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Nascido na Argentina, em 1937, Lázaro Covadlo 

refugiou-se em Espanha em 1975, após o golpe militar, 

e aí reside actualmente, perto de Sitges.

Começando a publicar algo tarde, é a partir dos anos 90 

que começa a dar nas vistas com títulos como Agujeros 

negros, Remington Rand, Conversación con el monstruo, 

La casa de Patrick Childers e Animalitos de Dios. 

Com a novela Criaturas da noite, a sua primeira edição 

portuguesa, o autor conquistou o prémio Café Gijón 

em 2004.

Certa noite de Inverno, Dionísio Kauffmann, eterno fracassado, 

ouve uma voz dentro da cabeça, e a sua vida não mais será a mesma: 

uma pulga milenar, tagarela e voraz, alojada no seu ouvido, dita-lhe o que 

deve fazer para sair da sua senda de miséria. Mas a pulga exige algo em 

troca...   ¶   Esta obra, um conto-moral-sem-lição-de-moral, em que o 

fantástico convive com um humor implacável, confirmou o seu autor como 

uma referência nas letras ibéricas, atraindo as atenções de pares como 

Enrique Vila-Matas e Luís Sepúlveda, e conquistando, em 2004, o Prémio 

Café Gijón.  ¶   “Criaturas da noite é, antes de mais, uma história 
divertida e truculenta, repleta de situações inventivas, de reflexos 
indirectos e perspicazes da nossa vida, e cheia também de 
virtuosismo verbal”. (Santos Sanz-Villanueva, El Mundo)  ¶  
“(...) Dominada pela fruição de um humor absurdo, uma 
chama sempre acesa na obra de Covadlo. (Edgardo Dobry, El País 
– Babelia)   ¶   “É imperativo ler Covadlo. Trágico e precioso, em 
fascinante convívio com o humor.” (Enrique Vila-Matas) 
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Sou a voz da tua consciência. Sou a ferramenta 
preventiva de metidelas de patas na poça que 
tanto desejavas possuir. Sou a tua primodial fonte 
de inspiração. Sou a alma mater da tua futura 
vida, ida, ida, ida. Sou a tua nova consciência.”


