coisa no sangue, e morreu em dez dias. 
E veja bem, era um tipo robusto, que nunca ficou doente, sempre 
a viajar pelo mundo de avião, e, entre um avião e outro, sempre 
atrás das mulheres, ou em jogos de azar até que o sol nascesse.

» A família acusou os trabalhadores de homicídio, aliás, 
de “assassínio meditado com malícia”: segundo me conta-
ram, é assim que dizem por aquelas bandas. Eles têm tribunais, 
entenda, com os quais mais vale não lhes cair entre as garras. Não 
têm um único código, têm três, e escolhem um ou outro conforme 
dá mais jeito ao mais forte, ou a quem paga mais. A família, como 
estava a dizer, afirmava que o assassínio ocorrera, houve vontade 
de matar, deram-se ações para provocar a morte, e houve morte. 
O advogado de defesa retorquiu que as ações não foram corretas, 
quando muito tinham provocado alguma reação na pele, não sei, 
ou uma erupção, ou furúnculos: disse que se tivessem cortado ou 
queimado a fotografia com gasolina, então isso sim, teria sido 
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grave. Pois parece que é assim que funciona um feitiço, de um 
buraco nasce um buraco, de um corte nasce um corte, e assim 
sucessivamente. Isto faz-nos rir, mas eles acreditam todos nisto, 
mesmo os juízes e os advogados de defesa.

— Como acabou o processo?
— Deve estar a brincar. Ainda continua, e continuará sabe-se 

lá até quando. Naquele país, os processos nunca acabam. Mas o 
tal verificador de que falei prometeu-me que me manteria infor-
mado, e se quiser também o manterei informado, visto que esta 
história lhe interessa.

Chegou a empregada para servir a prodigiosa ração de queijo que 
Faussone havia pedido. Tinha cerca de quarenta anos, magrinha 
e curvada, de cabelos lisos e gordurosos de sabe-se lá o quê, e com 
carinha de carneiro assustado. Olhou para Faussone insistente-
mente, e ele devolveu o olhar com indiferença ostensiva. Quando 
se foi embora, ele disse-me:

— Parece-se um pouco o valete de paus, coitadinha. Mas o 
que fazer, temos de nos contentar com o que a vida nos dá.

Com o queixo, apontou em direção do queijo e pergun-
tou-me com muito pouco entusiasmo se eu queria um pedaço. 
Logo a seguir, atacou-o com avidez, e entre uma dentada e outra 
continuou:

— Como sabe, aqui, no que toca a miúdas, estão mal forne-
cidos. Temos de nos contentar com o que a vida nos dá. No esta-
leiro, digo.

A Chave de Luneta.indd   20A Chave de Luneta.indd   20 30/09/21   17:3130/09/21   17:31


