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KAREN ÉLER
O Rascunho 106 chegou numa tarde chuvosa. Como
sempre, abandonei os romances e os jornais diários
para mergulhar nos meandros tortuosos da literatura.
É muito fácil encontrar bons prosistas no Brasil con-
temporâneo (Joca Terron, Daniel Galera, Xico Sá e
mais alguns milhares). Achar bons poetas é uma tare-
fa bem mais difícil (Nicolas Behr, Arnaldo Antunes,
Ana Elisa Ribeiro, Aroldo Pereira e mais uma meia
dúzia). Por este motivo, fiquei muito encantado com
os poemas de Karen Éler. Sua poesia é a linguagem em estado de febre. Eu que
tenho tanta dificuldade de chorar, caí em prantos quando li o texto de Claudia
Lage sobre a fadinha da Nova Zelândia [Katherine Mansfield], influência notó-
ria de nossa querida bruxinha ucraniana [Clarice Lispector].
Jovino Machado • Belo Horizonte – MG

FERNANDO MONTEIRO

O colunista Fernando Monteiro leu a minha mente quando escreveu o delicioso
texto A cabeça no fundo do entulho da leitura (1), na edição de fevereiro do Rascu-
nho. Mal posso esperar pelo número 2.
Loredana Martinelli • Curitiba – PR

SITE
Gostaria de dar os parabéns a todos pelo site do Rascunho. Adorei as dicas de
todos os escritores para os iniciantes (Mãos à obra). Eu mesma estou começando
nessa estrada e gosto de ouvir os mais experientes no assunto.
Susana Lorena de Souza • via e-mail

PAIOL LITERÁRIO
Fui a praticamente todos os encontros do Paiol Literário em 2008. É uma
grande oportunidade de ouvir o que têm a dizer os escritores. Sempre saí dos
bate-papos com alguma idéia, inquietação. É uma bela experiência intelectual.
Aguardo ansiosa a programação deste ano.
Maria Paula dos Santos Silva • Curitiba – PR

NOTA DO EDITOR

Possivelmente, o projeto Paiol Literário terá início em abril. Neste ano, serão sete encontros.
Em breve, teremos informações mais precisas, pois estamos aguardando o fechamento dos
acordos de patrocínio para divulgar a programação completa.
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EXCEPCIONALMENTE, NESTA EDIÇÃO A COLUNA RODAPÉ ESTÁ NA PÁGINA 6.

Breve estreito espaço entre tradução e religião
Naquele tempo, acreditava-se não somente em

Deus, mas também no poder da tradução. A Pala-
vra não cabia mais numa só língua. Era preciso con-
quistar, sem perder a pureza. Miscigenar, misturar-
se aos outros povos, misturar as muitas línguas, sem
transigir na conduta nem na Palavra. Acreditava-se
que Deus, e somente ele, podia instilar poder e sa-
bedoria nos tradutores de sua palavra.

Uma religião se faz com bons tradutores. A
pureza da Palavra não pode oscilar na fronteira
entre as línguas. Tem que se manter imácula, até
onde alcança o crivo da exegese. Esdras não po-
dia hesitar na interpretação, que tinha de ser exata.
Não vacilar na fé, não vacilar na tradução: vazar a
Palavra em palavras precisas.

Que mais preciso pode haver que a perfeita
coincidência entre setenta traduções independen-
tes de um mesmo e longo texto? Eis a própria
essência da religião: o alento divino inspirando, em
seu isolamento, cada um dos sábios tradutores. O
resultado não é apenas a disseminação da Palavra,
mas também a preservação do texto, que, tradu-
zido, reproduz-se, permanecendo igual a si mes-

mo, mesmo em roupagem distinta.
Só pode ser coisa de deuses e reis. A versão do

rei James (ou, traduzindo, Tiago) também não teria
sido fruto de milagre parecido? Cinqüenta traduto-
res, cada qual trabalhando isoladamente, não teriam
aparecido com exatamente o mesmo texto inglês
da Bíblia, depois de longo e penoso trabalho?

Uma religião se faz com homens, livros e tra-
duções. De que adianta ser inspirado apenas o tex-
to original, se sua tradução também não o for?

Quem será capaz de ler o original daí a tanto
tempo? O espírito tem de insuflar também o tra-
dutor, para que este deixe a marca do divino na
nova versão. A nova versão não pode ser apenas
uma versão, mas deve ser a “versão autorizada”.
E autorizada não apenas pelo rei, mas pelo pró-
prio Deus, pela própria origem da religião.

A (boa) tradução traz em si a marca da fideli-
dade — fidelidade do mesmo tipo que também
marca o seguidor de uma religião. Lutero dizia que
nenhum falso cristão poderia traduzir com fideli-
dade — pois lhe faltava (ao falso cristão) justa-
mente a principal qualidade que se espera de um

bom tradutor. Não há tradução, não há religião,
sem fidelidade. Não pode haver maior prova de
fidelidade, e de inspiração, que a exata coincidên-
cia de setenta traduções independentes.

A história da grande matriz da literatura ociden-
tal está inextricavelmente marcada por estratégias de
tradução. Estratégias que deixaram rastros diversos,
farejados agora e sempre pela fina hermenêutica de
exegetas obstinados. Traduções que poderiam ter
significado grandes rupturas foram (e são) apresen-
tadas como prova da continuidade da tradição,
como prova da preservação incólume da Palavra.
A preservação da tradição, via tradução, exige não
apenas precisão (absoluta, como no caso da Septu-
aginta), mas também flexibilidade e imaginação para
acomodar esperanças e ajustar expectativas.

Muito já se falou dos pontos de interseção en-
tre tradução e religião. Eu mesmo já falei do tema,
aqui neste mesmo espaço. Não era preciso escre-
ver mais. Há espaço, breve, estreito, para falar de
tradução em religião. Não só no cristianismo, cla-
ro. Qualquer dia, havendo ânimo, tempo e sabe-
doria, hei de falar sobre tradução e budismo.•r

VIDRAÇA

Errata
Ao contrário do publicado na coluna Lance de dados, de Luiz Ruffato, na edição
106, Gabriel García Márquez é representado pelo escritório de Carmen Balcells.

Adriana Lisboa estréia coluna

A escritora ADRIANA LISBOA estréia nesta edição a coluna Por aí. De
início, ela conta a interessante história do colombiano Martín Murillo e como
o seu sonho de ser comentarista de basquete transformou-o num grande
leitor e incentivador da leitura. Segundo Adriana, o objetivo da coluna é tra-
zer relatos, casos, histórias vividas ou vistas por aí, em viagens pelo mundo ao
redor dos livros. “Com isso, trazer também mais para perto do leitor brasilei-
ro autores estrangeiros que não são muito conhecidos entre nós, ou inteira-
mente desconhecidos”, explica. Adriana Lisboa nasceu em 1970 no Rio de
Janeiro. Morou na França e hoje vive em Louisville, nos Estados Unidos.
Além de escritora, é também tradutora. É autora, entre outros, de Os fios da
memória, Sinfonia em branco, Um beijo de colombina e Rakushisha.

Oficina do Bentancur
O escritor e crítico Paulo Bentancur está dando uma oficina on-line cha-
mada Mistérios da Criação Literária. Os interessados em aperfeiçoar seu
texto, em aprender os macetes de como apresentar um original às edito-
ras, em trabalhar com diversos gêneros (poesia, ficção, crônica e — o que
não tem sido objeto das oficinas no Brasil — crítica literária) nem preci-
sam sair  de casa.  Precisa apenas vis i tar o s i te do escritor
(www.artistasgauchos.com.br/paulob), onde há o link “Oficina”. Para
participar da oficina, basta enviar três textos breves do gênero que se
deseja desenvolver. Uma vez por semana, dia e horário agendados, o
oficinando entra no MSN para a troca de idéias e tirar dúvidas. O site
abre uma janela para contato e também há o e-mail bentancur@uol.com.br
para informações complementares, como valores e outros detalhes.

Vencedores do Prêmio
Sesc de Literatura
O resultado do Prêmio SESC de Literatura foi adiado para 20 de março. A
divulgação dos vencedores nas categorias conto e romance será feita por
meio do site www.sesc.com.br. A edição de 2008 recebeu 457 inscrições nas
duas categorias. Passaram para a segunda fase da seleção 24 romances e 51
coletâneas de contos. Os vencedores do concurso recebem como prêmio a
publicação e distribuição de seus livros pela Record, parceira do SESC no
concurso. As obras serão apresentadas oficialmente no final de junho, em
solenidade na Academia Brasileira de Letras.

Prêmio Euclides da Cunha da ABL
A Academia Brasileira de Letras acaba de criar o Prêmio Euclides da Cunha.
O prêmio, no valor de R$ 30 mil, será conferido ao melhor livro, inédito ou
publicado depois de 10 de janeiro de 1999, sobre a vida ou a obra do autor
de Os sertões. As inscrições ao Prêmio estão abertas até 31 de julho. Mais
informações: www.academia.org.br / 21 3974.2500.

MARCO JACOBSEN

TRANSLATO
Eduardo Ferreira

Daniel Mordzinski
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Certos livros nos obrigam a lê-los ca-
mada a camada. Pense numa cebola. Ou-
tros nos forçam ao papel de taxidermista e
aproveitamos apenas o invólucro.

Heranças, a obra mais recente de
Silviano Santiago, encerra as duas possi-
bilidades acima. Novamente a cebola: pele
1 (velhice), pele 2 (ambição), pele 3 (Ma-
chado de Assis), pele 4 (cenas de uma Belo
Horizonte provinciana), pele 5 (cartão
postal do Rio de Janeiro), pele 6
(Shakespeare), pele 7 (modernismo), pele
8 (diário de um especulador), pele 9...

Walter, o cínico narrador de Heranças,
vive num apartamento na avenida Vieira
Souto no Rio de Janeiro e já preparou de-
talhe por detalhe o seu sepultamento em
Botafogo, no cemitério São João Batista.

“Elegi a cidade, escolhi o cemitério. Deci-
di passar os últimos anos de vida no Rio de
Janeiro e ser enterrado no S. João Batista.”
Assim tem início Heranças, e esse início já
daria pano para muitas mangas. Querem ver?

Seria o Rio de Janeiro uma cidade ade-
quada para velhos? Ou quem sabe, o ce-
mitério do Brasil? Inclua no rol das cama-
das listadas acima, por favor.

De frente pro mar, antes a tela do compu-
tador, e de costas pro Brasil, Walter, ora
Quincas Borba, ora Dom Casmurro, apre-
senta ao leitor suas façanhas, resultado de
um caráter pra lá de duvidoso.

Trata-se de um romance naturalista em
que o autor parece fugir de seu passado de
escritor. Nada a ver com Uma história de
família, no qual desejo e morte não dispen-
sam o tom sentimental, ou o brilhantismo
do inusitado em Stella Manhattan.

A cafajestice de Walter faz de Heranças
uma ode ao reacionarismo. Estou ciente do
risco de ser taxado de reacionário ao afir-
mar que o livro reacionário é reacionário.

Importante ressaltar que em tempos de pre-
domínio da estética da favela, da marginália,
do operário sofrido, quer no cinema, quer na
literatura, Silviano Santiago opta por um re-
presentante do topo da classificação social.
Sim, paciente leitor, nossa terra tem palmei-
ra, mas também tem a turma que acumula
riquezas, nem todos são da linhagem de ca-
ráter do Walter, mas, em sua maioria, carre-
gam farta parcela de culpa pela miséria cres-
cente em qualquer cantão desse país.

Semelhanças
Mas quem é Walter? Walter é parente

de Jean Sibelius, personagem de um conto
de Julian Barnes no livro Um toque de
limão, dos velhos canalhas sedutores, per-
sonagens de Juan Claudio Lechin em seu
abominável A gula do beija-flor. No tra-
balho de Lechin, as maiores semelhanças
com as atitudes de Walter onde o despre-
zo pela mulher se faz notar. Santiago não
chega ao extremo da apologia ao sexo li-
vre de sentimentos, como o faz Lechin, pois
quando Walter abre a guarda é enganado.
A ausência de escrúpulos induz abortos e
a morte de uma mulher grávida.

O personagem de Silviano Santiago tam-
bém tem um parentesco com o anão
Gregório (também atende por Goyo, Goyto
ou Gregori) de Maldita morte — obra in-
dispensável de Fernando Royuela. Assim
como Walter, Goyo aguarda a morte.

Walter sobre a morte a irmã: “Confes-
so. Estive metido de maneira em nada cir-
cunstancial no acidente com o Chevrolet.
Até a presente data, não tinha conseguido
expressar por escrito o envolvimento. À
noite, confiei raríssimas vezes palavras de
culpa às paredes do quarto.”

Gregório sobre a morte do irmão: “Ao
longo da minha vida, conheci múltiplos
filhos-da-puta e a nenhum desejei uma
morte ruim. Meu irmão Tranquilino, no
entanto, teve-a. Um trem de carga levou-
lhe pela frente a primogenitura.”

Em Heranças, a figura feminina é sinô-
nimo de obstáculo. No entanto essa resistên-
cia não chega a influir no andamento dos
planos de Walter, visto que dura pouco, a
eliminação desse elemento complicador é
uma questão de tempo. Pouco tempo.

Mas vamos à trama.
Walter está em seu apartamento na

Vieira Souto, frente pro mar, na companhia
de empregados e do indefectível uísque. Em
seu computador escreve a sua história, mis-
to de autobiografia e conversa com o leitor.

Descreve suas façanhas, as do empresário
bem-sucedido e as do don Juan inescru-
puloso. Lembram das camadas lá em cima?
Pois bem, curioso leitor, você também fica-
rá sabendo de detalhes sobre uma Belo Ho-
rizonte antiga, será apresentado a alguns
pontos turísticos cariocas e sobretudo fará
contato com um ser extremamente inescru-
puloso, capaz de varrer a própria irmã da
sua caminhada rumo à herança.

Sedutor e inescrupuloso, Walter gastou
sua vida em marcha veloz rumo a seus ob-
jetivos. A velocidade não diminui jamais,
não importa se com morte de pai, assassi-
nato de irmã, abortos, Walter quer “che-
gar lá.” E chega. Utilizando métodos pou-
co ortodoxos, mas isso não passa de uma
insignificância a esse canalha desprovido
de charme e simpatia.

Com a morte do pai, a irmã herda o Ar-
marinhos S. José , logo Walter trata de
despachá-la, torna-se comerciante, na seqüên-
cia envereda pelos meandros da construção
civil e para especular na bolsa de valores é
um passo curto. Soube moldar-se às exigên-
cias dos anos JK, não encontrou dificulda-
des de adaptação ao período ditatorial e
muito menos ao mercado de ações. Ser ex-
tremamente adaptável, termina a vida utili-
zando o computador para realizar seus in-
vestimentos e escrever a sua história. Excetu-
ando-se o lucro, tudo o mais seria irrelevante.
Inclusive os seres humanos que porventura
significassem qualquer tipo de obstáculo nes-
sa corrida rumo ao enriquecimento.

Incursões sexuais
Inescrupuloso é o adjetivo que melhor

se adapta a Walter. Na juventude, freqüen-
ta os prostíbulos de Belo Horizonte. No
entanto, não limita a profissionais suas in-
cursões sexuais; empregadas domésticas em
leitos pouco convencionais, os matagais,
também engrossam sua lista de conquistas.

Também conserva o hábito de desvir-
ginar moças, não tão recatadas, da socie-
dade mineira. Rico, sobram-lhe argumen-
tos para convencer suas eleitas.

E assim caminha o humanismo de
Walter, o milionário sedutor.

Infelizmente, ele não está sozinho nes-
sa cruzada que leva ao clube dos “bem su-
cedidos profissionalmente”. Silviano San-
tiago faz primorosa crítica corrosiva à so-
ciedade e à economia em nosso país no
período compreendido entre a batuta de JK
e o pandeiro desafinado de Lula.

Se Maldita morte é um romance des-
provido de amor, o máximo que se pode
identificar seria a sua intenção, no mais,
eflúvios do desejo carnal e piedade, em
Heranças o amor está presente, embora um
amor maltratado.

Walter se apaixona três vezes e a tragé-
dia acompanha o amor. A arquiteta Deni-
se é abandonada. Marta, a guerrilheira,
aproveita um vacilo de Walter e usa o “es-
perto” como instrumento para fugir à pri-
são e inevitável tortura. Logo, mantém um
romance com a advogada e milionária
Graci. Esta não o inclui em seu inventário.
Nem tudo teve êxito nas tramas incansa-
velmente urdidas por Walter.

Das mulheres sofisticadas Walter suga-
lhes o requinte e a cultura; a contrapartida
se dá em forma de viagens. Rio de Janeiro
na década de 60, daí em diante Europa.

Numa de suas viagens, encontra no
México a enfermeira Carmen, apaixona-se
e como se diz “sossega o facho”. Para não
quebrar a regra, chega o dia em que Car-
men também é abandonada.

Uma questão sobressai. É aqui que entra
Shakespeare, na necessidade de definir o her-
deiro. Do mesmo modo que em Rei Lear,
quais critérios Walter utilizaria para definir
o beneficiário, ele que conquistara dinheiro
e mulheres? Como não tem descendentes a
escolha recairá, de forma inusitada aparen-
tando uma tentativa do autor de redimir
personagem tão abjeta, sobre alguém sem
laços sanguíneos, mas que já “rondara” a
família. Estamos diante do desfecho do li-
vro e aí falou mais alto o moralismo, a mea-
culpa de Walter. Desandou.

Culto leitor, não ingresse no rol dos ta-
xidermistas, é sempre uma possibilidade, ao
tratar de Heranças, enverede pelas cama-
das, vista a pele de Walter e retire pele por
pele, conforme ele faz com as vestes de suas
vítimas sexuais. Mas ao contrário dele, o
faça com bastante amor.

Heranças
Silviano Santiago
Rocco
400 págs.

Inescrupulosas

HERANÇAS, de Silviano Santiago, narra a vida errática e

lasciva de Walter, que elege o Rio de Janeiro para cair morto

aventuras

SILVIANO SANTIAGO é escritor
e crítico literário. Por quatro ve-
zes recebeu o Prêmio Jabuti nas
categorias de romance e conto.
Entre seus livros de ficção desta-
cam-se Em liberdade, Stella
Manhattan, Uma história de fa-
mília, De cócoras, O falso men-
tiroso, os livros de contos Keith
Jarrett no Blue Note e Históri-
as mal contadas, os ensaios Uma
literatura nos trópicos, Nas ma-
lhas da letra e As raízes e o la-
birinto da América Latina.

o autor

A amizade é sempre pasto
de velhas e novas carências.
Quando os sentimentos familia-
res, amorosos e profissionais
entram em dieta afetiva, o boi-
memória se alimenta do capim-
gordura no pasto das antigas
camaradagens. Como aqueles
sentimentos foram parcos na
vida de homem solitário,
notívago, mulherengo, globe-

trotter e milionário, os velhos
amigos são mais do que o ca-
pim-gordura, que sacia a fome
do boi-memória. Proporcionam
a recuperação de energia vital
pelos sete estômagos dos afe-
tos, que ruminam as saudades
dos tempos de menino e rapaz
na cidade de Belo Horizonte,
que cresce anarquicamente.
São a força que me impeliu a
imaginar — para nela querer
acreditar — a inapelável exis-
tência da solidariedade no pla-
neta Terra. Se quiser reconhe-
cer a si para além do espelho
fixado nos azulejos coloridos
acima do lavabo, o ser humano
não pode renegar os olhos dos
coleginhas de infância. Não são
eles que lhe proporcionaram, e
continuam a proporcionar a boa
imagem de fora pra dentro?

trecho • heranças

•r Ramon Muniz
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Quem conta um conto pode subtrair ou acrescentar um
dois três pontos mas se o histórico sujeito que escreve um
conto tem como nome Nuno Ramos tudo é possível no
que diz respeito ao conto. Transitar pelas 283 páginas de Ó,
com 25 narrativas, é viagem pelo inusitado, sobretudo se o
assunto é linguagem, estruturação e eventuais tradições que
consolidam e engessam modelos. Alguns, sabe-se lá quem,
podem franzir o cenho e indagar: mas isso é conto? Afi-
nal, Nuno Ramos elaborou textos ficcionais que flertam
com teses e análises, tamanhas são as reflexões da voz nar-
rativa. Túmulos, por exemplo, o segundo conto, é um con-
tínuo refletir a respeito do final da existência. Por meio de
trilhos não antes percorridos, o autor (que é o narrador,
ora, direis) aponta para uma nuance cruel: quem sobrevi-
ve tenta se vingar de quem morreu, de variadas maneiras,
seja ao tentar se apropriar de bens, do corpo da eventual
companheira do falecido, entre outras pilhagens. É conto?
Obviamente que é. Ao escrever contos, Nuno Ramos
reinventa o que foi e agora pode ser e é será um conto.

Um dia dentro do outro como se fosse uma boneca rus-
sa, um conto dentro do outro como se tudo fosse uma
mesma locução — fôlego contínuo e uma tela sem fim uma
parede infinita não dentro de um museu mas nas ruas de
uma grande cidade como Londrina ou Bagdá. Você, leitor,
você, leitora, nenhum de vocês sabe mas eu tinha de entre-
gar a resenha durante o Carnaval, então desfilar na Cândi-
do de Abreu, a passarela do carnaval curitibano, fui lá, na
Embaixadores da Alegria, com a camiseta do Combate
Barreirinha, e me perdi, adiei ao máximo a entrega da rese-
nha, que talvez nem seja uma resenha, decidi mesmo não
decidindo adiar tudo, e talvez isso não seja uma resenha
porque não tenho certeza se li o livro certo, e em algum
momento esta página é quase substituída por anúncio.

Mas uma voz de Nuno Ramos pede para seguir, se-
gue sem pedir, (artista que é), referência comum que é o
corpo humano, em diversos contos, com diversas idéias-
forças a respeito do que é pode ser a tal da nave corpórea.
Às vezes, a solução seria costurar o anel de casamento
no dedo, pois ao irreversivelmente engordar surge uma
constatação que não se tem mesmo controle sobre essa
máquina corporal, em que humanos carregamos frutos
no estômago e outros abrigam pedras. O que é um espe-
lho, diga você, que já pensou o corpo como um diário
que o dono dele fez, faz e fará. Há microfonias dentro
do corpo, pois o carnaval passou mas ainda não foi em-
bora, aqui mesmo em Curitiba onde já houve uma esco-
la de samba chamada Não Agite, não agite muito em
Curitiba, os curitibanos talvez não permitam e por isso
aquele amigo que foi embora falou que aqui seria a terra
onde os Mozarts tocam piano de teclas de borracha.

De Pirapora a Bagdá, Xapuri que está longe, tenho a
sorte de viver cantando e ter o céu pra me ajudar. Qual é a
tua, hein? O que tem feito? Se o sol guia o meu caminho,
posso te contar que tenho entrado em ônibus que me le-
vam a destinos que não conheceria de outra maneira, en-
vio envelopes a destinatários desconhecidos, acumulo açú-
car endurecido, acendo lâmpadas durante o dia, estudo
idiomas de civilizações que desapareceram e dou bom-dia
a postes e cavalos. Por que será que as pessoas não gostam
de dizer bom dia e não costumam dizer bom dia em
Curitiba? Você, aí em Porto Alegre, Rio, São Paulo, co-
nhece Curitiba? Sabe quantos interrompem a própria exis-
tência diariamente na capital paranaense? Uma regra, es-
crita, outra, não assinada, impede a difusão desses dados,
mas tenho um conto camuflado de resenha e difusão de
dados oficiais que em breve falará deste assunto, porque já
entrou na gráfica no estado de Minas Gerais, ok?

Cadê você, Jamil Snege? Para aonde foi o avião que te
levou daqui? Agora, moro próximo de onde você morava
antes de pegar o bilhete apenas de ida. Se não te agradeci,
fica registrado aqui, muito obrigado, por tudo, sobretudo
por ter sido o primeiro a derrubar as portas para eu passar
e entrar nesse mercado de texto, mas principalmente pela
amizade. Destro, caro Jamil, vou escrever apenas com a
esquerda, mesmo porque a canhota nasceu no sábado, meu
dia preferido. Ei, Jamil, você era certeiro ao observar que
os anões não suportam os que têm superpoderes como você
teve durante todos os 63 anos, os nanicos tentaram e ain-
da querem te soterrar, esses todos que te invejaram, tenta-
ram te tornar invisível nesta cidade linda, você, Jamil, o
maior escritor de todos os tempos que Curitiba gerou e
jamais fará outro, genérico, similar.

Hipócrita leitor, my brother, meu igual, nem diga pense
sugira que isto é não é resenha porque tudo é resenha há
outras opções para falar de um livro do que o modelo
que todos conhecem como o Nuno Ramos fez e faz con-
tos que implodem aquele chavão que muitos pensam que
é o conto. Ei, este texto não é pra você que ensina litera-
tura na universidade. Pode abandonar a leitura, se és
mestre, doutor, PhD, por favor. Isso não é pra você. Fi-
que lá com os moldes clichês, com tudo o que está sob
controle, por favor. O Ó não é azul, o A não é negro, o I
não é rubro, nem verde seria o U. Tchau, o verdadeiro
invento é o tacape, a adaga e a granada, todos sabem,
desde que as armas e os barões foram assinalados.

Como explicar ao leigo, um meigo assassinato? E os
psicanalisados? E a turma do humor inglês? Devo
encontrá-los no inferno, salão cheio, jogando dados, por
acaso, mas quero ficar sozinho e parece que apenas isso
se me trancar no banheiro, na privada. A privacidade,
onde está? Quero o silêncio da casa onde o amor entrou
encheu cada lugar com um destino, um sucesso ou um
fracasso, que passam por ela, insetos breves, como se fos-
sem durar mais que seus tijolos, colunas, lajes. Vamos
elogiar animais por mares nunca de antes navegados e
também memórias gloriosas as famas de vitórias que não
aconteceram que outro valor mais alto se alevanta.

Ei, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão: se você
não encontra alívio para os seus impulsos insuportáveis,
busque o mistério de casos especiais. Cortinas de silêncio
não te deixam perceber que toda noite a vida pode aca-
bar. O dormir pode interromper a vida, todo dia, e não
percebemos essa viagem, e ao retornar tudo é bom, mes-
mo, mesmo ruim, voltamos, temos outra chance, até para
não fazer nada. Não lembra dos sonhos? Deixe os so-
nhos lá na terra de Xambalá.
Ó, de Nuno Ramos, te espera.

ROGÉRIO PEREIRA E VITOR MANN • CURITIBA – PR

Ao lançar Ó — narrativas entre a poesia e o
pensamento, na definição do próprio autor —,
NUNO RAMOS, 48 anos, revolve a sua cria-
ção literária e reinventa-se mais uma vez. A in-
quietação é marca forte em sua produção literá-
ria e de artista plástico. Ao contrário de Cujo e
O pão do corvo, livros de linguagem mais con-
cisa e enxuta, os “contos” de Ó enveredam para
uma prosa caudalosa, incessante, que arrasta jun-
to sempre o corpo humano: é uma torrente a
carregar o que lhe tenta impedir a passagem.
Nesta entrevista por e-mail, o autor fala da
multiplicidade de sentidos de Ó, do diálogo en-
tre literatura e artes plásticas, da produção con-
temporânea, entre outros assuntos.

• Os contos de Ó não seguem modelos padrões.
Muito pelo contrário. As narrativas inventam
novas possibilidades. O senhor teme não ser com-
preendido e alguém decretar: os contos de Ó não
são contos? Como senhor define sua literatura?
Acho que meu livro Ó não é um livro de contos.

Penso nele como um misto de poesia com ensaios
amalucados, entremeados por cantos, elegias, que apa-
recem em itálico. O que me guiou de início foi uma
voz que pensa as coisas e as comenta, à Emerson ou à
Montaigne. Claro que outras vozes foram surgindo, às
vezes narrativas inteiras, com personagens e tudo, mas
tenho a impressão de que a voz dominante quer falar
das coisas, do mundo, quer tratar dos assuntos mais
diversos. Se eu pudesse escolher, diria que o Ó está em
algum lugar entre a poesia e o pensamento.

• O corpo humano é um elemento recorrente na
prosa de Ó. O que o corpo humano representa
para o ficcionista Nuno Ramos?
Representa tudo. Acho que sempre acabo voltando

pra lá, como um lugar meio pré-lingüístico, inerte. Não
é à toa que em meu trabalho como artista plástico a
matéria tenha papel predominante.

• Pode-se dizer que a sua prosa é caudalosa, ver-
borrágica, no bom sentido da palavra. Hoje,
muita gente recomenda e prega um texto conciso.
O senhor tenta ir na contramão de boa parte da
literatura feita hoje no Brasil?
Exatamente por ser muito verborrágico, preciso do

corpo, da fisicalidade das coisas, tanto como escritor
como na persona de artista plástico. Acho que meu
trabalho é uma luta entre o impulso expressivo, de-
masiado confiante e às vezes quase retórico, e o freio
do peso e do visgo das coisas. Acho que me tornei
artista plástico justamente para encontrar este freio —
nessa coisa indominável que é a matéria. Meus livros
de ficção anteriores (Cujo, de 1993 e O pão do cor-
vo, de 2001) têm uma prosa concisa, macerada, influ-
enciada pelo lado Beckett, digamos assim, da literatu-
ra. Acho que Ó é uma tentativa de escrever mais sol-
to, com períodos longos intercalados e apostos suces-
sivos, à maneira daquilo que mais me atraiu em tudo
o que li, que é a frase interminável, infinitamente in-
clusiva, do Proust. Mas não saberia dizer se isso vai
na contramão do que se produz hoje no Brasil.

• Há um leitor ideal para Ó?
Acho que o leitor ideal, qualquer leitor ideal, deve ser

um sujeito muito chato. Espero não encontrar jamais meu
leitor ideal. Deve ser uma experiência horrível.

• No conto Túmulos, lê-se: “vamos aos poucos
nos esquecendo deles, dos nossos mortos, en-
quanto afundam na terra ou são queimados, ou
mesmo atirados com pesos ao mar”. De que
maneira o senhor lida com a idéia da morte?
Antes de mais nada, morte é matéria, redução do

sopro, do desejo, ao peso, ao inerte. Acho que esse é o
primeiro interesse que tenho pelo tema: a passagem entre

uma coisa e outra. Mas vale lembrar que o mais im-
portante aqui é justamente essa palavra, passagem, que
vale nos dois sentidos — pode ir do inerte ao vivo como
do vivo ao inerte. Gosto, em suma, da reversão de uma
coisa na outra — tanto de ver uma palavra virar cadá-
ver quanto de ver um cadáver virar sentido, verbo.

• Como o senhor concilia a sua produção lite-
rária com a de artista plástico? Onde elas se en-
contram, onde se afastam? Há um diálogo pos-
sível entre ambas?
Procuro pensar nas duas como primas distantes,

que se vêem pouco. Mas não consigo muito. Cada
vez se aproximam mais. De todo modo, sei que não
quero escrever com a desculpa de ser artista plástico,
nem fazer trabalhos plásticos de poeta ou escritor. Acho
que há um mistério em cada linguagem, irredutível a
qualquer outro. Este território intransponível é que nos-
so tempo procura furar e controlar, injetando “bons
propósitos” ou desilusão institucional onde devia ha-
ver solidão, espanto, orgulho.

• Quais são os seus demônios? O que o impulsio-
na a escrever?
Talvez a consciência de que nada do que fiz é rele-

vante perto do que é ainda possível fazer. Não consigo
pensar em meu trabalho senão como em um jogo que
ainda está começando (e eu já tenho 48 anos!). O de-
mônio mais cruel é o sentimento do possível. Mas tal-
vez não haja arte (nem vida) sem ele.

• Qual o sentido da literatura em um tempo tão
apressado, sem tempo, que luta o tempo todo
contra a solidão, tão vital à leitura?
O ato de ler é em si mesmo mágico, em sua soli-

dão ocupada por um outro (o livro). Quem lê pode
estar isolado, mas não está sozinho. Neste sentido, há
na própria leitura, independentemente do livro que se
lê, uma resistência ao sentido de rebanho tão freqüen-
te na vida contemporânea. É difícil imaginar um li-
vro-rebanho, cuja própria leitura seja acachapante e
unificadora — o livro vermelho de Mao, talvez? Ou a
Bíblia (mas o sentido-rebanho da bíblia não vem da
leitura em voz alta, da ladainha, daquilo que é lido
no altar?) Ler é uma forma profundamente comparti-
lhada de estar sozinho, o que não deixa de sugerir
uma forma quase ideal de cidadania.

• O senhor acredita que a literatura é capaz de
dar conta da realidade que nos cerca? A lingua-
gem que inventamos é suficiente para compreen-
der certo caos instalado ao nosso redor?
Eu não vejo caos, vejo controle. Acho as coisas

cada vez mais apaziguadas, os discursos mais unifi-
cados e a arte trazendo pra si tarefas que eram da
esfera pública. A loucura da arte foi povoada pelos
(bons) discursos de nossa época — pelo arrazoado
feminista, étnico, sexista, etc. Por mais que concorde
com estes discursos, acho que a produção artística
não deve coincidir com eles. Há em toda arte um pé
fora do tempo, fora da história, que nossa época pa-
rece não entender, nem perdoar. De todo modo, acho
que nada nem ninguém “dá conta da realidade”.
Talvez realidade seja justamente aquilo de que nin-
guém dá conta — nem a religião, nem a política,
nem a espinha ereta, nem a tecnologia, nem os psi-
cotrópicos. Talvez a arte, de modo geral, seja uma
ferramenta para a gente tomar consciência disso.

• Com que autores a sua literatura dialoga?
Quais escritores são fundamentais na sua for-
mação como escritor?
Acho que Drummond é fundamental pra mim,

aquele que vai de José a Lição de coisas. Algumas passa-
gens (A paixão segundo GH) da Clarice Lispector.
Beckett (Molloy) e Kafka (Um artista da fome) e
Proust. Mais recentemente, venho me dedicando a um
amor envergonhado pela literatura de Philip Roth.

• De que maneira o senhor tornou-se leitor?
Primeiro com Robinson Crusoé, versão resumida

e ilustrada — mesmo naquela ilha no fim do mundo,

sozinho e sem meus pais, era possível reconstruir a mi-
nha casa inteirinha, e eu continuava protegido. Acho
que li o livro, como as crianças fazem, dezenas de ve-
zes, e cheguei a esquentar o termômetro na lâmpada,
para ficar em casa lendo. Depois, no início da adoles-
cência, com Dostoiévski, Poe, Henry Miller, Álvaro de
Campos — o terrível da vida batendo à porta.

• Os críticos e resenhistas te entendem ou te entediam?
Há uma mágica entre crítica e arte que nossa épo-

ca também parece estar perdendo. O crítico não é
um diretor de colégio chato querendo travar a vida
sexual dos alunos — ele é parte de um circuito entre
obra e mundo que alimenta o mundo e o público,
mas alimenta também a obra. Há uma libido crítica
que volta para a obra, fecundando-a, um desejo de
mais obra, um pedido por mais arte, um querer mais
e mais. Este sentido glutão da crítica é altamente
positivo, e aparece, muitas vezes, ainda que o juízo
sobre a obra seja negativo. O artista tem de ter ego
para suportar isso, para deixar-se nutrir por isso, para
extrair da crítica o que lhe interessa, e ao seu traba-
lho. Mas é claro que nem toda crítica tem esta volta-
gem, esta capacidade de viver a obra por dentro, so-
licitando dela que seja tudo o que pode ser.

• As artes plásticas têm sido alvo de críticas contun-
dentes. Affonso Romano de Sant’Anna, por exem-
plo, tem alertado para um vazio que domina a pro-
dução de muitos artistas contemporâneos. Qual a
sua opinião sobre a arte contemporânea? O senhor
concorda com as opiniões de Affonso Romano?
O Brasil vem encontrando em dois poetas, Ferreira

Gullar e Affonso Romano, palavras ácidas sobre arte
contemporânea. Gullar, como se sabe, além de poeta
verdadeiro, teve papel fundamental na formação de
dois de nossos melhores artistas, Hélio Oiticica e Lygia
Clark, bem como dos artistas do neo-Concretismo em
geral. Assim, sua mudança de rumo, já a partir dos
anos 60, é muito significativa e, a meu ver, triste. A
arte brasileira assistiu, nos últimos 40 anos, ao desen-
volvimento de trabalhos extraordinários, provavelmen-
te mais intensos do que quaisquer trabalhos produzi-
dos em outros gêneros entre nós. Obras como a de
Waltércio Caldas, Tunga, José Resende, Iole de Freitas,
Cildo Meirelles, Eduardo Sued, Paulo Pasta, Fábio
Miguez, Elisabeth Jobim, Jac Leirner, Sergio Sister,
Ângelo Venosa, Chelpa Ferro, Iran do Espírito Santo
(entre tantos outros), para não dizer os trabalhos tar-
dios (das décadas de 70, 80 e 90) de Amilcar de Cas-
tro, Iberê Camargo ou Mira Schendell, fazem a ale-
gria de quem acompanha de coração leve o circuito
de arte. Não há vazio nenhum aí. Na verdade, estas
críticas parecem aquilo que não gostariam de ser: uma
resposta regressiva, e ressentida, ao mercado e ao es-
paço público ampliado, que vêm se firmando no Bra-
sil — como uma precaução pequeno-burguesa para
não tomar gato por lebre. O problema insolúvel da
arte, e sua verdadeira morte, chama-se arte ruim, fenô-
meno difícil de definir e presente à larga em feiras de
arte ou megaexposições, como a Bienal de Veneza ou
de São Paulo. Mas não é com críticas genéricas ao
contemporâneo que a gente vai se livrar dela. Há, cla-
ro, arte ruim (e muita) na produção contemporânea,
mas como em qualquer outra época — apenas o tem-
po não fez ainda a sua seleção.

Osvalter

Ó
Nuno Ramos
Iluminuras
283 págs.

Entre poesia e pensamento

Ler é uma forma

profundamente

compartilhada de

estar sozinho, o

que não deixa de

sugerir uma forma

quase ideal de

cidadania.

NUNO RAMOS é escritor, ensaísta e artista plástico. Autor de Cujo, O pão do corvo e Ensaio geral .

Eduardo Ortega/Divulgação

”

“

Quem põe uma boneca russa dentro da ou-
tra é o dia. E quem põe um dia dentro de ou-
tro sou eu. Assim, eu e meus dias, como coleci-
onadores, vamos escondendo bonecos iguais a
nós mesmos, uns dentro dos outros. Mas não
apenas nós, pois a natureza é uma enorme na-
tureza também. E o rio, que não banharia duas
vezes o mesmo homem, é uma boneca russa
de água, enrolado a si mesmo em turbilhões,
repetindo-se enquanto procura o mar.

(do conto Bonecas russa)

trecho • ó
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Ó, de Nuno Ramos, oferece inusitadas

veredas para o conto, gênero tido por

muitos como esgotado de possibilidade

e refém de formatos já elaborados e

repetidos ao longo do século 20

Bolha
de sabão lá se vai
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Quem conta um conto pode subtrair ou acrescentar um
dois três pontos mas se o histórico sujeito que escreve um
conto tem como nome Nuno Ramos tudo é possível no
que diz respeito ao conto. Transitar pelas 283 páginas de Ó,
com 25 narrativas, é viagem pelo inusitado, sobretudo se o
assunto é linguagem, estruturação e eventuais tradições que
consolidam e engessam modelos. Alguns, sabe-se lá quem,
podem franzir o cenho e indagar: mas isso é conto? Afi-
nal, Nuno Ramos elaborou textos ficcionais que flertam
com teses e análises, tamanhas são as reflexões da voz nar-
rativa. Túmulos, por exemplo, o segundo conto, é um con-
tínuo refletir a respeito do final da existência. Por meio de
trilhos não antes percorridos, o autor (que é o narrador,
ora, direis) aponta para uma nuance cruel: quem sobrevi-
ve tenta se vingar de quem morreu, de variadas maneiras,
seja ao tentar se apropriar de bens, do corpo da eventual
companheira do falecido, entre outras pilhagens. É conto?
Obviamente que é. Ao escrever contos, Nuno Ramos
reinventa o que foi e agora pode ser e é será um conto.

Um dia dentro do outro como se fosse uma boneca rus-
sa, um conto dentro do outro como se tudo fosse uma
mesma locução — fôlego contínuo e uma tela sem fim uma
parede infinita não dentro de um museu mas nas ruas de
uma grande cidade como Londrina ou Bagdá. Você, leitor,
você, leitora, nenhum de vocês sabe mas eu tinha de entre-
gar a resenha durante o Carnaval, então desfilar na Cândi-
do de Abreu, a passarela do carnaval curitibano, fui lá, na
Embaixadores da Alegria, com a camiseta do Combate
Barreirinha, e me perdi, adiei ao máximo a entrega da rese-
nha, que talvez nem seja uma resenha, decidi mesmo não
decidindo adiar tudo, e talvez isso não seja uma resenha
porque não tenho certeza se li o livro certo, e em algum
momento esta página é quase substituída por anúncio.

Mas uma voz de Nuno Ramos pede para seguir, se-
gue sem pedir, (artista que é), referência comum que é o
corpo humano, em diversos contos, com diversas idéias-
forças a respeito do que é pode ser a tal da nave corpórea.
Às vezes, a solução seria costurar o anel de casamento
no dedo, pois ao irreversivelmente engordar surge uma
constatação que não se tem mesmo controle sobre essa
máquina corporal, em que humanos carregamos frutos
no estômago e outros abrigam pedras. O que é um espe-
lho, diga você, que já pensou o corpo como um diário
que o dono dele fez, faz e fará. Há microfonias dentro
do corpo, pois o carnaval passou mas ainda não foi em-
bora, aqui mesmo em Curitiba onde já houve uma esco-
la de samba chamada Não Agite, não agite muito em
Curitiba, os curitibanos talvez não permitam e por isso
aquele amigo que foi embora falou que aqui seria a terra
onde os Mozarts tocam piano de teclas de borracha.

De Pirapora a Bagdá, Xapuri que está longe, tenho a
sorte de viver cantando e ter o céu pra me ajudar. Qual é a
tua, hein? O que tem feito? Se o sol guia o meu caminho,
posso te contar que tenho entrado em ônibus que me le-
vam a destinos que não conheceria de outra maneira, en-
vio envelopes a destinatários desconhecidos, acumulo açú-
car endurecido, acendo lâmpadas durante o dia, estudo
idiomas de civilizações que desapareceram e dou bom-dia
a postes e cavalos. Por que será que as pessoas não gostam
de dizer bom dia e não costumam dizer bom dia em
Curitiba? Você, aí em Porto Alegre, Rio, São Paulo, co-
nhece Curitiba? Sabe quantos interrompem a própria exis-
tência diariamente na capital paranaense? Uma regra, es-
crita, outra, não assinada, impede a difusão desses dados,
mas tenho um conto camuflado de resenha e difusão de
dados oficiais que em breve falará deste assunto, porque já
entrou na gráfica no estado de Minas Gerais, ok?

Cadê você, Jamil Snege? Para aonde foi o avião que te
levou daqui? Agora, moro próximo de onde você morava
antes de pegar o bilhete apenas de ida. Se não te agradeci,
fica registrado aqui, muito obrigado, por tudo, sobretudo
por ter sido o primeiro a derrubar as portas para eu passar
e entrar nesse mercado de texto, mas principalmente pela
amizade. Destro, caro Jamil, vou escrever apenas com a
esquerda, mesmo porque a canhota nasceu no sábado, meu
dia preferido. Ei, Jamil, você era certeiro ao observar que
os anões não suportam os que têm superpoderes como você
teve durante todos os 63 anos, os nanicos tentaram e ain-
da querem te soterrar, esses todos que te invejaram, tenta-
ram te tornar invisível nesta cidade linda, você, Jamil, o
maior escritor de todos os tempos que Curitiba gerou e
jamais fará outro, genérico, similar.

Hipócrita leitor, my brother, meu igual, nem diga pense
sugira que isto é não é resenha porque tudo é resenha há
outras opções para falar de um livro do que o modelo
que todos conhecem como o Nuno Ramos fez e faz con-
tos que implodem aquele chavão que muitos pensam que
é o conto. Ei, este texto não é pra você que ensina litera-
tura na universidade. Pode abandonar a leitura, se és
mestre, doutor, PhD, por favor. Isso não é pra você. Fi-
que lá com os moldes clichês, com tudo o que está sob
controle, por favor. O Ó não é azul, o A não é negro, o I
não é rubro, nem verde seria o U. Tchau, o verdadeiro
invento é o tacape, a adaga e a granada, todos sabem,
desde que as armas e os barões foram assinalados.

Como explicar ao leigo, um meigo assassinato? E os
psicanalisados? E a turma do humor inglês? Devo
encontrá-los no inferno, salão cheio, jogando dados, por
acaso, mas quero ficar sozinho e parece que apenas isso
se me trancar no banheiro, na privada. A privacidade,
onde está? Quero o silêncio da casa onde o amor entrou
encheu cada lugar com um destino, um sucesso ou um
fracasso, que passam por ela, insetos breves, como se fos-
sem durar mais que seus tijolos, colunas, lajes. Vamos
elogiar animais por mares nunca de antes navegados e
também memórias gloriosas as famas de vitórias que não
aconteceram que outro valor mais alto se alevanta.

Ei, hipócrita leitor, meu igual, meu irmão: se você
não encontra alívio para os seus impulsos insuportáveis,
busque o mistério de casos especiais. Cortinas de silêncio
não te deixam perceber que toda noite a vida pode aca-
bar. O dormir pode interromper a vida, todo dia, e não
percebemos essa viagem, e ao retornar tudo é bom, mes-
mo, mesmo ruim, voltamos, temos outra chance, até para
não fazer nada. Não lembra dos sonhos? Deixe os so-
nhos lá na terra de Xambalá.
Ó, de Nuno Ramos, te espera.
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Ao lançar Ó — narrativas entre a poesia e o
pensamento, na definição do próprio autor —,
NUNO RAMOS, 48 anos, revolve a sua cria-
ção literária e reinventa-se mais uma vez. A in-
quietação é marca forte em sua produção literá-
ria e de artista plástico. Ao contrário de Cujo e
O pão do corvo, livros de linguagem mais con-
cisa e enxuta, os “contos” de Ó enveredam para
uma prosa caudalosa, incessante, que arrasta jun-
to sempre o corpo humano: é uma torrente a
carregar o que lhe tenta impedir a passagem.
Nesta entrevista por e-mail, o autor fala da
multiplicidade de sentidos de Ó, do diálogo en-
tre literatura e artes plásticas, da produção con-
temporânea, entre outros assuntos.

• Os contos de Ó não seguem modelos padrões.
Muito pelo contrário. As narrativas inventam
novas possibilidades. O senhor teme não ser com-
preendido e alguém decretar: os contos de Ó não
são contos? Como senhor define sua literatura?
Acho que meu livro Ó não é um livro de contos.

Penso nele como um misto de poesia com ensaios
amalucados, entremeados por cantos, elegias, que apa-
recem em itálico. O que me guiou de início foi uma
voz que pensa as coisas e as comenta, à Emerson ou à
Montaigne. Claro que outras vozes foram surgindo, às
vezes narrativas inteiras, com personagens e tudo, mas
tenho a impressão de que a voz dominante quer falar
das coisas, do mundo, quer tratar dos assuntos mais
diversos. Se eu pudesse escolher, diria que o Ó está em
algum lugar entre a poesia e o pensamento.

• O corpo humano é um elemento recorrente na
prosa de Ó. O que o corpo humano representa
para o ficcionista Nuno Ramos?
Representa tudo. Acho que sempre acabo voltando

pra lá, como um lugar meio pré-lingüístico, inerte. Não
é à toa que em meu trabalho como artista plástico a
matéria tenha papel predominante.

• Pode-se dizer que a sua prosa é caudalosa, ver-
borrágica, no bom sentido da palavra. Hoje,
muita gente recomenda e prega um texto conciso.
O senhor tenta ir na contramão de boa parte da
literatura feita hoje no Brasil?
Exatamente por ser muito verborrágico, preciso do

corpo, da fisicalidade das coisas, tanto como escritor
como na persona de artista plástico. Acho que meu
trabalho é uma luta entre o impulso expressivo, de-
masiado confiante e às vezes quase retórico, e o freio
do peso e do visgo das coisas. Acho que me tornei
artista plástico justamente para encontrar este freio —
nessa coisa indominável que é a matéria. Meus livros
de ficção anteriores (Cujo, de 1993 e O pão do cor-
vo, de 2001) têm uma prosa concisa, macerada, influ-
enciada pelo lado Beckett, digamos assim, da literatu-
ra. Acho que Ó é uma tentativa de escrever mais sol-
to, com períodos longos intercalados e apostos suces-
sivos, à maneira daquilo que mais me atraiu em tudo
o que li, que é a frase interminável, infinitamente in-
clusiva, do Proust. Mas não saberia dizer se isso vai
na contramão do que se produz hoje no Brasil.

• Há um leitor ideal para Ó?
Acho que o leitor ideal, qualquer leitor ideal, deve ser

um sujeito muito chato. Espero não encontrar jamais meu
leitor ideal. Deve ser uma experiência horrível.

• No conto Túmulos, lê-se: “vamos aos poucos
nos esquecendo deles, dos nossos mortos, en-
quanto afundam na terra ou são queimados, ou
mesmo atirados com pesos ao mar”. De que
maneira o senhor lida com a idéia da morte?
Antes de mais nada, morte é matéria, redução do

sopro, do desejo, ao peso, ao inerte. Acho que esse é o
primeiro interesse que tenho pelo tema: a passagem entre

uma coisa e outra. Mas vale lembrar que o mais im-
portante aqui é justamente essa palavra, passagem, que
vale nos dois sentidos — pode ir do inerte ao vivo como
do vivo ao inerte. Gosto, em suma, da reversão de uma
coisa na outra — tanto de ver uma palavra virar cadá-
ver quanto de ver um cadáver virar sentido, verbo.

• Como o senhor concilia a sua produção lite-
rária com a de artista plástico? Onde elas se en-
contram, onde se afastam? Há um diálogo pos-
sível entre ambas?
Procuro pensar nas duas como primas distantes,

que se vêem pouco. Mas não consigo muito. Cada
vez se aproximam mais. De todo modo, sei que não
quero escrever com a desculpa de ser artista plástico,
nem fazer trabalhos plásticos de poeta ou escritor. Acho
que há um mistério em cada linguagem, irredutível a
qualquer outro. Este território intransponível é que nos-
so tempo procura furar e controlar, injetando “bons
propósitos” ou desilusão institucional onde devia ha-
ver solidão, espanto, orgulho.

• Quais são os seus demônios? O que o impulsio-
na a escrever?
Talvez a consciência de que nada do que fiz é rele-

vante perto do que é ainda possível fazer. Não consigo
pensar em meu trabalho senão como em um jogo que
ainda está começando (e eu já tenho 48 anos!). O de-
mônio mais cruel é o sentimento do possível. Mas tal-
vez não haja arte (nem vida) sem ele.

• Qual o sentido da literatura em um tempo tão
apressado, sem tempo, que luta o tempo todo
contra a solidão, tão vital à leitura?
O ato de ler é em si mesmo mágico, em sua soli-

dão ocupada por um outro (o livro). Quem lê pode
estar isolado, mas não está sozinho. Neste sentido, há
na própria leitura, independentemente do livro que se
lê, uma resistência ao sentido de rebanho tão freqüen-
te na vida contemporânea. É difícil imaginar um li-
vro-rebanho, cuja própria leitura seja acachapante e
unificadora — o livro vermelho de Mao, talvez? Ou a
Bíblia (mas o sentido-rebanho da bíblia não vem da
leitura em voz alta, da ladainha, daquilo que é lido
no altar?) Ler é uma forma profundamente comparti-
lhada de estar sozinho, o que não deixa de sugerir
uma forma quase ideal de cidadania.

• O senhor acredita que a literatura é capaz de
dar conta da realidade que nos cerca? A lingua-
gem que inventamos é suficiente para compreen-
der certo caos instalado ao nosso redor?
Eu não vejo caos, vejo controle. Acho as coisas

cada vez mais apaziguadas, os discursos mais unifi-
cados e a arte trazendo pra si tarefas que eram da
esfera pública. A loucura da arte foi povoada pelos
(bons) discursos de nossa época — pelo arrazoado
feminista, étnico, sexista, etc. Por mais que concorde
com estes discursos, acho que a produção artística
não deve coincidir com eles. Há em toda arte um pé
fora do tempo, fora da história, que nossa época pa-
rece não entender, nem perdoar. De todo modo, acho
que nada nem ninguém “dá conta da realidade”.
Talvez realidade seja justamente aquilo de que nin-
guém dá conta — nem a religião, nem a política,
nem a espinha ereta, nem a tecnologia, nem os psi-
cotrópicos. Talvez a arte, de modo geral, seja uma
ferramenta para a gente tomar consciência disso.

• Com que autores a sua literatura dialoga?
Quais escritores são fundamentais na sua for-
mação como escritor?
Acho que Drummond é fundamental pra mim,

aquele que vai de José a Lição de coisas. Algumas passa-
gens (A paixão segundo GH) da Clarice Lispector.
Beckett (Molloy) e Kafka (Um artista da fome) e
Proust. Mais recentemente, venho me dedicando a um
amor envergonhado pela literatura de Philip Roth.

• De que maneira o senhor tornou-se leitor?
Primeiro com Robinson Crusoé, versão resumida

e ilustrada — mesmo naquela ilha no fim do mundo,

sozinho e sem meus pais, era possível reconstruir a mi-
nha casa inteirinha, e eu continuava protegido. Acho
que li o livro, como as crianças fazem, dezenas de ve-
zes, e cheguei a esquentar o termômetro na lâmpada,
para ficar em casa lendo. Depois, no início da adoles-
cência, com Dostoiévski, Poe, Henry Miller, Álvaro de
Campos — o terrível da vida batendo à porta.

• Os críticos e resenhistas te entendem ou te entediam?
Há uma mágica entre crítica e arte que nossa épo-

ca também parece estar perdendo. O crítico não é
um diretor de colégio chato querendo travar a vida
sexual dos alunos — ele é parte de um circuito entre
obra e mundo que alimenta o mundo e o público,
mas alimenta também a obra. Há uma libido crítica
que volta para a obra, fecundando-a, um desejo de
mais obra, um pedido por mais arte, um querer mais
e mais. Este sentido glutão da crítica é altamente
positivo, e aparece, muitas vezes, ainda que o juízo
sobre a obra seja negativo. O artista tem de ter ego
para suportar isso, para deixar-se nutrir por isso, para
extrair da crítica o que lhe interessa, e ao seu traba-
lho. Mas é claro que nem toda crítica tem esta volta-
gem, esta capacidade de viver a obra por dentro, so-
licitando dela que seja tudo o que pode ser.

• As artes plásticas têm sido alvo de críticas contun-
dentes. Affonso Romano de Sant’Anna, por exem-
plo, tem alertado para um vazio que domina a pro-
dução de muitos artistas contemporâneos. Qual a
sua opinião sobre a arte contemporânea? O senhor
concorda com as opiniões de Affonso Romano?
O Brasil vem encontrando em dois poetas, Ferreira

Gullar e Affonso Romano, palavras ácidas sobre arte
contemporânea. Gullar, como se sabe, além de poeta
verdadeiro, teve papel fundamental na formação de
dois de nossos melhores artistas, Hélio Oiticica e Lygia
Clark, bem como dos artistas do neo-Concretismo em
geral. Assim, sua mudança de rumo, já a partir dos
anos 60, é muito significativa e, a meu ver, triste. A
arte brasileira assistiu, nos últimos 40 anos, ao desen-
volvimento de trabalhos extraordinários, provavelmen-
te mais intensos do que quaisquer trabalhos produzi-
dos em outros gêneros entre nós. Obras como a de
Waltércio Caldas, Tunga, José Resende, Iole de Freitas,
Cildo Meirelles, Eduardo Sued, Paulo Pasta, Fábio
Miguez, Elisabeth Jobim, Jac Leirner, Sergio Sister,
Ângelo Venosa, Chelpa Ferro, Iran do Espírito Santo
(entre tantos outros), para não dizer os trabalhos tar-
dios (das décadas de 70, 80 e 90) de Amilcar de Cas-
tro, Iberê Camargo ou Mira Schendell, fazem a ale-
gria de quem acompanha de coração leve o circuito
de arte. Não há vazio nenhum aí. Na verdade, estas
críticas parecem aquilo que não gostariam de ser: uma
resposta regressiva, e ressentida, ao mercado e ao es-
paço público ampliado, que vêm se firmando no Bra-
sil — como uma precaução pequeno-burguesa para
não tomar gato por lebre. O problema insolúvel da
arte, e sua verdadeira morte, chama-se arte ruim, fenô-
meno difícil de definir e presente à larga em feiras de
arte ou megaexposições, como a Bienal de Veneza ou
de São Paulo. Mas não é com críticas genéricas ao
contemporâneo que a gente vai se livrar dela. Há, cla-
ro, arte ruim (e muita) na produção contemporânea,
mas como em qualquer outra época — apenas o tem-
po não fez ainda a sua seleção.

Osvalter

Ó
Nuno Ramos
Iluminuras
283 págs.

Entre poesia e pensamento
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NUNO RAMOS é escritor, ensaísta e artista plástico. Autor de Cujo, O pão do corvo e Ensaio geral .

Eduardo Ortega/Divulgação

”

“

Quem põe uma boneca russa dentro da ou-
tra é o dia. E quem põe um dia dentro de ou-
tro sou eu. Assim, eu e meus dias, como coleci-
onadores, vamos escondendo bonecos iguais a
nós mesmos, uns dentro dos outros. Mas não
apenas nós, pois a natureza é uma enorme na-
tureza também. E o rio, que não banharia duas
vezes o mesmo homem, é uma boneca russa
de água, enrolado a si mesmo em turbilhões,
repetindo-se enquanto procura o mar.

(do conto Bonecas russa)

trecho • ó

•r

•r

Ó, de Nuno Ramos, oferece inusitadas

veredas para o conto, gênero tido por

muitos como esgotado de possibilidade

e refém de formatos já elaborados e

repetidos ao longo do século 20

Bolha
de sabão lá se vai
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Muito além do cazzo!
 Resposta de MARIA CÉLIA MARTIRANI à resenha de Adriano Koehler, publicada na edição 106 do Rascunho

Um texto de crítica literária que, a priori, se volte
aos motivos psicológicos, sociológicos, mercado-
lógicos e todos os demais “lógicos” possíveis, que
tentem sondar as intenções do autor ao criar a obra
a ser analisada é, para dizer o mínimo, arriscado e
obsoleto. Ao assumir tal postura, o olhar do crítico
revitaliza as teorias anacrônicas e tendenciosas, que
se pautavam muito mais nos elementos circundantes
à obra do que à obra literária, enquanto entidade
autônoma. O maior perigo da crítica que não parte
do texto em si, mas se prende a elementos adjacen-
tes a ele é o de desfocar-se do objeto estético, incor-
rendo no estereótipo e no preconceito.

Pois bem, Adriano Koehler assim parece ter agi-
do em relação a meu livro: Para que as árvores
não tombem de pé/Affinché gli alberi non cadano
in piedi [resenha publicada no Rascunho de feve-
reiro #106], distorcendo e reduzindo meu projeto
ficcional ao que procurarei esclarecer a seguir.

Primeiramente, parece um tanto quanto exage-
rada a preocupação do crítico, no que se refere à
minha consciente opção de editar o livro em portu-
guês e italiano. Se é que há alguma vaidade nisso
— grave defeito do qual me acusa — posso afirmar
que ela reside no fato, não tão irrazoável, de que
sou ítalo-brasileira e tive acesso, desde pequena, ao
italiano como minha segunda língua, não só apren-
dida em casa, em uma de suas riquíssimas formas
dialetais, mas também no Colégio Dante Alighieri
de São Paulo, onde se aprende, há quase cem anos,
o italiano oficial. Esse dado de minha biografia não
precisaria vir à tona, assim como também seriam
irrelevantes os fatos de que venho trabalhando com
esse idioma há muito tempo, como professora e re-
cém defendido na USP (agosto de 2008), na Facul-
dade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, justa-
mente na área de Italianística, minha tese sobre o
autor italiano contemporâneo Alessandro Baricco,
a quem tive a oportunidade de entrevistar, trabalho
que será editado, em breve, no Brasil e na Itália.

Outro detalhe, totalmente irrelevante, é que o
primeiro texto que publiquei, na edição de número
104, deste Rascunho: Quando o olhar se faz visão foi o
mesmo que apresentei, no último congresso da
Associazione Internazionale dei Professori di Itali-
ano (AIPI), em italiano.

Mas, muito antes desse bilingüismo acadêmico,
há a vaidade, sim, “mea culpa”, de ter como san-
gue ancestral, o mesmo sangue vulcânico que palpi-
ta nos veios das encostas do Vesúvio e que, para a
indignação de meu crítico, jamais justificaria uma
opção por escrever um livro em português e italia-
no. Afinal, para quem inicia uma resenha crítica,
com a erudição do riso fácil, da chacota, por meio
da pergunta: “Ma che cazzo”???, seja dificílimo per-
ceber que há infinitas razões, ben oltre il CAZZO, que
possam justificar minha escolha... Quem sabe, di-
ante dessa refinadíssima pergunta, eu pudesse res-
ponder, fazendo jus aos melodramáticos neo-realis-
tas italianos, pioneiros em quase tudo que se sabe,
hoje, sobre a sétima arte: per motivi di CUORE!!!

E os demais?
Voltando ao rol das acusações, a certa altura,

me deparo com a seguinte convicção, quanto aos
descendentes de italianos: “[...] Poucos deles ainda
falam suas línguas natais, e quando digo línguas é
porque muitos deles falavam em dialeto, em especi-
al o vêneto, e não sabem ler em italiano oficial [...]”
De fato, a questão da língua italiana, mesmo na
Itália, é encarada por lingüistas como Giovanni

Nencioni¹, por exemplo, como “eterna”, já que os
dialetos continuam, em todas as suas formas, a re-
presentar a língua viva, que resiste ao que a padro-
nização do italiano standard exigiu, a partir dos
movimentos políticos de unificação daquele país.
Mas em que enciclopédia está escrito que muitos
brasileiros de origem italiana só conheceram ou fa-
laram, em suas casas, o vêneto? Com certeza, essa é
uma característica da região Sul de nosso país, em
que a maior parte de ítalo-descendentes é vêneta,
mas e quanto aos demais oriundos, espalhados aos
quatro cantos do vasto território nacional?

Com esse profundo comentário, meu crítico parece
ter esquecido os descendentes da Itália meridional, que
tanto contribuem para a riqueza do Brasil, concentra-
dos, por exemplo, numa cidade como São Paulo...

Acrescentando outro importantíssimo detalhe à
apreciação de meu livro, conclui que tais leitores não
seriam capazes de ler em italiano oficial. Além de su-
bestimar a capacidade média de aprendizado do bra-
sileiro que procura conhecer esse idioma, se esquece
que a italiana é uma das colônias mais numerosas e
representativas, num país que, desde as origens, conhe-
ce a miscigenação. Somos brasileiros mescolati

(miscigenados) e por que não admitir, com verdade e
altivez, essa idiossincrasia? Por que, então, um livro
em edição bilíngüe, mescolato, portanto, chancelado pela
Travessa dos Editores causa tanto estranhamento, como
uma aberração?! Só porque a língua para a qual esco-
lhi traduzir meus contos foi a italiana?

O que dizer, então, das produções ficcionais re-
centes em que há recortes, bricolagens, paráfrases e
procedimentos paródicos, intertextuais, que incor-
poram expressões idiomáticas diversas, tirando pro-
veito da chamada Babel das línguas, do atualíssimo
e fecundo campo das traduções?

Por que uma proposta editorial, que parte de
Curitiba–Paraná–Brasil e apresenta ao leitor a pos-
sibilidade de uma fruição a mais, em outro idioma,
causaria indignação, em vez de potencializar algo
positivo, um diferencial???

Passo, agora, a outro gravíssimo problema, pelo
qual fui, ironicamente, desafiada. Refere-se aos ris-
cos que assumi, por conta da tradução. Mas não
estou só, quando busquei uma tradução “possível”.
Meu crítico, que inclusive cita o site Ultralingua como
bússola tradutória da internet, certamente deve co-
nhecer o ensaio de Italo Calvino: Tradurre è Il vero

modo di leggere un testo² ou o que W. Benjamin pro-
põe, quanto à tarefa do tradutor. Se bem me lem-
bro, ao transpor o francês de Baudelaire para o ale-
mão, não haveria a obrigação de fazer Baudelaire
soar como se tivesse escrito em alemão, mas, con-
trariamente, manter a sensação de que o leitor ale-
mão pode ter algo diferente. Enfim, assegura o filó-
sofo que a tradução pode ser uma oportunidade para
permitir que uma língua estrangeira influencie e mo-
difique a língua em que uma obra está sendo
traduzida. De outro modo, estará sempre numa ati-
tude defensiva, qual seja a de preservar, embalsamar
o estado presente da própria língua do tradutor.

Modo provisório
Talvez, valesse a pena, sugerir ao Ultralingua usado

por meu crítico, acrescentar esse pequeno parágrafo de
Benjamin: “Toda tradução é apenas um modo provi-
sório de conformar-se à diferença das línguas [...] Não
constitui o maior elogio possível a uma tradução, so-
bretudo na época da sua origem, dizer que ela soa como
se tivesse sido escrita originalmente naquela língua”³.

A propósito, no que se refere a meu livro, bom

saber que a única pretensão foi a de ter tido a cons-
ciência plena desse exercício tradutório como possí-
vel, assumindo os riscos necessários que toda tarefa
de tradução precisa assumir.

Meu crítico, também, demonstra certo descon-
forto quanto ao que ele chama de “referências” que
faço, ao introduzir minhas narrativas curtas. O que
me espanta, nesse tipo de observação, é que eu ima-
ginava que procedimentos desse tipo, que eu conhe-
ço como “epígrafes”, mais que utilizados na produ-
ção ficcional moderna e pós-moderna, por meio da
intertextualidade, não causassem “estranhamentos”.
O que proponho é, apenas, um diálogo entre o que
crio e o que outros já criaram, em reverência aos
autores com os quais “esbarrei” ou, até mesmo (e
por que não???) li e admiro! Não fosse por esse ca-
minho, como compreender, por exemplo, a epígrafe
mantida na íntegra, no original em alemão, da dé-
cima elegia das Elegias de Duíno de Rilke, a abrir
cada uma das partes do romance italiano Castelli
di rabbia de Alessandro Baricco?

Preciso reconhecer, agora, sim que, talvez, quan-
do aponta o tal “lirismo exagerado” com que escre-
vo, meu crítico acerte, pois concordo que isso, em
tese, poderia “atravancar” a leitura. Mas, por que
ele apenas se deteve a alguns fragmentos de narrati-
vas, em que o lirismo aparenta exceder o limite que,
não sei quem, determinou? Não estaria, nesse caso,
forjando uma análise tendenciosa, já que se digna
apenas a comentar, de passagem, dois dos quarenta
e um textos que compõem a obra? Apenas por uma
questão respeitável e subjetiva de gosto?

Por que a parte querendo acusar o todo, nesse
caso, demonstra o preconceito dos que, a partir do
estereótipo, não admitem que o lírico pode ainda
existir e bem, como prosa poética, em meio à
avalanche de tudo o mais?

Qualquer crítica será bem-vinda, se for consis-
tente e não induzir o leitor a distorções sobre a
obra em análise. Infelizmente, essa é a impressão
que me vem, a partir da resenha de Adriano Koehler
sobre meu livro: superficialidade e falta de
abrangência na análise dos textos.

Finalizo por aqui, dirigindo-me aos leitores do
Rascunho que me conhecem, sobretudo pelos tex-
tos que venho escrevendo no caderno Viramundo,
dedicado à literatura estrangeira. A eles, ofereço o
que escrevo e parafraseando, LIRICAMENTE, de
Helena Kolody, gosto de pensar que as palavras
escritas são como flores que se soltam, ao longe,
na correnteza e que, algum dia, alguém distraído,
possa colhê-las, de surpresa...

Há também um blog, de Jayme Ferreira Bueno:
http://jaymebueno.blogspot.com e o de Franco
Fuchs: www.francofonia.blogspot.com, além da
crítica de Noel Nascimento e Marcelo Franz, sobre
Para que as árvores não tombem de pé/ Affinché
gli alberi non cadano in piedi. Cito-os apenas como
exemplos, a quem queira conferir, dos que ainda
fazem da crítica séria uma profissão de fé.

¹ NENCIONI, G. Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici. Bolog-
na: Zanichelli, 1988.
² CALVINO, I. Tradurre è Il vero modo di leggere un testo. In: CAL-
VINO, I. Mondo scritto e mondo non scritto. Milano: Mondadori, 2002.
³ BENJAMIN, W. A tarefa do tradutor. Tradução de Susana Kam-
pff Lages. Em HEIDERMANN, W. Clássicos da teoria da tradu-
ção. Antologia bilíngüe: alemão-português. Florianópolis: NUT/
UFSC, 2001:211-2.
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100 anos sem Euclides da Cunha
Em 2009 completam-se 100 anos da

morte de Euclides da Cunha. Há os que des-
confiam que um “mistério” continua a do-
minar tanto Os sertões quanto o fato que o
motivou. Que mistério seria esse? Talvez ne-
nhum. Euclides produziu seu texto foi por
uma profunda necessidade de escritor mes-
mo. Quem escreve sabe que há um fator in-
consciente no processo. Nesse sentido, pode-
se falar em “mistério” — já que é difícil des-
crever com precisão o inconsciente de um
indivíduo. Assim, podemos especular sobre
várias questões que motivaram Euclides a es-
crever a sua principal obra. Se feito com seri-
edade e espírito científico, acho que isso pode
ajudar a compreender facetas do escritor, do
seu processo criador. Aliás, ajuda a compre-
ender melhor o processo de qualquer escri-
tor. Mas vejo Euclides mais como um escri-
tor que, tocado profundamente por uma in-
justiça que testemunhou (o massacre dos ca-
nudenses pelo Exército), buscou, amparado
em ampla pesquisa, expressar uma opinião
sentida sobre um acontecimento crucial da
nossa República. Aí, penso, reside um núcleo

importante que desencadeou o processo de
construção do livro. Agora, no que se refere
à própria Guerra de Canudos, acredito que
também não há “mistério” quanto à sua ori-
gem — o incidente que a motivou (o atraso,
por parte de um comerciante de Juazeiro
(BA), na entrega da madeira para a constru-
ção da Igreja Nova de Canudos, que estava
sendo erguida por Antônio Conselheiro e seus
seguidores) tem raiz num certo tipo de rela-
ção que é estrutural na sociedade brasileira,
ou seja, a do público sendo confundido com
o privado. O juiz de Juazeiro que, pedindo
providências junto a Luiz Viana, então go-
vernador da Bahia, terminou por influenciar
na Primeira Expedição contra Canudos (fo-
ram quatro até o final da Guerra) era, como
se sabe, desafeto do Conselheiro e ligado ao
Barão de Jeremoabo, proprietário de cerca
de 60 fazendas na região do conflito. Lem-
bremos que a Igreja e a oligarquia (os coro-
néis da região baiana) foram as principais res-
ponsáveis pelas expedições contra os canu-
denses (o livro O Império do Belo Monte:
vida e morte de Canudos, da professora

RODAPÉ
Rinaldo de Fernandes

Walnice Nogueira Galvão, aborda essa ques-
tão de forma bem didática). A posição con-
trária delas foi decisiva para desencadear um
dos maiores massacres ocorridos na nossa
história. Parece-me, portanto, que não há tanto
mistério nisso — trata-se de um fato históri-
co que tem raiz no choque de interesses. Tem
a ver, em última instância, com interesses de
classes — se ainda se pode falar assim... Quan-
to ao caráter literário de Os sertões: o fale-
cido professor Roberto Ventura, da USP, que
foi muito cordial comigo quando organizei
em 2002, para a Geração Editorial, O cla-
rim e a oração: cem anos de Os sertões,
fez uma das mais felizes avaliações que co-
nheço do caráter literário de Os sertões no
seu ensaio Euclides da Cunha no Vale da Morte,
que consta do livro. Ventura faz entradas muito
felizes em Os sertões, vendo-o na sua di-
mensão barroca (na qual o uso do oxímoro
é uma das marcas principais do autor flumi-
nense), no recurso à ironia; tenta também
mostrar a permuta entre uma visão trágica e
uma outra cômica da História no livro de Eu-
clides. Do ponto de vista da teoria e da críti-

ca literárias, são elementos muito interessan-
tes. Esse ensaio traz matrizes muito impor-
tantes, senão as principais, para um estudo
mais vertical da natureza literária da obra de
Euclides. Mas, no livro que organizei, há ain-
da outros trabalhos ricos que remetem a essa
questão, como o de Luiz Costa Lima, o de
Haroldo de Campos (sobretudo na sua parte
inicial), o de Miram V. Gárate, entre alguns
outros. Por outro lado, Euclides da Cunha afir-
ma, em certo momento de Os sertões, que
“o sertanejo do Norte é, inegavelmente, o tipo
de uma subcategoria étnica já constituída”. Dá
para concordar com essa afirmação? Não, evi-
dentemente. O aspecto menos consagrado hoje
do texto euclidiano é o seu determinismo, as
teorias raciais em que ele se fundamentou. De
qualquer modo, era a ciência do período do
escritor, a qual foi decisiva na sua formação,
na sua fase de Escola Militar. De minha parte,
penso que não há raça superior ou inferior. O
que há são condicionamentos históricos que
levam determinados povos a progredirem mais
do que outros. Progresso decorrente, em boa
medida, de várias violências.•r
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A verdade é que houve — no eixo do
hábito da leitura — um deslocamento, acon-
teceu uma “dislexia” mental, geral e profun-
da no mecanismo que orienta o ato de ler,
digamos, não só maior, mas muitíssimo mais
complexa do que estamos imaginando.

Trata-se de um fenômeno que tem asso-
ciações com outros ainda em processo, to-
dos fincados entre as mudanças trazidas pelo
que Pier Paolo Pasolini chamava de “dita-
dura da sociedade fascista de consumo
massivo”, que veio instalar aquele “mal-es-
tar” no centro da cultura (em termos de
Ocidente, porém com repercussões orientais
máximas como o Japão, por exemplo) em
marcha desde o final da Segunda Grande
Guerra. O que vemos cá em Pindorama é,
provavelmente, o elo mais frágil que se torna
um país do Terceiro Mundo — com atra-
ção irremissível pelo Quarto e tradição lite-
rária frágil como uma borboleta caçada pe-
los mamutes do orbe das altas culturas.

Há um estudo da Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco), que foi fruto de pesquisa com dez
mil brasileiros na faixa etária entre 15 e 29 anos.
Os seus resultados estão no livro Juventudes:

outros olhares sobre a diversidade (coleção
Educação para todos, do Ministério da Educa-
ção), os quais, entre outras coisas, trazem a
face — praticamente ágrafa — de uma juven-
tude indiferente quase a tudo: os jovens brasi-
leiros pesquisados querem distância da leitura
e da política, assistem à televisão como se fosse
uma droga injetável na veia da atenção e (a
maioria) nunca colocou os pés em um museu
e um teatro; quase a metade nunca foi ao cine-
ma ou a uma biblioteca, e a preocupação mai-
or que eles revelam, segundo a pesquisa, é com
a aparência e a moda, no meio da anestesia
na qual suas vontades abatidas buscam a
imantação pré-fabricada de ídolos como o Ipod,
Amy Winehouse, Angelina Jolie e o Orkut.

Esse tipo de consumidor cultural é o que
freqüenta (?) as “megalivrarias” brasileiras
com farta oferta de CDs, DVDs — e livros.
Ele não distingue entre Thomas Mann e
José Sarney: os dois têm bigodes, um já
morreu e o outro foi eleito, recentemente,
“para algum cargo importante” (razão por
que voltou aos jornais como uma borbole-
ta de novo mumificada na página virada
de uma coleção de espécimes consumidos
pelo fogo do fundo dos maribondos).

A montanha, enfim, não é mais mági-
ca. Não adianta, aparentemente, partir em
busca de um tempo perdido no qual os cli-
entes das antigas pequenas livrarias meio
empoeiradas encomendavam os lançamen-
tos da Gallimard a livreiros que conheci-
am o conteúdo da maior parte dos livros
que vendiam para leitores hoje mortos.

Crepúsculo do livro
Em artigo que apareceu na New Yorker em

dezembro de 2007 (Twilight of the Books — O
crepúsculo do livro), Caleb Craig indagava

A cabeça no fundo do
entulho da leitura (2)

NOS ESTADOS UNIDOS O MUNDO DA LEITURA TAMBÉM SE DESMORONA A UMA VELOCIDADE ESPANTOSA

como seria um mundo no qual as pessoas
deixassem de ler. Isso, porque os números
da potência do Norte para a deserção da lei-
tura são alarmantes, para o país daquele anal-
fabeto intencional George W. Bush (“anal-
fabeto intencional” é como eu chamo a pes-
soa que tem a intenção de desestimular o
hábito da leitura, conforme faz também o
presidente Lula, para lembrar um assunto
ao qual ainda retornaremos antes de acabar
o dia). Voltemos a Craig: ele escrevia com
base igualmente em pesquisas e estudos que
demonstravam o “forte declínio da leitura
de obras literárias nos EUA”.

Vamos aos números (que divulguei, em
novembro passado, numa palestra proferida
no auditório do Centro Cultural Erico
Verissimo, por ocasião da 54ª Feira do Li-
vro de Porto Alegre): comparando-se duas
épocas — antes e depois do segundo confli-
to mundial — no ano de 1937, 29% dos
americanos disseram ao Instituto Gallup que
estavam lendo um livro. Em 1955, esse nú-
mero caiu para 17%. Em 1978, os pesquisa-
dores — mudando sutilmente o teor das
perguntas — obtiveram uma resposta mais
“nuançada” no seu significado estatístico:
55% dos entrevistados haviam lido um livro
nos últimos seis meses. Muito bem. Entre
1998 e 2002 digamos que (aperfeiçoadas as
técnicas para conseguir determinadas respos-
tas, etc.) as perguntas do famoso instituto se
tornaram ainda mais vagas; então, veio o
dado de que 70% dos entrevistados haviam
lido um romance, um conto, um poema ou
uma peça de teatro, nos últimos 12 meses.
Por entre as manhas da pesquisa, em agosto
de 2007, o dado foi que 73% dos america-
nos haviam lido algum tipo de livro, não ex-
cluídos aqueles que são lidos para a confecção de
trabalhos escolares. Com justa razão, Caleb
Craig faz o necessário comment: “se não ler-
mos nas entrelinhas, seremos tentados a pen-
sar que a leitura está em alta”.

Um absoluto engano, como se verá pe-
los dados recentemente levantados pelo
Census Bureau and the National
Endowment for the Arts, que, desde 1982,
entrevista milhares de americanos sobre
hábitos de leitura. Segundo Craig, o qua-
dro anualizado que a Census conseguiu
tabular diferentemente, no último quarto de
século, é bem desanimador (“dispiriting”):
em 1982, 56,9% dos americanos haviam
lido uma obra literária nos últimos doze
meses. Em seguida, a proporção cai para
54% — em 1992 — e para 46,7% no ano de
2002. Em novembro de 2007, o National
Endowment for the Arts (NEA) realizou
uma pesquisa mostrando correlações entre
o declínio da leitura e fenômenos sociais
diversos (como a disparidade de renda, etc).
E a conclusão se tornou obrigatória. Dana
Gioia, presidente do NEA: “Pouca habili-
dade para a leitura tem relação íntima com
falta de emprego, baixos salários e poucas
oportunidades de crescimento profissional”.

NOTA: Seria interessante, nesta altura,
dar uma olhada nos dados referentes à lei-
tura de jornais (meramente), para colher-
mos a dimensão do “estrago” quanto a um
hábito que, sem dúvida, interessa muitíssi-
mo às democracias. No que diz respeito à
imprensa escrita, a realidade se aproxima
daquela que sombriamente ronda (ou mais
do que isso) a aparentemente “mais ocio-
sa” capacidade de ler “apenas” literatura:
em janeiro de 1994, 49% dos entrevista-
dos disseram ao Pew Research Center for the
People and the Press que haviam lido um
jornal no dia anterior; em 2006, esse nú-
mero caiu para 43%. Fecha parêntese.

Voltemos aos livros no antigo paraíso
da leitura americano. Há muito tempo que,
lá, eles estão com as vendas estagnadas, ou
em franco declínio. Conforme o Book
Industry Study Group, as vendas de livros nos
EUA caíram de 8,27 livros (por pessoa), em
2001, e para 7,93 em 2006. Novamente,
Caleb Craig põe o dedo na ferida exposta
pelos números bem interpretados: “estamos
lendo menos à medida que envelhecemos,
e lemos menos do que o faziam as pessoas
da nossa idade há dez ou vinte anos. Não
há razão para imaginar que a leitura e a
escrita estão prestes a se extinguirem, mas
alguns sociólogos especulam que a leitura
do livro por prazer será, um dia, uma pro-
víncia de uma ‘classe de leitura’ especial —
mais ou menos como foi, antes do advento
da cultura de massa, na segunda metade
do século dezenove”. Ou, nas palavras de
Harold Bloom (em entrevista a Marcelo
Pen, da Folha de S. Paulo), concordantes
com as observações de Gore Vidal, citadas
mês passado: “Na verdade estamos na Ida-
de da Tela: os jovens crescem vidrados na
tela da TV, na tela do computador, do ci-
nema. Na Idade da Tela, as pessoas não
lêem de modo profundo e sério. E se não se
lê profunda e seriamente, não se raciocina
muito bem. O pensamento depende da
memória e o que iremos lembrar se não lem-
bramos o melhor do que foi escrito? Não
sei quantos jovens no Brasil hoje lêem
Camus, quantos jovens italianos lêem
Dante, quanto jovens alemães lêem Goethe
ou quantos jovens aqui lêem Walt Whit-
man. Acho que algo está ruindo. É todo
esse horrível fenômeno ‘Harry Potter’, que
não tem nada a ver com leitura. Parece que
estamos resvalando para o barbarismo, e
esse fenômeno é universal”.

A respeito da situação do Brasil — as-
sentes que somos sobre a base frágil da
nossa cultura forjada em parte pela con-
tribuição de povos ágrafos em cruzamen-
to com a parte da Europa literariamente
mais frágil (para ser elegante com os por-
tugueses) —, acho oportuno retomar o fio
da meada a partir da citação de fragmen-
tos de um texto — do articulista Nelson
Patriota — publicado no site Substantivo

Plural (www.substantivoplural.com.br),
em 5 de fevereiro, (servirá de aperitivo,
antes da parte final desta cabeça-de-ponte
sobre o entulho da leitura, etc.):

A leitura entre o zelo e o desdém

O ministro Carlos Ayres Britto, presidente do
TSE e membro do STF, fez um apelo inusitado
aos seus pares, segundo noticiou esta Tribuna no
domingo passado. Durante a abertura do Fórum
Mundial de Juízes, em Belém, disse ele: “Os juízes
precisam ler mais poesia, romances e jornais para
entender mais a realidade da sociedade”.

Essa última semana, para o bem ou para o
mal, se caracterizou por comentários contradi-
tórios no campo livresco entre duas altas autori-
dades da república. Com efeito, na direção con-
trária à declaração do presidente do TSE, o pre-
sidente Lula confessou à revista Piauí [edição
28, janeiro/09], que não costuma ler porque tem
“problema de azia”... Nesse rol, ele diz incluir
também a não leitura de jornais e revistas.

Não foi o único desserviço que o presidente da
República prestou à causa da leitura (...) O mais
grave da declaração presidencial é que ela se cho-
ca com os próprios objetivos governamentais,
quando o país reivindica um assento permanen-
te no Conselho de Segurança da ONU e busca
interlocução entre as nações do primeiro mundo
(...) muitos estudantes vão passar a alimentar
dúvidas sobre a utilidade do estudo e a buscar —
em alguns casos em que essas dúvidas já existi-
am —, alternativas mais “fáceis” de mobilida-
de vertical. E a imagem dos astros bilionários
do futebol, os Ronaldo, Ronaldinho, Kaká,
Robinho e que tais, vão aparecer como os mode-
los a serem copiados. E naturalmente o presi-
dente Lula, aquele para quem a leitura dá comi-
chões e azia, pois, como ele já o disse em fala
pretérita, não precisou estudar para ocupar o
primeiro posto do país.

O comentário do ministro Carlos Ayres Britto
veio, assim, em boa hora, para desfocar a decla-
ração infeliz do presidente Lula, e para mostrar
que há exemplos alternativos ao oferecido por este.
Com outro diferencial: com ênfase na utilidade
da leitura de obras literárias, bem como dos jor-
nais (...) É importante ressaltar que o ministro
Ayres Britto chamou a atenção não para o cará-
ter lúdico dos romances e dos poemas, mas para
sua capacidade de elucidar os enigmas, de escla-
recer questões controversas, de lançar luz sobre
tendências e encaminhamentos sociais. O mi-
nistro foi taxativo: os livros ajudam a entender
mais, ou seja, melhor, a sociedade. Isso os torna
uma ferramenta indispensável ao legislador.

Nessa mesma linha de raciocínio, não seria
o caso de afirmar que o primeiro mandatário da
nação tiraria bom proveito da leitura de um
Macbeth, de Shakespeare, ou de um Crime e
castigo, de Dostoiévski, para conhecer melhor as
conseqüências da ambição desmedida; ou de um
Grande sertão: veredas, de Guimarães Rosa,
para saber que o mundo é mais vasto e complexo
do que tentam fazê-lo crer seus áulicos?

CONCLUI NA PRÓXIMA EDIÇÃO.

•r
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VILMA COSTA • RIO DE JANEIRO – RJ

A matemática da formiga, de Daniela
Beccaccia Versiani, discute sutilmente questões
complexas da condição humana que, através da
compulsão poética e da fluência narrativa, aca-
bam por exigir muita seriedade numa aborda-
gem crítica. É dividido em três partes que dia-
logam entre si ou, ainda, ligam-se num presen-
te narrativo quase linear. Por seu caráter frag-
mentado de diferentes discursos e focos narra-
tivos, a caracterização de gênero literário a lhe
ser atribuído é bastante dificultada.

Nesta linha, é despretensioso como a mate-
mática das formigas que vai somando migalhas
daqui, migalhas dali, até garantir alimento e vida
para todo formigueiro. Nesta ambientação de um
trabalho miúdo, picado, retalhado de micros-
subjetividades é que se estruturam e se organizam
essas ficções. Portanto, é irrelevante se possuem
condição de romance, apanhados de contos, con-
fissões, confidências, depoimentos, impressões
poéticas, digressões existenciais, realismo
jornalísticos, cenas teatrais, fotogramas cinema-
tográficos, rememorizações arcaicas, universo
onírico dos sonhos ou dos delírios. É tudo isso.

A linguagem matemática é muito enfatizada
no início do livro e vai se diluindo durante o per-
curso da narrativa, perdendo a presença explícita
para dar lugar a sugestões implícitas. Nas primei-
ras páginas do texto ela salta aos olhos na voz
autocentrada da personagem narradora. “Sexta-
feira treze.” Ou “Naquela fração de segundos em
que a Física aplicava a fórmula t = raiz quadrada
de 2h/g, duvidei de Newton e temi que tudo o
que habita a Terra decidisse ficar suspenso...” ou
“Largo do Machado. Sobem 35. Descem 17. So-
bem 49” E por aí se delongam as numerações e
demais referências de cálculos da lida diária, na
busca frenética do autoconhecimento e de identi-
dades: “o número da carteira de trabalho, CIC,
RG, carteira de motorista, endereço, telefone”. A
matemática aqui se apresenta não como ciência,
propriamente dita, capaz de resolução de qual-
quer problema, mas apenas como presença de um
cotidiano que se desenrola dia a dia, segundo a
segundo, na precisão de um tempo histórico que
ameaça tragar cada ser vivente com o inexorável
da vida, seu outro lado, o esquecimento, a morte.
Contar histórias é contar os dias, os degraus dos
edifícios, é somar e subtrair os vivos e os seus
mortos que sobrevoam pela cidade da memória
como se não fossem fantasmas.

Contradições e paradoxos
Parece que em determinado momento a lin-

guagem matemática se dilui ou se justifica pela gra-
mática do texto enquanto soma e combinatória de
suas partes constitutivas. Fato é que para a narra-
dora “a gramática já dava conta da teoria da relati-
vidade muito antes de Einstein nascer”. Ao discu-
tir o código lingüístico, Paul Ricoeur, em Teoria da
interpretação, sublinha “o nível quase algébrico
das capacidades combinatórias, implicadas por tais
conjuntos de entidades discretas como sistemas
fonológicos, lexicais e sintagmáticos”. Essas ca-
pacidades combinatórias são infinitas, articu-
lam-se e potencializam-se quando se trata da cons-
trução de sentidos de uma dada mensagem ou
texto. Assim o que promete precisão e objetivi-
dade pode tornar-se impreciso e relativizado
pelas subjetividades que interagem e dialogam
em suas contradições e paradoxos. É neste mo-

Ficções e outras histórias
vimento que circulam os personagens do ro-
mance em suas aventuras, dores e esperanças.

Ainda no sumário do livro, entre parênte-
ses, adiante do subtítulo Primeira parte, estão os
prolegômenos, que segundo Aurélio Buarque
trata-se de “[do gr. Prolegómena, ‘coisa que di-
zem antes’] 1. Exposição preliminar dos prin-
cípios gerais de uma ciência ou arte. 2. Intro-
dução geral de uma obra. 3. Prefácio longo.

Nesses prolegômenos encontra-se a ex-
posição preliminar dos princípios gerais que
norteiam o projeto da narrativa, muitos dos
quais parecem ficar perdidos pelo caminho
e não conseguirem se viabilizar. É a intro-
dução geral da obra, num prefácio que se
alonga por todo um capítulo introdutório.
Aqui são, em linhas gerais, apresentados os
principais fatos, episódios, personagens e ti-
pos que acometem a narrativa até o fim.

A epígrafe, ‘extraída’ da
Mirmecologia Básica (volume
I), além da referência matemá-
tica e do estudo das formigas, le-
vanta considerações filosóficas,
constrói alegorias da vida do mi-
núsculo ser, ao mesmo tempo
em que se apresenta como sínte-
se do que se pretende narrar.
Seria um prolegômeno eficaz,
que dispensaria os demais, em-
butidos na primeira parte, se as-
sim se pudesse caracterizar uma
introdução tão breve.

O pingo escorrega pelo fio de alta
tensão e na parte mais baixa do U,
espera. Espera um, espera dois, espe-
ra três e quatro. Ao chegar do quarto
pingo, caem todos juntos, e já não
são mais cinco pingos. Uniram-se
todos em um único pingão, gooordo e manso,
que espoca feito uma bomba sobre a formiga
desavisada que vai passando a caminho de casa.
Uma em um milhão, seguindo a procissão. A
formiga pára, conta até três, e retoma sua jorna-
da secular, diligente e intrépida.

Cada narrativa que escorrega pelo fio de
alta tensão da linguagem vai se acumulando
na parte mais vulnerável que busca sentidos e
espera por mais outra, por mais outra, por
mais outra, nesse U que promete unidade.
Mesmo quando esta não se viabiliza por in-
teiro, alimenta uma unicidade momentânea
nesse acúmulo de ficções que pode espocar
feito bomba sobre o leitor desavisado. É pre-
ciso muitas vezes parar, contar até três para
retomar o caminho da leitura, que como o da
escrita parece o trabalho da formiga, reunin-
do seletivas migalhas, misturando alho com
bugalhos, de sentidos que se perdem, não pela
falta, mas pelo excesso de possibilidades.
Ainda se referindo à postura da formiga nas
surpresas e sobressaltos do acidentado cami-
nho percorrido, a epígrafe prossegue:

Não cogitou a possibilidade de uma conspi-
ração de pingos. Nem lamenta seu infortúnio.
Sabe que no microcosmo não se discute a lei das
improbabilidades. Estado de vida ou morte é sis-
tema binomial. E ponto final.

A lógica da formiga é simplificada, de

aceitação frente ao que não é de sua alçada,
não entra na paranóia de cogitar conspira-
ções ou sentidos para o que não compreende
ou acontece independentemente de sua von-
tade. Esta, entretanto, não é a marca regis-
trada da maioria dos personagens. O ponto
final nunca é dado em definitivo nestas fic-
ções, elas se sucedem após fictícios pontos e
vírgulas, para serem retomados mais adian-
te. O sistema binomial do estado de vida ou
morte é questionado pelas ações de persona-
gens que se deslocam no tempo e no espaço,
na cidade concreta de cimento e aço e na
imaginária de desejos, lembranças e letras.
Cada uma dessas criaturas que protagonizam
cada fragmento vivem na passagem, no li-
miar, no entre-lugar do discurso, entre a
morte e a vida, entre a vida e morte, o que
não é necessariamente a mesma coisa.

O mais contundente persona-
gem é o próprio narrador, que
como um contador de histórias
vai recheando suas confidências
e digressões poéticas com peque-
nas narrativas ao mesmo tempo
interligadas entre si e indepen-
dentes, como uma colcha de re-
talhos que se costura numa sinta-
xe irregular, mas segura de sua
potência de legibilidade. Trata-
se de uma mulher que caminha
pela cidade, inicialmente, em
busca de emprego, depois vai bus-
cando lembranças, sentidos, iden-
tificações e identidades. Uma em
um milhão, seguindo solitaria-
mente a multidão. Carrega con-
sigo uma história, lembranças e
registros de diferentes tempos e
lugares, numa banalidade que

procura a despretensiosa categoria de singu-
lar, pelo percurso que vai seguindo.

Sobre paixões
O espaço urbano da cidade do Rio de Ja-

neiro define o presente vivenciado pela nar-
radora e alguns dos outros personagens que se
esbarram em diferentes contextos e situações
inusitadas, muitas vezes. “Como ia dizendo,
estava parada no sinal, ... quando vejo meu
avô, aquele que está morto, passando vagaro-
so pela rua com seus óculos de lentes grossas,
o olhar perdido no horizonte”. Como se um
avô não bastasse, “em sua direção vem meu
outro avô, aquele que está vivo”. Entre esses
dois avôs, o vivo e o morto, cria-se uma dis-
cussão sobre paixões que cultuaram, dálias e
bananeiras. Uns personagens têm algum
envolvimento familiar com a protagonista,
como o avô, a avó da avó, a avó, tias e suas
histórias. Outros surgem dos encontros ines-
perados ou pelas ruas da cidade, ou pelas vie-
las da memória. Como é o caso de uma tal
mulher em Ottawa, que volta e meia adentra
o pensamento da personagem narradora:
“Trinta minutos já se passaram. Penso na
mulher em Ottawa. O telefone toca. A secre-
tária atende”. Sobre a mulher em Ottawa, que
não sai do pensamento e surge durante todo o
livro, nada mais se sabe, a não ser que figura
na lembrança como um pensamento remissi-
vo à condição feminina no mundo.

A avó da avó toca com mãos trêmulas seu

A MATEMÁTICA DA FORMIGA, de Daniela Beccaccia Versiani, é composto de pequenos retalhos em busca de um sentido amplo

ombro para lembrar e ensinar o poder e a beleza dos
lençóis brancos estendidos ao vento. Esta também re-
sistia com teimosia à morte. “A avó da minha avó era
tão mãe que não conseguia morrer. Por isso o médico
afugentou os nove filhos, que se espalharam pelo arro-
zal como sementes prontas a germinar.” O passado e
as referências à mãe que contava histórias da avó
debruçada sobre os afazeres da cozinha a ligava a esse
mundo doméstico e ancestral. Um velho, que não quer
morrer sem antes ter pecado, empreende uma fuga do
hospital, perambula pela cidade, vivendo aventuras e
peripécias um tanto extravagantes para quem se des-
pede da vida, para desespero dos filhos e parente. “A
verdade é que eu acabara de presenciar um pequeno
milagre: um homem enganara a morte.”

Todos os personagens se movimentam em diver-
sas direções, sentidos, tempos e espaços, estão uni-
dos pela voz narrativa que dá seu testemunho ou pela
presença direta na ação, pela lembrança e delírio, ou
por simples cogitação inventiva. De certa forma, a
protagonista busca no outro, nas outras vidas alheias,
sentidos para suas próprias dores e inquietações.
Outro aspecto relevante que funciona como ponto
aglutinador de tantos relatos e criaturas é a lingua-
gem do corpo que se debate, que luta pela vida. “O
corpo me trai. E a sua traição é covarde, desnecessá-
ria. Um tiro nas costas de alguém que já está morto. A
via crucis do corpo. A via crucis do corpo.” É o corpo
que grita, que ama, que odeia, que transpira, que
menstrua, que sangra, que sonha. Enfim, que
vivencia suas dores e mazelas, tentando driblar a
morte, incontestavelmente vitoriosa. A única capaz
de dar definitivamente um ponto final.

A matemática da formiga
Daniela Beccaccia
Versiani
7Letras
105 págs.

DANIELA BECCACCIA VERSIANI, nasceu em
São Paulo, em 1967, é graduada em Ciên-
cias Sociais pela USP e Jornalismo pela Fa-
culdade de Comunicação Social Cásper
Líbero (SP). Fez o doutorado em Estudos
de Literatura na PUC-Rio. É professora dos
cursos de graduação, especialização e pós-
graduação da PUC-Rio. É autora também
de Três contos ilusionistas.

a autora

Não sei ao certo como fui parar dentro
de um táxi a caminho do hospital para
acompanhar a operação de um honrado
senhor que nunca vi, cujo mal súbito não
faço a menor idéia qual seja. Sei apenas
que dona Silvana me chamou de queridinha
e repetiu mil vezes que não podia ir sozi-
nha porque hospitais e cemitérios lhe des-
pertam um pânico incontrolável. Estava de
fato desesperada.

trecho • a matemática
      da formiga

leia também

Três contos ilusionistas
Daniela Beccaccia Versiani
7Letras
91 págs.
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ANDREA RIBEIRO • CURITIBA – PR

De repente, ela acordou. Viu que estava
presa no branco do papel, sem vontade, sem
nome, sem alma. Viu que alguém a escrevia
— se certo por linhas tortas, não conseguiria
julgar. Não se sentiu bem. Tonteou e caiu
quando percebeu que tudo o que pensava,
tudo o que fazia, todos os seus segredos, to-
dos os seus passos eram calculados. Que ela
tinha sido, desde o momento em que apare-
ceu ali, naquela folha em branco, um esboço
em letra quase ilegível. Sentiu que era uma
espécie de marionete. As cordas eram invisí-
veis e o titereteiro, onipresente, onisciente, in-
sípido e inodoro. Olhou para cima e viu a
ponta da caneta sobre sua cabeça. Tentou
correr, mas não conseguiu. Foi então que lem-
brou: sua história era medíocre. Estava presa
para sempre a um escritor indeciso e sem muita
criatividade. Estava fadada a ser conhecida
como mais uma daquelas que um dia amou
demais e cujo amor foi levado no início da
trama, para que seu sofrimento se estendesse
até o último ponto final.

Ele abriu o papel que havia segundos tinha
amassado e releu: “Estava fadada a ser conhe-
cida como mais uma daquelas que um dia
amou demais e cujo amor foi levado no iní-
cio da trama, para que seu sofrimento se esten-
desse até o último ponto final”. E pensou que
ela o odiava. Que não conseguira nem mes-
mo o respeito de sua própria criação. Que aque-
la brincadeira de ser deus, de criar uma vida,
não havia sido sua melhor idéia. Ser deus não
é fácil. Jamais conseguiria agradar a todos: es-
pecialmente a ela. E foi aí que percebeu: não
conseguiria se livrar de sua criação. Porque ele
era medíocre... mas ela, não.

Escrever, eu imagino, seja perder-se um
pouco dentro de si e dentro de outros. E nessa
perdição, tudo pode acontecer. Criador e cri-
atura podem se fundir em um só, num pen-
samento único, num uníssono, até que não
se saiba mais quem nasceu primeiro. Até que
um deles evapore. Até que toda a tinta aca-
be. Ou que o nó, de alguma forma, desate.

Para quem lê, é divertido (e às vezes
aflitivo) tentar descobrir quem escreve e quem

é o escrito, quem determina e quem sucum-
be. O escritor potiguar Estevão Azevedo, em
seu romance de estréia, Nunca o nome do
menino, brinca exatamente com isso. Com
as possibilidades da leitura, da criação, com
o fantasioso, o inusitado. Visivelmente ins-
pirado em Seis personagens à procura de
um autor, de Luigi Pirandello, Nunca o
nome do menino conta a história de uma
mulher que se percebe uma personagem cri-
ada por um escritor que não é lá grande coi-
sa. O leitor acompanha as aflições desta
mulher, que tenta escapar da pena de seu cri-
ador e viver a vida da forma como imagina
que deveria ser. E também viaja pelas me-
mórias de sua infância e adolescência, quan-
do descobriu o amor. Aquele amor que a
marcou com felicidade e agonia.

O livro inicia com um relato de impacto:

O drama começou quando eu, ao perceber

que era personagem de um livro, amputei o dedo

mínimo da mão esquerda, imaginando com isso

arrancar pelo menos algumas letras das pala-

vras que me descreviam — o que dificultaria a

leitura e me possibilitaria, talvez, morrer.

Desde as primeiras palavras do livro, sa-
bemos que a narradora é, em verdade, uma
personagem insatisfeita com seu criador. E
que fará de tudo o que estiver a seu parco
alcance para se livrar da maldição de estar
em um livro medíocre. E aí está um dos
trunfos de Azevedo: a personagem é a tal
ponto desesperada que o leitor se compade-
ce dela imediatamente. Mesmo sem um
dedo. Ou justamente por causa deste coto.
A angústia dessa pessoa/personagem é tão
grande que é impossível o leitor não querer
que ela desapareça, que ela deixe de existir,
que seu livro não seja jamais publicado.

As memórias da personagem são inter-
caladas à história de desespero em sua bus-
ca por uma extinção, por uma morte rápi-
da — diferente da morte da maioria dos
livros, em que o protagonista sofre, sofre,
sofre mais um pouco para, muito depois,
desencarnar. Ela se lembra de quando co-
nheceu o menino. E de como se apaixonou

quase que instantaneamente — ah, os ro-
mances são sempre assim, à primeira vista
(ou, no mínimo, segunda vista).

A minha história com o menino, menino que

eu obviamente veria outras vezes, também foi de

manual. Manual de como não se deveria ser escri-

ta uma história, sob pena de ser tachada de pie-

gas, banal, inverossímil de tão bem encaixada.

Assim como a obra de Pirandello é um
estudo do teatro dentro dele mesmo, Nunca
o nome do menino também tem muita
metalinguagem. A literatura, as formas de
fazê-la, escritores, personagens e obras são
citados constantemente nas páginas cria-
das por Azevedo.

Um longo tempo da vida narrado desgraça a

desgraça, vitória a vitória: muito menos impac-

to. Acostuma-se, a sensibilidade, ao sofrimento

alheio. “Este nasceu para sofrer!” “Aquele tem

cada vez mais sorte!” As figuras nascidas para

arrancar lágrimas fáceis despencam abrupta-

mente no bueiro aberto e esmagam a vértebra

mais importante da coluna. Isso, evidentemen-

te, no dia anterior ao casamento do príncipe do

Oriente que se apaixonou pela moça pobre.

As idas e vindas no tempo também são es-
senciais para o sucesso da obra de Azevedo.
Passado e presente convivem — paralelos a um
ponto, fundidos a outro. As memórias trazem
à tona um tempo em que ela era feliz e ainda
se acreditava dona de si. Um tempo em que se
descobriu mulher e apaixonada. Por outro
lado, a narrativa atual a mostra já desgastada
— física e emocionalmente — e descontente
com o destino pré-determinado por seu cria-
dor pouco inspirado. Em algum momento, pas-
sado e presente vão se encontrar. Assim como
criador e criatura. E aí será uma batalha de
nervos e frases, para descobrirmos quem é mais
forte. Quem ganha esta batalha de tintas e le-
tras, não vou dizer. E também não importa
muito. Ambos são complementares. Autor e
personagem são como a serpente que morde
seu próprio rabo, em moto-perpétuo. Seu fim
seria seu começo, e vice-versa.

A voz do dono e o dono da voz
NUNCA O NOME DO MENINO narra história de uma mulher que se percebe personagem em um livro medíocre

Nunca o nome do menino

Estevão Azevedo
Terceiro Nome
182 págs.

O suicídio era uma saída demasia-
do romântica, era preciso sabotar por
dentro essa prisão, fazê-la desmoronar
pouco a pouco, pedra a pedra, frase a
frase, até que, quando a última possibi-
lidade de leitura finalmente ruísse, eu
pudesse junto com ela morrer vitoriosa.
Era hora de uma nova investida. Eu não
sabia qual, nem onde, nem como, mas
o importante é que eu saltei da cama,
tirei o jeans surrado, tomei um banho,
lavando longamente o ferimento, que já
começava a cicatrizar, e saí do banhei-
ro decidida a continuar o moti, com a
consciência de que cada dia em que eu
apenas vivesse seria só mais um capí-
tulo em que ele havia me vencido.

trecho • Nunca o
nome do menino

ESTEVÃO AZEVEDO nasceu em Natal
(RN) e é formado em Jornalismo e Letras.
Em 2005, publicou o volume de contos O
som de nada acontecendo (Edições K.)

o autor
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À semelhança de quem, repleto
de esperas e espantos, parte em via-
gem (e, encarnados nas águas do
livro, decerto — com ele — parti-
mos), acariciamos nosso coração-
marinheiro na proa de uma pergun-
ta: “Seremos felizes aonde nos
leva?”. Fundamental no singrar de
qualquer humanidade, tal questão,
navegante das palavras que agora
transbordamos, nos leva ao horizon-
te do mais recente poemário bilín-
güe (português-inglês) de Thereza
Christina Rocque da Motta, Mar-
co Polo & A princesa azul. “Entre
ilhas nebulosas, mares cheios de pei-
xes, sob tormentas e sol a pino”, aqui
fazemos eco a “paisagens [que] se
mostrem por inteiro” e, nesse senti-
do, ressoamos logo no princípio —

e como princípio de todo o nosso soar — a hesitação parado-
xalmente afirmativa da princesa poetizada, “linda como o céu”,
na medida em que de sua voz nos apropriamos quando, adap-
tando-a à primeira pessoa do plural, repetimos o verso: “Sere-
mos felizes aonde nos leva?”.

Aonde nos leva Marco Polo: a um mundo plural em
que toda pessoa a seu lado é primeira e, por esse motivo, se
faz título dos poemas inscritos no primeiro bloco da obra:
A odalisca, A cortesã, A imperatriz, A mulher de Ormuz, A espo-

sa, A filha e, claro, A princesa azul, que, por sua vez, batiza

também a segunda e última série do livro-saga. Destarte,
note-se, não por acaso, que essas personagens evocadas pela
pena de Thereza Christina Motta são femininas e, na quali-
dade de interlocutoras de Marco Polo, com direito à pala-
vra e a tomar partido no discurso poético, passam de coad-
juvantes a protagonistas de algum passageiro-eterno mo-
mento do viajante. A leitura da orelha nos serve de âncora:
a poeta revela que, por três anos, se dedicou a descobrir e
celebrar as mulheres que Marco Polo conheceu: “Quantas
mulheres são necessárias para se fazer um grande homem?”.
Eis mais uma pergunta inquieta a acompanhar-nos na ba-
gagem, junto àquela que, ainda nos mirando, não cansa-
mos de contemplar: “Seremos felizes aonde nos leva?”.

Aonde nos levam as mulheres de Marco Polo e/ou de
Thereza Christina Motta (não importa, se também delas já
somos, por elas abduzidos no transe da leitura): à felicida-
de de uma “vida nova e inesperada a se descortinar, além”;
de uma história nova na qual o feminino receba o peso que
merece, e mais ainda a leveza que lhe cabe, sem subjugar-se
a uma viciosa invisibilidade concedida e consentida pelas
versões oficiais do branco, europeu, masculino. Conforme
esclarece a autora, “nas biografias elas não existem, ou se
conhecemos seus nomes, desconhecemos o quanto sofre-
ram ou choraram por eles [pelos homens históricos], e muito
menos o que disseram”. Espraiando-se em uma Thereza
que também é Christina, muitas mulheres em uma cantam
o homem que valeu por muitos. Com uma espécie de
contundência delicada, esta escrita também nos designa
porque, nascendo mítica, se nos empresta para que reencon-
tremos o sentido mágico e, por isso mesmo, verdadeiro da

BREVE RESENHA
IGOR FAGUNDES • RIO DE JANEIRO - RJ

FELICIDADE SEM MARGENS

nossa humana jornada. Nadamos a vertigem.
Se não caminhamos sozinhos, se caminhar é conviver,

abrir-se ao outro, no estabelecimento dos elos que nos liber-
tam para a vida, “serpenteando a terra, à procura de seu
destino”, então afirmamos: somos felizes aonde Marco Polo
e a Princesa Azul nos levam. Somos felizes porque somos
levados e não apenas levamos. Porque não somos apenas
sujeitos de, mas sujeitos aos espaços, temporalidades e
personas “por onde já nos perdemos”.

Perdemo-nos no livro de Thereza Christina Motta para
encontrá-lo por sob os marcos e entre os polos de cada um de
seus encontros: estará conosco mesmo depois de partirmos.
Deixamo-nos ouvir aquilo que ele não escreveu nem escreve
para nomearmos Mar em Silêncio esse infinito calar no hiato
dos barulhos da onda. Reparemos: os poemas, em sua preci-
sa contenção e, simultaneamente, em seu sutil vazar de im-
precisas paragens, são barcos na amplitude branca do ocea-
no-página. A autora dá luz à ribalta desse cenário. Ela valo-
riza o que, na folha, segue mudo, porque, imenso, o mundo
que convoca. No primeiro bloco, aquosamente dramatúrgico,
performático, o verbo. No segundo, distendido em prosa, quase
aforismático. Em ambos os casos, sobressai o que, do barco,
não se vê, mas se imagina ou se penetra quando dele salta-
mos: conchas e corais, pedras e polvos, algas e ostras, apren-
dizagem de abismos. Abandona-se a palavra em determina-
do ponto (no ponto que nunca é, de fato, final), para alcan-
çarmos o que carece de fundo — o sagrado que nunca se
desvela, somente se re-vela e, como véu, veste o amor que
parece, em síntese, ser o personagem central dessas léguas e
léguas por onde seguimos, graças à poiesis, felizes.

Marco Polo &
A princesa azul
Thereza Christina
Rocque da Motta
Ibis Libris
91 págs.
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FABIO SILVESTRE CARDOSO • SÃO PAULO – SP

O jornalista e crítico Samuel Johnson
é um personagem querido pelos amantes
das letras mundo afora. Talvez por isso,
o fato de ter sido um pensador agudo no
que se refere à política e aos costumes
muitas vezes seja deixado de lado por
aqueles que veneram o apego do escritor
inglês às palavras. O doutor Johnson,
como também é chamado, atrai, portan-
to, entre seus admiradores, não apenas
ideólogos que comungam de sua ideolo-
gia, mas, também, leitores interessados em
descobrir qual é a chave para tanta imagi-
nação e capacidade de transformar textos
em verdadeiros objetos de admiração, tan-
to pelo arcabouço teórico quanto pelo
estilo empregados, características que se-
param os autores ordinários dos extraor-
dinários, para estabelecermos uma ilustra-
ção simbólica. Além de Samuel Johnson,
outros escritores também são dotados des-
se talento artístico para a escrita — e aqui,
não se trata necessariamente dos escritores
de ficção, tampouco dos romancistas ou,
até mesmo, dos poetas, de quem muito se
espera, mas cujo resultado nem sempre é
satisfatório. É preciso, aliás, escapar dessa
dicotomia simplória entre os romancistas
e os escritores, uma vez que há pensadores
da palavra e da retórica que não assinam
romances ou poemas, mas, nem por isso,
deixam de empregar literatura em seus tex-
tos. Este é o caso do Padre Antônio Vieira,
sobre quem a editora José Olympio recen-
temente lançou um perfil biográfico, assi-
nado pelo estudioso Clóvis Bulcão.

Padre Antônio Vieira: um esboço bi-
ográfico apresenta um relato ao mesmo
tempo objetivo e aprofundado sobre o per-
sonagem que, para certa historiografia, se
confunde com as missões dos jesuítas à épo-
ca do Brasil Colônia. Em termos editori-
ais, a obra se justifica pela efeméride dos
400 anos, comemorados em 2008, daquele
que já foi chamado de Imperador da Lín-
gua. O que esta publicação tem de diferen-
te, além da trajetória de Vieira no Brasil?
Trata-se, desde o início, de um texto bas-
tante equilibrado e elegante, que não escon-
de as contradições de Vieira, nem deixa de
mostrar sua visão algo messiânica sobre a
posição de Portugal no mundo. Num raro
exemplo de biografia e ensaio, Clóvis
Bulcão é hábil em apresentar um rico pai-
nel sobre a vida de Antônio Vieira, o que
só foi possível com a ampla pesquisa docu-
mental e bibliográfica realizada pelo autor,
que, para espanto de alguns, é um acadêmi-
co que consegue escrever com fluência e le-

A trajetória de um
sacerdote da palavra

veza. Nesse aspecto, o leitor tem em mãos
um livro que reporta, investiga, analisa e,
por fim, revela quem de fato foi Vieira. O
livro já seria grande por isso, mas não se
resume nesses pontos.

O universo de Vieira
O motivo é simples, embora os meios

para tanto parecem não ter sido. Para tra-
zer um relato à altura de um Padre Antô-
nio Vieira, Clóvis Bulcão não se restrin-
giu apenas às seqüências de sua vida nas
cidades em que o personagem morou. Es-
tes, com efeito, foram lugares que serviram
como cenário para sua análise de fundo
sobre o mundo à época de Vieira, com suas
intrigas palacianas, bem como as disputas
ultramarinas pelo que atualmente se
convencionou classificar de geopolítica e
relações internacionais. Nesse sentido, o
autor de forma bastante clara mostra ao
leitor quais eram as circunstâncias que cer-
cavam o universo do Padre Antônio
Vieira. Só que aqui, em vez de especular
sobre sua motivação psicológica ou mes-
mo teorizar sobre seus possíveis traumas
de infância, o autor amplia o escopo do
ensaio e apresenta o cenário internacional
— que mais se assemelha à intriga inter-
nacional — para que o leitor compreenda
algumas decisões polêmicas de Vieira,
como a entrega de Pernambuco aos Ho-
landeses ou sua posição acerca do
milenarismo e sua crença num destino es-
pecial para Portugal. Essas análises, se não
justificam as escolhas, cumprem o papel
salutar de explicar as motivações de Vieira,
o que definitivamente é um avanço.

O esboço biográfico assinado por Cló-
vis Bulcão também destoa das demais ho-
menagens feitas ao Padre Vieira porque não
repete os lugares-comuns em relação à pro-
sa barroca do personagem. Antes, mostra
de que forma esses recursos retóricos e
estilísticos eram utilizados e qual era o ob-
jetivo específico de cada mensagem. Com
isso, mesmo os excertos dos Sermões cita-
dos pelo autor são distintos daqueles men-
cionados por medalhões, como é o caso
do eterno presidente do Senado José
Sarney quando entrevistado há algumas
semanas por ocasião de seus escritores fa-
voritos. Em vez do mais do mesmo, Bulcão
investe na interpretação histórica das men-
sagens de padre Vieira, emprestando um
sentido à narrativa cronológica que em-
prega ao esboçar a biografia.

A esse painel histórico e análise de con-
texto, surge, ainda, uma perspicaz menção
aos personagens coadjuvantes do século 17,
como o rei dom João IV; os demais jesuí-

tas, que, juntamente com ele (Vieira), fazi-
am campanha contra a situação degradan-
te dos índios. Todavia, durante todo o li-
vro, há uma espécie de instituição que pai-
ra sobre este que se pode chamar de “sécu-
lo Vieira”. Trata-se da Inquisição, que a
muitos, inclusive a Antônio Vieira, perse-
guiu devido às suas idéias que denuncia-
vam o estado de coisas do status quo. As-
sim, ao longo da primeira parte do livro,
o biógrafo explica como a Inquisição con-
tava com influência necessária para reali-
zar, entre outras coisas, a caça impiedosa
aos judeus na tentativa de fazê-los conver-
ter ao cristianismo. Essa sanha persecutória
até certo momento não atinge a Vieira,
mas, a certa altura do livro, o autor expli-
ca por que o padre se tornaria o alvo pre-
ferido daqueles que desejavam a pura e sim-
ples manutenção de poder, mesmo que os
caminhos para tanto tivessem de ser
inglórios e complexos.

Embora tenha merecido inúmeros co-
mentários favoráveis, no Brasil e além mar,
a respeito de sua prosa, de sua persona-
gem histórica e de sua importância nas
relações entre Brasil e Portugal, a obra
Padre Antônio Vieira: um esboço bio-
gráfico se notabiliza pela proposta única
de não esgotar o verdadeiro tema que se
converteu Antônio Vieira. As expectati-
vas são mais objetivas, nesse caso, con-
forme o título do livro já sugere. A des-
peito disso, o esboço biográfico ensaia
uma reflexão do papel político desempe-
nhado por Vieira, sobretudo em seu de-
sejo, por muitas vezes obscurecido pelas
narrativas oficiais, em tornar Portugal um
Império de fato e de direito, tal como
havia sido concebido pelos preceitos
milenaristas. Em certa medida, para cer-
ta leitura nacionalista, essa é uma das
posições inaceitáveis acerca de Padre An-
tônio Vieira. E sobre isso, Samuel
Johnson poderia dizer: “o nacionalismo
é o último refúgio do canalha”.

Clóvis Bulcão escreve um esboço biográfico que reporta, investiga, analisa e revela quem de fato foi o PADRE ANTÔNIO VIEIRA

Padre Antônio Vieira:
um esboço biográfico
Clóvis Bulcão
José Olympio
294 págs.

Historiador carioca pela PUC-RJ,
CLÓVIS BULCÃO é professor do Ins-
tituto Superior de Educação do Rio
de Janeiro. Além deste esboço bio-
gráfico sobre o Padre Antônio Vieira,
escreveu, ainda, o romance históri-
co A quarta parte do mundo, a Pe-
quena enciclopédia de persona-
gens da literatura brasileira, e o
livro infanto-juvenil Leopoldina — a
princesa do Brasil.

o autor
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Os valentões portugueses
defendiam a idéia de que a
Holanda deveria ser vista como
inimiga e assim tratada. Na
prática, o exército português
teria que sustentar duas fren-
tes de guerra. No caso pesso-
al de Vieira, a defesa de posi-
ção contrária a essa represen-
tava mais um motivo de des-
gaste. Principalmente quando
ele passou a defender a entre-
ga de Pernambuco aos inimi-
gos. Os motivos da cessão
eram basicamente dois: selar
de forma inequívoca a paz com
os holandeses e torcer para
que a repressão aos insurgen-
tes do Brasil diminuísse. O Con-
selho Real e a população por-
tuguesa não reagiram nada
bem a essa proposta de políti-
ca externa, exigindo maior au-
xílio aos revoltosos brasileiros.

trecho • padre
antônio vieira:
esboço biográfico

leia também

Cartas (vol. 2)
Antônio Vieira
Globo
562 págs.
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Começo pela capa. Fôrma em for-
ma de coração cheia de arroz. Traba-
lho harmonioso do capista Victor
Burton: o coração cheio de arroz, a cor,
as bordas com imagens de detalhes de
renda. Esse eu compraria pela capa!

O arroz de Palma, primeiro ro-
mance do experimentado Francisco
Azevedo. Dramaturgo e roteirista
com mais de 250 produções escritas
para várias mídias.

Vamos ao miolo. Antonio, o per-
sonagem central, o “antônimo” dos
irmãos, com 88 anos (“dois infinitos
verticais”), prepara almoço que irá
servir para os irmãos (dois irmãos e
uma irmã: “os sinônimos”) e todos
os seus descendentes. É 11 de julho

de 2008, data em que seus pais fariam cem anos de casamento.
Antonio é de imaginação fértil. Uma imagem, um detalhe, e sua
imaginação cria asas. Enquanto cozinha (é cozinheiro de profis-
são) o sagrado arroz de sua tia Palma, se perde em memórias. É

assim que a saga da família é contada. Apartir das lembranças e
devaneios do cozinheiro.

Tudo gira em torno do arroz. Uma chuva torrencial de arroz
cai sobre seus pais. Isso lá em Portugal (em 11de julho de 1908).
No casório dos dois. Sua tia Palma, irmã de seu pai, recolhe todo
o arroz que foi jogado sobre o casal. E os presenteia. São 12 quilos
de arroz. Bem recebidos pela cunhada, mas que enfurece o marido.
O irmão José Custódio é orgulhoso. Acha o presente uma ofensa.

Mas o arroz é sagrado, mágico. Desafia a ciência. Não estra-
ga. Cem anos se passam e ele continua em perfeito estado. Palma,
que empresta nome ao título do romance, escreve no cartão que
acompanha o presente: “Este arroz — plantado na terra, caído do
céu como o maná do deserto e colhido da pedra — é símbolo de
fertilidade e eterno amor. Esta é a minha bênção”.

As lembranças prosseguem. Seus pais e tia Palma migram para o
Brasil, para capital federal, o Rio de Janeiro. Se encantam com as
pedras portuguesas nas calçadas. Do Rio, para o interior do estado. O
patriarca vai trabalhar numa fazenda de café. A vida melhora. Os anos
passam e nada de filhos. Onze anos, e nada de filhos. Tia Palma,
teatral e cheia de sabedoria (é bom lembrar que José Custódio sofria
de prisão de ventre. O que o deixava enfezado — “Tia Palma ensina
que enfezado vem de fezes”), com a cumplicidade de sua cunhada Maria

BREVE RESENHA
CLÁUDIO PORTELLA • FORTALEZA - CE

UMA RECEITA DE FAMÍLIA

Romana, coloca laxante na comida do irmão. Ele adoece. As cúmpli-
ces fazem uma sopinha com o arroz sagrado. Dito e feito. Custódio e
Romana têm um filho atrás do outro: 1920, 22, 23 e 24.

Francisco Azevedo elabora no livro um curioso calendário que
vai do casamento de José Custódio com Maria Romana, em Portu-
gal, em 11 de julho de 1908 a 11 de julho de 2008, no Brasil. Um
centenário exato. Tamanho apuro leva a imaginar que o livro possa
ser adaptado para uma minissérie, ou até mesmo uma novela.

O livro tem humor e ensinamentos, ditados e sentenças, que
dão um sabor a mais à história do arroz. O humor inteligente
descontrai a narração.

Apesar de a história do arroz e as ruminações de Antônio serem
o foco da história. Há também a história da geração, o passar dos
anos, as mudanças do mundo. O protagonista é homem do seu tem-
po. Se comunica com o neto pelo msn, com webcam, usando a
linguagem da net. O capítulo kd vc? reflete bem a contemporaneidade.

A primeira experiência sexual de Antonio e sua futura e eterna
esposa, Isabel, no capítulo O dono do arroz, é descrita com apuro. O
apuro aqui é a técnica do autor que se arma de sincronicidade e
lógica; puro artifício matemático que navega com o leitor.

Por mais novelesco que o livro pareça, Francisco Azevedo
estréia bem como romancista. Não deixa o arroz queimar.

O arroz de Palma

Francisco Azevedo
Record
364 págs.
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LEITURAS CRUZADAS LUÍS HENRIQUE PELLANDA

• Na infância, qual foi seu primeiro contato marcante
com a palavra escrita? E de que forma a literatura apa-
receu na sua vida?
Que eu me lembre, meu primeiro contato com a palavra

escrita se deu através daquelas coleções publicadas pela
Edições de Ouro (hoje Ediouro) na década de 70, como A
turma do Posto Quatro (criação do escritor e radialista portu-

guês radicado no Brasil Hélio do Soveral, assinada sob o pseudô-

nimo de Luís de Santiago). Eram uns livrinhos pequenos,
lançados não sei se uma vez por mês. Eu lia muito daquilo.
Antes disso, tive muito contato com a palavra escrita lida
para mim, pela minha mãe (Regina Pereira) e pelo meu pai.
Minha primeira referência eram aqueles livros do Dr. Seuss
(o escritor Theodor Seuss Geisel), The cat in the hat, por exem-
plo. Quanto à literatura, já nasci inserida nela. Minha famí-
lia inteira é de editores. Meu avô era o editor José Olympio.

• Que espaço a literatura ocupa, hoje, no seu dia-a-dia? E
de que forma ela influencia o seu trabalho como cientista?
Eu lia muito até ter duas filhas e ter que administrar as

funções de ser mãe e esposa, trabalhar e cuidar da casa. Hoje
em dia, só consigo ler quando saio de férias e faço alguma
viagem mais longa de avião. Aí, a literatura é um prazer
enorme. Mas tenho que ler muita literatura científica. Passo
o dia inteiro em frente ao computador, lendo artigos científi-
cos e e-mails, me comunicando de alguma forma. E exerço a
literatura sob a forma de textos de divulgação científica. São
textos em que você tem que misturar a ciência a uma forma
interessante de transmiti-la ao público leigo. 

• Que pontos em comum você vê entre ciência e literatura?
A ciência também é transmitida pela forma escrita, mas se

trata de um texto muito árido. Acho que ela poderia ganhar
muito com a literatura na medida em que as pessoas escreves-
sem mais sobre ciência de uma forma mais gostosa de ser lida.
Hoje, tem muito disso. Há muita literatura científica, muita
gente tentando escrever ciência para o grande público.

 
• Quais seus livros e autores prediletos?
Li muito Gabriel García Márquez e Isabel Allende, A

casa dos espíritos. O menino do dedo verde, de Maurice Druon,
é um livro lindo da década de 50, uma verdadeira poesia, que
até hoje, de vez em quando, ainda releio. Dos mais contempo-
râneos, gosto de Miguel Sousa Tavares, um português maravi-
lhoso que escreveu Equador, um livro ótimo.

• Você possui uma rotina de leituras? Como escolhe os
livros que lê?
Minha rotina é o tempo livre †que hoje em dia me é

extremamente escasso. Tenho mais tempo quando estou de
férias, ou durante o fim de semana, quando tenho que via-
jar ou ficar muito tempo em um avião. Os livros que leio,
escolho principalmente por indicação da minha família.
Tendo essa família de editores, há sempre alguém lendo
alguma coisa muito interessante e atual. 

• Você percebe na literatura uma função definida ou
mesmo prática?
Uma função prática: a gente só aprende a escrever lendo.

A literatura tem uma função muito pragmática em relação à
ortografia. É impossível decorar todas as regras para se escre-
ver direito. Então a gente aprende ortografia lendo. E a litera-
tura também nos ajuda muito a nos expressar. Pelo seu exem-
plo, a gente vai aprendendo a colocar nossas idéias no papel.
Além das diversas formas e estilos de colocá-las no papel.

• Como você reconhece a boa literatura?
Não sei. É muito difícil falar de uma boa literatura.

Pode haver várias boas literaturas. E há várias boas
literaturas de que você não vai gostar, e outras boas
literaturas de que você vai gostar. Reconheço a boa li-
teratura por ser uma forma de expressão muito rica,
uma forma muito rica de se demonstrar e descrever
sentimentos ou situações. É a literatura que nos trans-
porta para algum lugar, que nos desperta emoções
emoções ruins, como em O matador, de Patrícia Melo,
ou boas, como num livro de Isabel Allende ou García
Márquez. É a literatura que vai nos fazer pensar. O
Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago,
foi um livro que, para mim, teve esse impacto. 

• A literatura já lhe causou grandes prejuízos, decep-
ções ou alegrias?
Prejuízo, nenhuma literatura me causou. Decepções,

às vezes. Volta e meia, você acha que vai ler um livro bom
e ele é chato. Não sou apegada. Se eu acho um livro difícil
ou chato, eu o abandono imediatamente. E a literatura nos
traz principalmente alegrias, pois é uma forma maravilho-
sa de entretenimento e enriquecimento. 

• Que tipo de literatura lhe parece absolutamente
imprestável?
Literatura absolutamente imprestável é um termo mui-

to forte. Mas acho que absolutamente imprestável é tudo
que for mal escrito, que não usar a linguagem de uma forma
correta ou rica. É muito difícil, porém, falar o que é
imprestável. Para mim, pode ser uma coisa. Para outra
pessoa, pode ser outra. 

• Que grande autor você nunca leu ou mesmo se
recusa a ler?
Nunca li Guimarães Rosa, que é um grande autor. Te-

nho medo de ler Grande sertão: veredas. O pouco que li me
assustou, pelo formato e pela linguagem. Nunca tentei. Não
é que me recuse a ler. Não tive coragem de ler o livro,
apesar dos relatos de quão maravilhoso ele é.

• Que personagem literário mais a acompanha vida afora?
Tistu, o menino do dedo verde, pela capacidade que ele

tinha de fazer brotar o mais belo por onde passasse.

• Que livro os brasileiros deveriam ler urgentemente?
Os brasileiros devem ler ou reler urgentemente A revo-

lução dos bichos, de George Orwell. É uma coisa que se
repete ao longo da história da humanidade. Essa revolução
dos bichos é algo que talvez a gente já tenha vivido muito,
ou esteja vivendo com o PT no poder. Todos esses escânda-
los e mensalões me lembram muito aquilo. Por isso, acho
muito interessante ele ser relido. Outro livro é Admirável
mundo novo, de Aldous Huxley. Escrito na década de 30,
é um livro de grande capacidade de previsão. Previu coisas
que a gente, hoje, tem de fato que discutir seriamente. Já
saiu do âmbito da ficção científica.

• Como formar um leitor no Brasil? E um cientista?
O que forma um leitor é o exemplo, é o que se faz em

casa. Não adianta querer forçar seu filho a ler se você não
lê, se ele não percebe que isso é uma prática normal, natu-
ral da sua casa. Não é só ver televisão. Assim, ele vai enten-
dendo os prazeres da leitura. E, para formar um cientista,
temos que manter acesa a chama da curiosidade infantil.
Toda criança tem um quê de cientista, na medida em que
ela tem aquela curiosidade ingênua de querer saber o por-
quê de tudo e como tudo funciona. O cientista mantém isso
e vai atrás dessas respostas. Então, esse questionamento do
funcionamento do mundo é um bom começo.O
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LYGIA V. PEREIRA nasceu no Rio de Janeiro, em 1967. Possui bacharelado em Física pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas (Biofísica)
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biomédicas pelo Mount
Sinai Graduate School, City University of New York. Atualmente, é professora associada da Uni-
versidade de São Paulo. Tem experiência na área de Genética, com ênfase em Genética Humana e
Médica, atuando principalmente nos seguintes temas: Síndrome de Marfan, modelos animais,
células-tronco embrionárias, herança epigenética e inativação do cromossomo X. Lygia é filha de
Geraldo Jordão Pereira, criador das editoras Salamandra e Sextante, e neta de José Olympio
Pereira Filho, um dos mais importantes editores brasileiros, responsável pelo lançamento de
várias obras essenciais da literatura nacional. Foram editados por José Olympio autores como
Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Gilberto Freyre, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade,
Erico Verissimo, Jorge Amado, Fernando Sabino, Monteiro Lobato e muitos outros.
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Há uma literatura despretensiosa e que
tem a intenção somente de divertir o leitor.
Isso é perfeitamente compreensível para qual-
quer pessoa. No entanto, mesmo este tipo de
opção literária precisa ser realizado com certo
esmero, com um tanto de cuidado para não
levar o leitor ao cansaço, ao enfado.

O bom romance policial serve bem de
exemplo. Quando construído com preci-
são e seriedade, como fizeram Graham
Greene e Georges Simenon, o gênero ga-
nha dimensão e se consolida como verda-
deiras obras-primas. O ponto de partida
desses autores, com certeza, é a definição
antecipada do que pretendem com deter-
minado enredo. E daí se lança o escritor à
tarefa de divertir o leitor com uma trama
bem construída, com suspense verdadeiro
e um enredo tão envolvente que literalmen-
te nos agarra pela gola da camisa.

Realmente não é uma tarefa fácil escre-
ver um romance policial. Há que se ter muita
imaginação para se criar pistas falsas e ver-
dadeiras e dubiedades sinceras capazes de
fazer a trama sobreviver até o ponto final.
Às vezes para quebrar o clima de tensão,
muitos autores recheiam suas narrativas com
pontadas de humor que, bem feitas, tam-
bém ajudam na construção da obra. Luís
Fernando Veríssimo, com seu Ed Mort, é
um exemplo, mesmo nunca tendo mereci-
do protagonizar um romance. No entanto,
o humor quando cai na avacalhação ou
mesmo no único sentido da obra tudo de-
sanda para o mau gosto e a pobreza do tex-
to. E neste espaço entram Jô Soares e seu
medíocre O Xangô de Baker Street.

A indefinição também matou uma boa
intenção de um bom romancista. Em seu
novo romance, O detetive sentimental,
Tabajara Ruas se perde numa trama previsí-
vel, vivida por personagens pálidos,
permeada de um humor sonolento e um cli-
ma fantástico digno dos piores filmes B.
Confesso desconhecer o romance Região
submersa, de 1978, onde o “detetive senti-
mental” Cid Espigão fez sua estréia, e por
isso não tenho como estabelecer compara-
ções, mas a verdade é que esta sua nova apa-
rição está muito longe de outras obras do

autor como Netto perde sua alma e Os va-
rões assinalados, romances de cunho his-
tórico e verdadeiramente bem construídos.

Vazio e inverossímil
Tudo começa quando Cid, detetive par-

ticular sem clientes e trabalhando como se-
gurança de uma casa noturna, tenta ajudar
um bêbado a entrar em um Rolls Royce
prateado. Antes de qualquer sucesso, são
seqüestrados por duas belíssimas mulheres
que os levam a um passeio pelas galerias de
esgotos de Porto Alegre. Daí segue uma
longuíssima seqüência (o livro tem mais de
quatrocentas páginas) de episódios tão
inverossímeis quanto vazios.

Logo de início fica claro que Tabajara
Ruas tentou brincar com o romance polici-
al criando um detetive desastrado e falido.
Muitos outros autores já fizeram isso e até
com relativo sucesso. Aliás, esta era a prin-
cipal característica do personagem de um
antigo seriado de TV, Bareta. O problema é
que o humor não se realiza. As tentativas
de piadas não passam disso. No máximo
conseguem arrancar um sorriso amarelo do
leitor entediado. Ou seja, ao fim e ao cabo
estamos mesmo diante de um pastiche do
romance policial.

Tabajara Ruas ainda tenta compensar as
coisas com seres fantásticos, como lobiso-
mens criados em laboratório, mulheres e
homens robotizados, jacarés amestrados,
malucos com falsos poderes. Tudo, no en-
tanto, é descrito sem convicção e não chega
a convencer. E aqui não se fala de verossi-
milhança, afinal, nada mais verdadeiro que
os personagens de Murilo Rubião e de José
Cândido de Carvalho. O problema é que
em O detetive sentimental não existe um
momento sequer em as palavras não se
mostrem maculadas pela dubiedade da nar-
rativa que, querendo ser uma crítica aos
heróis policiais, se concretiza como um ro-

mance enfadonho e cansativo.
Há ainda outras bóias de salvação, como

passeios pela denúncia social. A corrupção
de todo sistema político, a injustiça do pa-
trão que dispensa o tio Chinão, o general
golpista que sobrevive de contrabando e trá-
fico, a miséria espalhada pelas cidades. Mas
outra vez Tabajara Ruas erra a mão. Tudo é
dito de maneira passageira e vaga, sem qual-
quer aprofundamento ou mesmo sentido de
verdade. O leitor sabe que tudo isso aconte-
ce na vida, mas nas páginas do livro tais fa-
tos passam despercebidos e fora de contexto.

Todos os problemas, por outro lado, são
resolvidos de maneira simplória. Em um mo-
mento o autor chega a fazer referência à po-
breza e à obviedade de autores que criam todo
um clima de tensão para resolvê-lo classifican-
do-o como pesadelo. No entanto várias vezes
ele próprio cai na mesma armadilha. O mo-
mento mais visível é quando Cid Espigão tem
os braços transformados em cobras.

De fracasso em fracasso, como diria
Antônio Maria, Tabajara Ruas entrega o
ouro muito antes do momento ideal. Seja-
mos mais claros. Jorge Amado costumava
dizer que se negava a ler qualquer livro po-
licial por uma razão muito óbvia. Nenhum
desses livros o tinha surpreendido, ou seja,
bem antes do fim ele já descobrira todas as
verdades da trama. No caso de O detetive
sentimental não precisa ser um leitor sofis-
ticado como o escritor baiano para, lá pela
metade do livro, já se saber quem é o culpa-
do por tudo o que acontece, onde está o
jogo do poder, onde tudo vai chegar.

E aí talvez esteja o principal problema do
livro. O leitor é levado por páginas e mais
páginas perfeitamente desnecessárias para che-
gar a um final tão óbvio como o de qualquer
telenovela das seis. E isso joga o romance na
classificação de um momento infeliz na obra
de Tabajara Ruas que, de sorte, tem narrati-
vas verdadeiramente brilhantes.

Tiro no pé
O DETETIVE SENTIMENTAL, de Tabajara Ruas,

é uma trama previsível, de humor sonolento e

clima fantástico digno dos piores filmes B

•r

O detetive sentimental

Tabajara Ruas
Record
448 págs.

TABAJARA RUAS nasceu em
Uruguaiana (RS), em 1942. É escritor
e cineasta. É autor de Netto perde
sua alma, O fascínio, O amor de
Pedro por João, Perseguição e cer-
co a Juvêncio Gutierrez, entre outros.

o autor

O índio caminhava na sua frente,
apoiado no bastão, calado, fumando
sem parar o cachimbo de barro. Ven-
do-o caminhar, pisando leve a estra-
da seca com as sandálias de couro,
não era crível que ele tivesse mais
de cem anos. Mas também não era
crível a transformação de seus bra-
ços. A verdade é que você tinha
deixado temporariamente de racio-
nalizar os fenômenos da existência.
Esse homem caminhando na sua fren-
te vira as tropas de Zapata descen-
do numa nuvem de pó as escarpas
de Sierra Madre, e vira com o mes-
mo oblíquo olhar de indiferença um
urubu arrancando o olho de um
terneiro morto por um puma.

trecho • o detetive
sentimental
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“Quem não está comigo, está contra mim.”
Esta frase, atribuída a Cristo, quando ele falava às
multidões sobre o pecado da blasfêmia, traduz
uma ótica muito comum no Ocidente, e encon-
trou lugar cativo entre a intelectualidade brasilei-
ra, sobretudo a que surgiu com os modernistas.

Desde que o vanguardismo consolidou-se
como pensamento, deu-se entre nós um campo
de batalha designado pela peleja entre progres-
sistas (os favoráveis às inovações) e conservado-
res (contrários às mesmas). O problema decor-
rente disso são as nomenclaturas sempre
generalizantes, produzindo um enganoso sig-
nificado, com base no perigoso discurso do “po-
liticamente correto”, de acordo com o qual a
novidade, por si só, já é um valor.

O livro Uma história da poesia brasileira, do
poeta Alexei Bueno, além de prestar um grande
serviço à memória nacional, insere-se decidido
nesta importante discussão. E como não poderia
ser diferente, seus saltos e derrapagens geraram um
ruidoso debate entre personagens de nossa cultura.

Impressionismo
O trabalho de Alexei Bueno vale muito por sua

dedicada pesquisa. Seja pelos nomes de autores
desconhecidos, seja pelas transcrições de longos
poemas e pela amostra de raras fotografias, quem
nos fala é sempre um confesso apaixonado pelo
tema estudado, nunca abrindo mão de ver a poesia
como maneira de dignificar a existência humana.

A estrutura não acadêmica da pesquisa de
Bueno também é valiosa. Deve-se ressaltar que
a academia não é o vilão dos estudos intelectu-
ais, mas acompanhando-a de perto se percebe
que em muitos setores ela não aceita sair do beco
em que se enfiou. Sob a justificativa do
cientificismo, nega espontaneidades que arejam
os estudos das disciplinas humanas. Em Uma

história... as citações teóricas são esporádicas, e
não existem notas de rodapé, e seu autor parte
sozinho para a tarefa analítica.

No prefácio, Alexei Bueno aponta a sua sub-
jetiva opção crítica. Com lucidez, diz ser im-
possível analisar qualquer obra com total
impessoalidade, sem que isso se torne um ata-
que às teorias dos estudos estéticos. Como uma
obra de arte não é uma engrenagem, ela sempre
exigirá sensibilidade do espectador:

Pode haver ciência literária, sobretudo no sentido
etimológico da palavra, para análises sociais da gêne-
se dos fenômenos literários, para a fixação dos textos,
para a ecdótica e a filologia. Para a apreensão estética
da poesia, como obra de arte, que é o que ela é, não.
Nesse ponto não há crítica que não seja impressionista.

Para anteciparmos um pouco do que dire-
mos à frente, Alexei não raro é classificado
como reacionário, visto que suas opiniões não
se coadunam com a ideologia tributária das
vanguardas que hoje é predominante entre ar-
tistas e críticos. Caso chegada aos ouvidos de
alguém pouco íntimo do universo literário, tal
classificação dá a entender que ele nega as ver-
dades universitárias para privilegiar pensamen-
tos já “superados”, fazendo do seu exercício
reflexivo mero diletantismo. Mas acontece o
oposto: Bueno, usando uma expressão de
Alfredo Bosi, “reconhece o sim e o não em to-

Desagrado a concretos e baianos
das as coisas”, sem desprezar ou superestimar
qualquer vertente crítica, visto que todas apre-
sentam seus avanços e suas limitações.

Quando o autor se vale do biografismo, é para
mostrar a sua adequação à análise da obra
marcada pela vida do autor, e não para reduzir as
realizações artísticas a simples explicações da
existência dos que as criaram. Da mesma forma,
o seu esteticismo não é desprovido de juízo críti-
co, e por isso ele vai apontar, as fraquezas e con-
tradições do experimentalismo contemporâneo.

E assim ele ensina aos de douto saber que
quando se trata dos homens, seus pensamentos
e ações, é insuficiente separar o joio do trigo,
importa verificar o quanto um tem do outro,
identificando a medida em que ambos podem
ser colhidos ou queimados:

O ponto de vista com que analisamos a poesia
brasileira é estético, não sociológico ou outros, ain-
da que não haja obra independente de sua moldura
sócio-temporal. Justamente por isso não nos furta-
mos a comentar fatos históricos ou biográficos de
importância na gênese de poemas ou de poetas. Se
há obras nas quais a biografia do autor parece, ao
menos externamente, de somenos importância, em
outras ela é absolutamente definidora.

Pesquisa erudita e popular
Em seus capítulos iniciais, destinados ao pano-

rama da poesia brasileira da época colonial, Uma

história da poesia brasileira ainda não dá seus gran-
des passos, o que não significa haver nessas páginas
descuido ou desprezo pela matéria estudada.

Porém é inegável que a partir de A explosão
romântica o vigor do livro fica mais facilmente
perceptível, porque atestará que a literatura
nacional não começou com Machado de Assis.
Munido de impressionantes informações,
Alexei Bueno mostra a versatilidade intelectu-
al de Gonçalves Dias, a pluralidade estilística
de Fagundes Varela, e brinda-nos com a cine-
matográfica história da exumação do corpo de
Álvares de Azevedo, que nunca foi tuberculoso.
Após uma ressaca que depredou o cemitério da
Praia Vermelha, escavava-se o (destruído)
túmulo do poeta para que o corpo fosse transfe-
rido. Foi então que o cão de Álvares afastou-se
e, cavando a areia, encontrou os ossos de seu
finado dono. O autor complementa:

Quem hoje abrir o primeiro livro de registros do
cemitério de São João Batista lá encontrará, na pri-
meira página muito gasta, o nome do poeta, o déci-
mo segundo a ser inumado naquela necrópole.

É nesse capítulo que o livro reassume sua
postura aguerrida, pois vai fazer uma crítica
nada eufemística a Sousândrade (e aos irmãos
Campos, que o retiraram do ostracismo). Co-
mentando uma pequena parte de O inferno em

Wall Street, Alexei Bueno chama o poeta
maranhense de “autor para se fazer teses”, e
percebe haver em sua obra “o divórcio absolu-
to entre literatura e vida”.

Nos capítulos seguintes mantém-se a em-
preitada para fazer justiça a autores geralmente
desprezados pela crítica brasileira, sejam ro-
mânticos, parnasianos, simbolistas, etc. Não
que isso faça de Alexei Bueno um pirracento,
contrário a tudo o que diz a academia. O autor
também indicará os não poucos momentos de

pobreza literária presentes em nossa tradição.
E essa valorização de poetas historiografi-

camente marginalizados vai ganhar mais corpo
em Às vésperas da ruptura, parte do livro na qual
serão lidos poemas brilhantes que terminaram
ofuscados pela febre modernista de decretar a
nulidade da literatura anterior a 1922. A
rememoração de textos de Amadeu Amaral,
José Albano e Ronald de Carvalho atinge o ápi-
ce com a citação de Argila, de Raul de Leoni.

Nascemos um para o outro, dessa argila 
De que são feitas as criaturas raras; 
Tens legendas pagãs nas carnes claras 
E eu tenho a alma dos faunos na pupila... 
 
Às belezas heróicas te comparas 
E em mim a luz olímpica cintila, 
Gritam em nós todas as nobres taras 
Daquela Grécia esplêndida e tranqüila... 

É tanta a glória que nos encaminha 
Em nosso amor de seleção, profundo, 
Que (ouço ao longe o oráculo de Elêusis) 
 
Se um dia eu fosse teu e fosses minha, 
O nosso amor conceberia um mundo 
E do teu ventre nasceriam deuses...
 
Ao tratar do modernismo, o autor destaca,

entre outros elementos, a “limpeza do verso” com
que o estilo-movimento contribuiu para a nossa
história literária. E fugindo de previsíveis luga-
res-comuns (quando a fuga ocasiona resultados
substanciais), ressalta os nomes de autores menos
lidos, como Dante Milano, Mauro Mota e Abgar
Renault. Ao falar dos canônicos, também formu-
la juízos próprios, ao apontar Claro enigma como
o maior livro de Drummond, e Romanceiro da

Inconfidência, de Cecília Meireles, como o me-
lhor poema sobre a História entre todos os escri-
tos no Brasil com tal enfoque.

Outros dois capítulos chamam a atenção: um
é dedicado à tradução de poesia, no qual a figura
de Augusto de Campos é exaltada sem econo-
mia de elogios, demonstrando que as críticas
dirigidas à poesia concreta não partem de ques-
tões pessoais; o outro traça um painel sobre a
poesia popular brasileira, em especial a dos
cordelistas. Em ambos vemos o grande conheci-
mento que Alexei Bueno tem de nossas letras, e
o respeito com que as trata, mesmo que algumas
delas sejam adaptadas por profissionais manti-
dos nas sombras (os tradutores) ou que outras
sejam divulgadas nas feiras comuns. 

A polêmica 
As partes mais ousadas de Uma história da

poesia brasileira são Dissoluções e derivações do
Modernismo e No agora e aqui pouco sabido, nos
quais Alexei Bueno nega frontalmente a poe-
sia, entre nós bastante desenvolvida a partir dos
anos 50, voltada exclusivamente para si pró-
pria, limitada à experimentação da linguagem
e satisfeita pela compreensão (duvidosa) de
poucos, quase sempre das faculdades de letras.

Quando aborda o Concretismo, Bueno con-
testa o fato de o movimento ser concebido como
de poesia:

Sem entrar no mérito do maior ou menor valor das
realizações do Concretismo, sempre o consideramos um

ramo das artes visuais, não da literatura, o que ficou
cada vez mais claro com o advento da arte conceitual e
a utilização de palavras nas obras de artistas plásticos.

Foi o suficiente para que uma polêmica se
instaurasse, sendo veiculada pelo jornal O Glo-
bo, do Rio de Janeiro. Num comentário publi-
cado na página virtual Obra em progresso a res-
peito das leituras que fazia (em fins de dezem-
bro do ano passado), o cantor Caetano Veloso
foi incisivo contra Bueno e seu livro:

No meio tempo, olho [Uma] história da poesia

brasileira de Alexei Bueno. O que ele diz sobre os
poetas concretos de São Paulo no paralelo que faz
entre estes e os parnasianos é simplesmente abomi-
nável. Sob qualquer ponto de vista. Aliás, já na in-
trodução, embirrei com o português desse poeta res-
peitado e erudito. Sei não. Parece coisa ruim.

Alexei rebateu: “crítica não se faz ‘embir-
rando’ com tal ou tal coisa, mas com acuidade
de análise”, ainda dizendo haver entre o
tropicalista e os irmãos Campos uma troca de
favores em que os poetas ofereciam erudição
para receber popularidade.

O paralelo aludido por Caetano refere-se ao
vazio conteudístico, salientado por Bueno, exis-
tente tanto no conservadorismo parnasiano quanto
nas transgressões concretistas. E sua colocação
exibe um pensamento muito comum entre nos-
sos intelectuais (mesmo no caso do genial músico
baiano) segundo o qual toda crítica dirigida a uma
tendência inovadora é reacionária, e quem a fez
não compreende o que se propõe. Além do mais,
coloca em pé de igualdade movimentos (a
Tropicália e o Concretismo) cuja única semelhan-
ça reside na diretriz da renovação.

A discussão envolveu outros nomes, e
Eucanaã Ferraz, organizador de livros de Cae-
tano e autor do poema São Sebastião, utilizado
no livro de Bueno como exemplo de “falácia
estética de pior categoria”, parece ter tomado
as críticas de forma personalista, como se a de-
fesa da opinião do músico só se sustentasse pela
diminuição da obra do poeta:

Alexei não é adversário à altura de Caetano e
passa a ter uma dívida com ele, que lançou luz sobre
um livro que não tem importância alguma.

Posicionamentos dessa natureza traduzem o
maniqueísmo tão vivo entre nós. A nosso ver,
Alexei Bueno falhou ao não citar em seu livro um
único texto concretista, apesar de sua já aludida
opinião de que concretismo não é poesia. Talvez
isso contradiga o que ele mesmo esclareceu na
introdução, quando explicava que poderia haver
poesia sem qualquer elemento, menos sem pala-
vra e sem letras. Sabemos que as experiências
vanguardistas brasileiras, em sua obsessão
evolutiva, culminaram no poema-processo, na
poesia semiótica e no poema-montagem, todos
de menor expressão. Descontados esses exemplos,
existem peças — com letras e palavras —, no mí-
nimo, dignas de nota. Mas isso não invalida o
trabalho de Bueno, cujo maior mérito é defender,
com coerência, o ideal em que acredita: o de que
a poesia, mais do que demonstrar um complexo
apanhado de teorias, pode ser, como ela é desde o
seu surgimento, um gesto de amor à vida, algo
bastante esquecido atualmente.

Ousadia de Alexei Bueno, em UMA HISTÓRIA DA POESIA BRASILEIRA, causa polêmica e ruidoso debate

Uma história da
poesia brasileira
Alexei Bueno
G. Ermakoff
454 págs.
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LANCE DE DADOS LUIZ RUFFATO

Revistas literárias da
década de 1970 (1)

A IMPORTÂNCIA DA ESCRITA, FUNDADA EM 1975 PELO ESCRITOR E JORNALISTA WLADYR NÁDER

Talvez apenas a década de 1920 tenha
convivido com um movimento tão fértil de
revistas literárias quanto a década de 1970
— e, ainda assim, com certeza, esta muito
mais eclética que aquela. Em praticamente
todos os estados brasileiros apareceram pu-
blicações — de pequenos e malfeitos folhe-
tos, rodados em mimeógrafos manuais ou
elétricos, a álcool ou a tinta, de distribui-
ção local, até mensários impressos em off
set, de circulação nacional. Uns e outros
contribuíram para fomentar o momento
mais instigante da produção nacional de
romances, contos e poemas, num casamen-
to de resistência cultural e militância políti-
ca. A censura à grande imprensa e as restri-
ções às liberdades individuais impostas pela
ditadura militar tornavam os livros de fic-
ção uma das poucas fontes confiáveis de
informação sobre a realidade nacional —
junto com os jornais alternativos, que tam-
bém publicavam literatura. Assim, justifican-
do o que se convencionou chamar de
“boom” da literatura brasileira, as tiragens
chegavam a impensáveis 30 mil exemplares
para a primeira edição de um escritor brasi-
leiro desconhecido — caso de Murilo
Rubião (19126-1991), com O pirotécnico
Zacarias, em 1974, ou Antonio Torres
(1940), com Essa terra, em 1976, por exem-
plo. E o correio colocava em contato auto-
res de tendências estéticas e temáticas as
mais díspares: ficava-se sabendo que o
praxismo chegara ao Acre, por meio da pro-
dução do poeta Clodomir Monteiro (-); que
no interior do Paraná havia um ótimo con-
tista, Domingos Pellegrini (1949); que no
Rio de Janeiro um jovem carioca, Julio
Cesar Monteiro Martins (1955), provocava
polêmica com suas corajosas histórias de
dor e sofrimento; que Cinéas Santos (1948)
desafiava a geografia e inaugurava o Piauí;
que em Cataguases (sempre Cataguases) um
grupo, liderado pelo vanguardista Joaquim
Branco (1940), inundava o mundo (literal-
mente) com a arte-postal...

É a algumas dessas revistas, que areja-
vam o normalmente autocentrado círculo
literário, que vamos nos dedicar nos pró-
ximos artigos.

1. ESCRITA

A revista Escrita, ideada e editada pelo
escritor e jornalista Wladyr Náder (1938),
foi, a meu ver, o mais importante veículo
de divulgação literária da década de 1970.
Lançada em São Paulo, em 1º de outubro
de 1975, numa edição de 10 mil exempla-
res e circulação nacional em bancas, con-
tou com grande repercussão na imprensa1,
e durante 39 números (distribuídos irregu-
larmente do ano do lançamento a 1988,
com largas interrupções) publicou contos,
poemas, fragmentos de romances, entrevis-
tas, resenhas e ensaios, independentemente
de grupos ou tendências. Além disso, man-

teve um concurso mensal para revelar no-
vos escritores e, num segundo momento, um
concurso de poesia falada, que movimen-
tava um grande número de participantes2.

Quando a revista surgiu, já então a Edi-
tora Vertente, responsável legal pela publi-
cação, existia há sete anos. Fundada em
1968, o primeiro título lançado foi Lições
de pânico, uma coleção de contos fantásti-
cos e de ficção científica do próprio Náder
— e, à altura de 1975, eram cerca de 20 os
livros em catálogo, inclusive Tarde da noite,
de 1970, do hoje consagrado Luiz Vilela
(1942). Ao longo da existência da editora,
dois volumes sobressaíram em vendas: o
romance Confissões de uma máscara, do
japonês Yukio Mishima, que em 1976 al-
cançou uma tiragem total de cerca de 28
mil exemplares3, e Sapo Cururinho da bei-
ra do rio, infantil de Magdalena Gastelois,
com 60 mil exemplares. Os lucros auferidos
com a editora, cujas tiragens variavam de
dois mil a cinco mil exemplares4, e com a
livraria, que funcionou entre 1977 e 19845,
sustentavam a revista6.

A rigor, Escrita contou com três fases
distintas. A primeira, mensal, a mais lon-
ga, contínua e produtiva, durou do nº 1
(outubro de 1975) ao nº 25 (outubro de
1977), e mais os números 26 e 27 sem
datação (mas, com certeza, publicados ain-
da em 1978), em formato 21 cm x 27,5 cm,
quantidade de páginas variando entre 24 e
58, tiragens médias de 10 mil exemplares
(do nº 1 ao 12, com teto de 15 mil exem-
plares no nº 6) e cinco mil exemplares (do
nº 13 ao 27)7 e distribuição da Editora
Abril8. A segunda fase se estendeu, espas-
modicamente, pelos números 28 e 29 (am-
bos sem datação, mas seguramente de
1979), 30 (abril de 1980), 31 (janeiro/feve-
reiro de 1981), 32 (maio de 1982) e 33 (que
leva, erroneamente, o nº 36, maio de 1983),
com formato 16 cm x 23 cm, quantidade
de páginas variando de 80 a 128, tiragem
média de três mil exemplares e distribuição
pulverizada. Finalmente, a terceira e últi-
ma fase, que foi, na verdade, uma tentativa
quixotesca de Náder de ressuscitar a revis-
ta, em 1986, nos mesmos moldes do perío-
do áureo de 1975-1977, com a recuperação
do formato original e introdução de duas
novidades: o papel couchê e as capas colo-
ridas. Embora o entusiasmado editorial do
número da retomada afirmasse, categórico,
que a revista seria de novo mensal, estes seis
derradeiros números sofreram com a falta
de continuidade. Sem datação especificada,
os números 34 e 35 apareceram em 19869,
o 36 em 1987, e os 37, 38 e 39, em 1988,
com distribuição da Fernando Chinaglia e
tiragem média de três mil exemplares.

Em seu lançamento, a revista Escrita,
ou melhor, seu editor, Wladyr Náder, já
propugnava alguns temas que iriam rea-
parecer nos diversos momentos da exis-

tência da publicação: a visão do escritor
como profissional (“Dar duro sobre a
máquina de escrever, alinhavar as idéias
de forma que no papel elas façam sentido
para alguém”); a luta contra o obscuran-
tismo (“Os livros incomodam porque
transmitem idéias e as idéias, remotamen-
te, podem mudar as coisas”); e a opção
pelo pluralismo (“Nossas portas estão
abertas a todos (...) nos colocamos con-
tra todos os que, com hábeis combinações
de vocábulos, apresentem fórmulas per-
feitas de como as coisas devem ser”).

Além disso, transparece em suas pági-
nas, principalmente na primeira fase, uma
mescla inteligente de compromisso
prioritário com o autor nacional e con-
temporâneo, sem esquecer, no entanto, que
a literatura é também movimento históri-
co: em todos os números, são publicados
textos de escritores antigos, esquecidos ou
pouco valorizados, o que, curiosamente,
motivava senões na seção de cartas. A
revista também abriu um espaço genero-
so para a literatura infantil (que não era
ainda o fenômeno editorial que é hoje) e
para a literatura hispano-americana, mos-
trando um profundo respeito pela primei-
ra (coisa rara até mesmo nos dias que
correm) e um engajamento político co-
mum no tempo, no segundo caso. E, mais
interessante ainda, não se furtou a tentar
compreender os fenômenos editoriais da
época, como Maria Jose Dupré ou
Adelaide Carraro (esta, capa do nº 18,
concedeu uma entrevista absolutamente
tocante a Náder).

A partir de setembro de 1977, a Edito-
ra Vertente mudou de endereço, deixando
a Rua Monte Alegre pela Rua Homem de
Mello, ambos logradouros do bairro de
Perdizes, em São Paulo, local onde pas-
sou a também funcionar a Livraria Escri-
ta. Neste endereço, ocorreu o único episó-
dio sério de repressão às suas atividades.
Em entrevista a mim concedida, Náder
afirmou que a revista nunca teve proble-
ma com a censura, “porque a driblávamos
com capas, digamos, amenas”. No entan-
to, na madrugada de junho de 1980, o
edifício foi atingido “por cerca de 25 tiros,
que destruíram a vitrina do andar térreo”10.
Cerca de dois meses antes, a sede havia sido
transferida para a Rua General Jardim, na
Vila Buarque, e no local alvejado funcio-
nava o depósito da Livraria Zapata, e, no
porão, a Agência Brasileira de Reporta-
gens, uma cooperativa de jornalistas.
Náder acredita, no entanto, que o atenta-
do visava mesmo a editora, “já que está-
vamos publicando a Escrita-Ensaio11, vol-
tada para questões polêmicas das ciências
humanas, quando não exclusivamente da
classe trabalhadora”12.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO.

BREVE RESENHA
CIDA SEPULVEDA • CAMPINAS - SP

O LUGAR-COMUM DISFARÇA O VAZIO ESTÉTICO

Trata-se de um livro de contos
de difícil leitura, não porque lingua-
gem ou trama seja complexa. Ao
contrário: tudo é límpido e bastan-
te conhecido. A linguagem nos lem-
bra aqueles falantes que aprenderam
o português culto, decoraram-no e
o ensaiaram tanto que se tornaram
papagaios de uma língua anacrôni-
ca que, quando a ouvimos, ficamos
pasmos e constrangidos. As tramas
são previsíveis. Por diversas vezes,
o autor tenta finalizar os textos de
modo a quebrar expectativas, mas,
até mesmo aí, ele não consegue es-
capar aos clichês.

Escrever demanda muita leitu-
ra, muito exercício de escrita e pes-

quisa de linguagem. O que significa pesquisa de linguagem,
na prática? A meu ver, trata-se da utilização de todos os re-
cursos estilísticos assimilados durante os processos de aquisi-
ção da linguagem literária como fonte de alimentação para
um novo processo — o da criação literária.

Freqüentemente, nós escritores não criamos, mas ape-
nas copiamos — cópias diretas, colagens... Ou outras for-

mas de reprodução.
Reprodução: esse é um conceito essencial aqui.
Reproduzir textos pode ser parte do processo de forma-

ção do escritor, pode ser uma maneira de se introduzir na
linguagem para desfigurá-la, destruí-la, reconstruí-la, negá-
la, transformá-la, etc. Mas não pode ser o alvo desejado
pelo artista, pois, em se tratando de arte, não podemos nos
abster de um elemento essencial: a inovação.

Nos contos de Os caminhantes não há inovação. Tanto
forma como conteúdo estão saturados de lugares-comuns.
A introdução do conto Os caminhantes é um exemplo da
linguagem empolada que abunda em todos os textos: “Eu
já estava andando há mais de duas horas. Talvez três. Meus
pés deixavam marcas na terra ao longo da estrada, que, por
sua vez, deixava marcas ao longo dos meus pés. Tinha sido
pior no início, quando o sol estava plantado no meio do
céu, fuzilando minha cabeça e a paisagem ao redor. De-
pois, digo, depois de saber que estava absurdamente longe
da estrada onde deveria me encontrar, até que não foi tão
desagradável. Andar se tornara tão vital quanto respirar”.

No trecho do conto Balada do vírus residente, temos uma
passagem bastante ilustrativa do texto composto de clichês:
“A quantidade de tempo que me resta agora é uma mina de
ouro num deserto. Precisaria transformá-la numa fonte de
água e frescor. A solidão me incomoda menos do que a

Os caminhantes

e outras histórias

Mauro Pinheiro
7Letras
100 págs.

presença dos meus semelhantes. Por isso, vendi meu carro e
comprei um aparelho de som, inúmeros discos e livros que
serão doravante os únicos habitantes do meu mundo. Es-
tou num trem sem rumo que pára em todas as estações.
Uma dessas será a minha. Sem precisar escolher, meus pés
descerão os degraus. Em seguida, acho que o trem vai em-
bora, e, com ele, a estação, a paisagem e a lembrança de que
por ali ele passou um dia”.

Mauro Pinheiro demonstra grande domínio da língua
culta, mas isso não se traduz em arte literária. Trata-se, na
verdade, de preciosismo. É fundamental que ele invista muito
mais em seu trabalho para que possa livrar-se da ingenuidade
literária; para obter um trabalho significativo artisticamente.

Alguém certa vez me disse: “para se criar de verdade é
preciso romper com algo, seja pessoal, seja formal” (Anto-
nio Leal). A frase nunca mais me saiu da cabeça, é um dos
parâmetros que utilizo em meus escritos. No caso de Os

caminhantes, vejo exatamente o contrário: há excessiva pre-
ocupação com a forma acadêmica; há reprodução de tra-
mas exaustivamente exploradas em outros textos, antigos
ou atuais. Há total ausência de rompimento.

Não é fácil criticar quando sabemos que o autor deu muito
de si para produzir um texto. Mas não posso escapar à obri-
gação de fornecer ao leitor referências literárias que poderão,
ou não, enriquecer sua formação intelectual e estética.•r

1 “Até mesmo a TV Globo entrou na parada. A TV Ban-
deirantes e a TV Cultura cobriram o lançamento da
revista, num boteco próximo à PUC. Os jornais também
deram uma força, sobretudo os colegas da área de
variedades”. Wladyr Náder em entrevista ao autor.
2 “Inventamos de fazer poesia falada a partir de bem-
sucedidos debates e bate-papos realizados às quar-
tas-feiras na sede da livraria-editora na Rua Homem
de Melo, em Perdizes, São Paulo. Depois, por conta
do aumento do interesse, vivíamos mudando de local:
Centro Cultural São Paulo, Biblioteca Infantil Monteiro
Lobato, Sesc Pompéia, auditório da Faculdade de
Medicina, e uma ou outra cidade do interior”. Idem.
3 Desses, 20 mil exemplares vendidos por conta de
uma parceria com o Círculo do Livro.
4 Ao encerrar suas atividades, junto com a revista, em
1988, a Editora Vertente contava com cerca de 60 títulos
em catálogo, alguns dos quais se tornaram clássicos da
literatura brasileira contemporânea, como A festa, de
Ivan Ângelo, de 1976, e Osmeninos, de Domingos Pel-
legrini, de 1977; outros, reedições importantes como
Diálogo, de Samuel Rawet, e O louco do Cati, de Dyo-
nélio Machado, e traduções fundamentais, como O urso,
de William Faulkner, por Hamilton Trevisan.
5 “A sede da livraria-editora acabou se transforman-
do em ponto de encontro, sobretudo aos sábados
pela manhã, quando compareciam em peso os mem-
bros do conselho editorial (Hamilton Trevisan, Astolfo
Araújo, Dennis Toledo e José Américo Mikas), mais
Raduan Nassar, Marcos Rey, Roniwalter Jatobá, Már-
cia Denser, José Carlos Abbate, J.B. Sayeg e Y. Fu-
jyama. Os dois últimos também ajudavam na seleção
dos textos a serem publicados. Além desses, partici-
pavam esporadicamente Humberto Mariotti e Joyce
Cavalcante”. Idem.
6 As assinaturas, segundo Náder, nunca passaram
de 1,2 mil.
7 No último número dessa primeira fase, uma nota
editorial assinada por Wladyr Náder antecipa a crise
que se aproxima: “Depois de dois anos de relativa
euforia, as revistas e jornais literários atravessam
uma fase bem difícil, atrelados que estão a um siste-
ma de distribuição preparado para dar escoamento a
grandes tiragens” (Escrita, nº 27, p. 2). E, na continu-
ação, apela para que os leitores se empenhem numa
campanha de assinaturas da revista, única maneira
de salvá-la, o que não surtiu os efeitos desejados.
8 O editorial da revista Escrita nº 31 informa que os
números 23 a 27 foram distribuídos apenas em bancas
de São Paulo e do Rio de Janeiro, “o que levou muita
gente a pensar que havia desaparecido” (pág. 2).
9 Esses dois números foram editados numa parceria
entre a Livro Aberto Livraria e Editora (empresa de
Náder que substituiu a Editora Vertente) e a Editora
Tchê, de Porto Alegre.
10 Revista Escrita nº 31, janeiro-fevereiro de 1981,
pág. 111.
11 Publicações de formato 17,5 cm x 27 cm, que tira-
ram 11 títulos, sendo o último um volume duplo. Saíram
ainda em 1977 os dois únicos volumes da série Escri-
ta-Livro: Ficção Brasileira Hoje, reunindo contos de
Osman Lins, Ivan Ângelo, Ricardo Ramos, Samuel
Rawet, Moacyr Scliar e Gilberto Mansur, e Confis-
sões de um comedor de ópio (comentado por Baude-
laire), de Thomas de Quincey.
12 Entrevista ao autor.
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BREVE RESENHA
LUIZ HORÁCIO • PORTO ALEGRE - RS

A MORTE E A PALAVRA

Minúsculos assassinatos e al-
guns copos de leite, de Fal Aze-
vedo, é um livro surpreendente, de
fácil leitura, sem que isso signifi-
que superficialidade. Muito pelo
contrário: o conteúdo é corrosivo
e conduz à reflexão. Esse é um dos
tópicos a se avaliar a boa literatu-
ra, se conduz ou não à reflexão.

Alma, 44 anos, artista plástica,
é a narradora; esbanja sensibilida-
de e humor para tratar, acima de
tudo, da morte. A morte além de
uma presença; uma tentação. A
relação da palavra com a morte é
um dos aspectos mais valiosos no
livro. Alma perde a irmã, o pai, o
padrasto, a filha, porém mais im-

portante e significativo que a morte é o período seguinte,
aquele que nos faz ansiar por uma volta no tempo. “Quan-
do minha filha nasceu , eu não gostava dela. Eu tinha 32
anos e não gostava de ninguém. Ela era feia e enrugada e
chorava. Deus, como ela chorava. Eu não sabia o que fazer
com ela nem como fazê-la parar de chorar. Eu não sabia
como amá-la. Eu não a queria no meu colo”.

Filha enterrada, novamente Alma com a palavra: “Se eu
fui uma boa mãe? Eu fui a mãe que pude ser, que soube ser,
não a que ela merecia, como todas as mães que conheço,
quer elas admitam ou não. Não fiz o suficiente. Nunca. Eu
poderia tê-la beijado mais, sido mais paciente, acordado mais
cedo, lido mais histórias e brincado mais de casinha. Eu de-
veria ter sorrido mais e dado mais colo, ao invés de ter as
minhas ressacas mal-humoradas todas as manhãs. Era mi-
nha obrigação fazer daquela menina uma menina feliz. Era
minha obrigação fazer seu mundo mais seguro. E eu falhei”.

O que nos resta após um sepultamento? No mais das
vezes, a culpa.

Morte e culpa, convenhamos, não são ingredientes dos
mais festivos. Não estivessem sob o talento de Fal Azevedo,
o produto na certa traria o perfume da amargura.

Alma é torturada pelas lembranças e a dualidade ro-
mântico-naturalista se faz notar ante as reflexões da narra-
dora que deixa transparecer estar ciente de que a visão do
ser humano há de ser sempre uma visão da crise. Sabe
também que tanto causa como efeito de todas as tragédias
dependem da ação do homem. E a lâmina dessa certeza
fustiga Alma do início ao fim.

 A obra de Fal Azevedo permite refletir sobre variado
conjunto de temas, que vão do literário ao político; da va-
lorização sensível e crítica das coisas de um modo geral a

Minúsculos assassinatos
e alguns copos de leite
Fal Azevedo
Rocco
204 págs.

uma consciência delicada e complexa a respeito da condi-
ção humana, constantemente à mercê da paixão.

A narrativa de Fal Azevedo é densa, bem-humorada,
tensa e sombria, sem que isso signifique depressiva. A lei-
tura de Minúsculos assassinatos e alguns copos de leite
é um passeio em noite de lua cheia com alguns relâmpa-
gos, como os que seguem, nos quais pensamento e prosa
se unem e beiram o aforismo. “Meu pai se sentia tão
desprotegido quanto um lobo sozinho. Freud teria adora-
do a família toda, isso sim.” “Vi o bebê no berçário, tive
uma crise de choro, e disse que não queria morar com
ela.” “Um dia eu vou fazer sentido.”

Impossível o leitor não se deixar invadir pela tristeza,
uma tristeza de história em quadrinhos, uma tristeza inevi-
tável, mas que na página seguinte poderá se transformar,
não arrisco em alegria, mas em mansidão sem dúvida. A
tristeza que Fal apresenta ao leitor não é de assustar, é nos-
sa tristeza do dia-a-dia, a inevitável, desde que não se trate
de um idiota ou quem sabe um débil mental.

Não se percebe o onírico na narrativa de Fal Azeve-
do, mas a denúncia, a fantasia, a inquietação, as turbu-
lências advindas do risco de tentar combater as situações
comuns do cotidiano. A autora afronta o senso comum,
se exige o riso, não tolera o riso excessivo nessa nossa
interminável morte que é o viver.•r

Colecionando dias

Eu passei toda a infância e a pré-ado-
lescência na frente da televisão (Speed
Racer, Terra de gigantes, Os três patetas)
ou dos álbuns de quadrinhos (Mortadelo
e Salaminho, Asterix, Tintim). Somente
no final dos anos 70 os livros começa-
ram a me interessar. Então desliguei a tevê
e passei a ler de tudo: Lygia Fagundes
Telles, Stanislaw Ponte Preta, Isaac
Asimov, Ray Bradbury. E Henfil. Sim,
meus jovens do glorioso século 21, o
cartunista genial e hemofílico, pai do
Fradim e da Graúna, também escreveu
livros muito legais. Meu predileto conti-
nua sendo o Diário de um cucaracha.

A vida alheia sempre me interessou.
Nisso, acredito eu, não sou diferente de
noventa e nove por cento das pessoas (só
os santos não sentem curiosidade). Sempre
gostei de diários, coletâneas de cartas, me-
mórias, autobiografias e confissões de todo
tipo. O blogue descende diretamente desses
gêneros de escritura íntima. Diário de um
cucaracha é uma coleção de cartas — qua-
se seiscentas, a primeira de 4 de outubro de
1973, a última de 30 de junho de 1975 —
enviadas de Nova York. Nelas Henfil con-
ta seu deslumbramento inicial com os Es-
tados Unidos, sua traumática via-sacra pe-
los hospitais americanos, o reencontro com
o irmão exilado e os detalhes de sua experi-
ência num sindicato distribuidor de qua-
drinhos para todo o universo. São relatos
engraçados, pitorescos, pungentes.

Outro diário que li com imenso interes-
se, nessa mesma época, foi o de Virginia
Woolf, que vai de 1915 a 1941, terminan-
do quatro dias antes da manhã em que a
autora se afogou nas águas do rio Ouse.
Outro foi o da talentosa escritora mineira
Maura Lopes Cançado, intitulado Hospí-
cio é deus, relato doloroso de sua convi-
vência com a esquizofrenia. E o da favelada
e semi-analfabeta Carolina Maria de Jesus,
Quarto de despejo, best-seller internacional.
E tantos outros: o de Anne Frank (quem
não leu?), o de Frida Khalo, o de Kafka, o
de Sartre, o de Camus, o de Anaïs Nin, o
de Gombrowicz, o de Kierkegaard, o de
George Sand, o de Susan Sontag.

Os diários às vezes se confundem com

as autobiografias,  e vice-versa. A
miniautobiografia de Maiakovski,
intitulada Eu mesmo, de estilo sintético e
telegráfico bem ao gosto dos modernis-
tas, eu só fui ler uma década depois, na
tradução de Boris Schnaiderman. Lem-
bro que o vigor das anotações secas e con-
cisas do poeta russo — anotações muito
parecidas com os posts dos primeiros
blogues — impressionou-me tanto que eu
prometi a mim mesmo que, se um dia
mantivesse um diário, ele seria desse jei-
to: feito de anotações secas e concisas.

Curiosamente, até hoje eu jamais quis
manter um diário. Reconheço: eu não te-
nho muita paciência pra anotar o que acon-
tece no meu dia-a-dia, tampouco para co-
mentar ou refletir sobre o cotidiano do con-
domínio, do quarteirão, do bairro. Quan-
do o assunto é a escritura íntima, eu sou
muito mais leitor do que produtor. A ma-
neira que encontrei de colecionar publica-
mente meus dias é mais reservada. Meu pró-
prio blogue, como vocês podem conferir,
está mais pra um mural onde eu afixo bre-
ves avisos do que pra um diário virtual.

O sucesso dos anônimos
Repositório de segredos, no passado um

diário não era escrito para ser mais tarde
publicado e comentado por muitos. A mai-
oria dos diários íntimos jamais era
divulgada, e quando era, isso raramente
ocorria fora do pequeno círculo familiar do
diarista. Mesmo com a chegada da indús-
tria cultural, em geral os editores e os leito-
res só se interessavam pelo diário das gran-
des figuras públicas já falecidas: escritores,
músicos, pintores, príncipes, empresários,
revolucionários e estadistas que em vida se
tornaram célebres. As cartas que as pessoas
comuns escreviam a seus amigos e familia-
res também não eram para ser divididas com
milhares de leitores desconhecidos. Apenas
as missivas de figuras famosas, como Kafka,
Monteiro Lobato e Henfil, despertavam o
interesse dos editores.

Hoje o costume é outro. Até mesmo o
menos importante dos seres humanos pode
despertar o voyeurismo de todos nós.
Como escreveu a pesquisadora Denise

Schittine em seu livro Blog: comunicação e
escrita íntima na internet (Civilização Bra-
sileira, 2004): “O novo diário íntimo, o
blogue, gera um relacionamento de mão
dupla entre um autor disposto a contar sua
vida íntima a um público desconhecido e
um público que se propõe a ler sobre ela e a
comentá-la. Os indivíduos se interessam pela
vida de gente anônima como eles, e esse fe-
nômeno é observável não só no caso espe-
cífico do diário íntimo na internet como
em outras mídias. As webcams e os progra-
mas no estilo do Big Brother são um exem-
plo disso. O público se vê curioso por vas-
culhar a vida do outro, sem que esse outro
seja necessariamente alguém famoso. É o
sucesso dos anônimos”.

No passado o que motivava alguém a
manter durante anos, às vezes décadas, um
diário secreto? Geralmente o desejo bastante
humano de não esquecer os eventos domés-
ticos, os nomes, as datas, as tristezas e as ale-
grias. Mnemósine, a deusa grega da memó-
ria, a mãe das nove musas, a guardiã do
passado, patrocinou a maioria desses diári-
os contra as forças do Letes, o rio do esque-
cimento. O diarista escrevia pra si mesmo,
com o objetivo apenas de desabafar por es-
crito ou de registrar sua versão dos fatos mais
relevantes de sua época, e as páginas de seu
diário mantinham-se em segredo até a sua
morte. Ou pra sempre, quando o diarista as
queimava, livrando-se delas, por pudor, ao
menor pressentimento da morte.

Mas também houve os que guardaram
cuidadosamente seu diário secreto para que
um dia, muito tempo depois — ah, a vai-
dade —, ele fosse descoberto por outras pes-
soas que pudessem admirá-lo e publicá-lo.
Afinal, de que vale registrar os fatos repri-
midos e as idéias proibidas se não houver
um leitor? Na era da globalização, graças à
internet esse desejo de que certos segredos
não passem totalmente despercebidos ga-
nhou mais espaço, menos restrições, mais
poder de propagação. “O diário íntimo na
internet vem assumir o pecado da vaidade
do escrito íntimo, ele é a prova de que o
diarista pretende falar sobre si mesmo e es-
pera que um grupo de pessoas se interesse e
goste do assunto” (Denise Schittine).

Dos diários trancafiados em gavetas aos blogues abertos

ao mundo, as pessoas tentam abarcar a vida que as rodeia
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ATRÁS DA ESTANTE CLAUDIA LAGE

As pessoas, os escritores
O escritor William Faulkner tinha boas lembran-

ças de seu emprego num bordel. “Para um artista, é
o melhor lugar”, declarou, “Têm-se liberdade eco-
nômica, um teto em cima e quase nada para fazer,
salvo cuidar de umas escriturações simples e ir men-
salmente pagar à polícia local. O lugar é quieto du-
rante as manhãs, o melhor momento do dia para a
literatura. E há bastante vida social à noite, o que
afasta o tédio”. Hilda Hilst mudou-se para um sítio
isolado, onde escrevia durante o dia, e aguardava a
visita de discos voadores ao anoitecer. Para Ernest
Hemingway, os melhores lugares eram os hotéis.
“Basta uma cama, uma boa mesa e um quarto lim-
po.” Françoise Sagan exigia apenas que o lugar fosse
bastante iluminado. Caio Fernando Abreu não es-
crevia sem uma rosa amarela e uma foto de Virginia
Woolf à sua frente. Balzac escreveu a sua Comédia
humana trancado secretamente em um quarto mi-
núsculo, fugindo de credores. Nelson Rodrigues cri-
ava seus personagens em meio ao burburinho frenéti-
co das redações de jornal. Anton Tchekhov elabora-
va a maior parte de seus contos entre consultas médi-
cas e diagnósticos. Clarice Lispector escrevia com a
sua Olivetti no colo, entre os filhos e os afazeres do-
mésticos. Gustave Flaubert fazia dos corpos de suas
amantes sólidos apoios para a pena e os papéis.

Dorothy Parker levava seis meses para escrever
um conto. Primeiro imaginava-o do início ao fim,
só depois se sentava para escrever frase a frase. Ela
nunca tinha o primeiro esboço porque não conse-
guia escrever cinco palavras sem modificar sete, como
dizia. Dorothy Canfield Fisher comparava a reda-
ção de um primeiro rascunho a uma descida de es-
qui por uma encosta íngreme, que ela não tinha a
certeza de ser bastante hábil para realizar: “Eu es-
crevia tão depressa quanto o meu lápis permitia,
indicando palavras inteiras com os meus rabiscos”.
Frank O’Connor preferia escrever o que lhe viesse à
cabeça, ou ao papel, sem julgamentos. Acreditava
que no emaranhado de idéias apareceria o contor-
no principal da sua história. William Styron con-

POR QUE ESCREVER FICÇÃO, COMO CRIAR MUNDOS POSSÍVEIS

fessava ter uma necessidade neurótica de melhorar
cada parágrafo, até mesmo cada frase, à medida que
escrevia, o que tornava o ato de reescrever intermi-
nável. Françoise Sagan levava no máximo três dias
revisando cada novela. A maior parte do tempo era
dedicada a eliminar vícios literários: “Adjetivos,
advérbios e toda palavra que lá estivesse apenas para
produzir efeito”. Georges Simenon era da mesma
opinião. “Corto tudo que for muito literário”, de-
clarou uma vez em uma entrevista, “Se me deparo
com uma bela frase, por exemplo, elimino-a”. A
beleza para ele era na maioria das vezes apenas de-
corativa. Julio Cortázar achava por bem desconfiar
sempre dos seus textos, se não “corremos o risco de
nos tornarmos cegos como aquelas mães que jul-
gam os seus filhos os mais belos e inteligentes de
todos, e assim esperam que o mundo inteiro faça”.
Clarice Lispector não relia os seus livros depois de
entregá-los à editora. “Tenho náuseas”, dizia.

William Faulkner não era contra a técnica, mas
achava que ela muitas vezes assumia em demasiado
o comando da imaginação artística, antes que o pró-
prio escritor pudesse deitar-lhe a mão. “O trabalho
assim não é mais do que uma questão de ajustar os
tijolos uns sobre os outros. Já que o escritor provavel-
mente sabe cada palavra que virá até o fim antes de
escrever a primeira.” Difícil tarefa de manter a vivaci-
dade dentro de uma forma, ele considerava. “O ob-
jetivo de todo artista é deter o movimento, que é a
vida, por meios artificiais, e conservá-lo fixo, de modo
que, cem anos depois quando um estranho o fitar, ele
se mova novamente.” Henry Miller descobriu com o
tempo que a sua melhor técnica era não ter técnica
nenhuma. “Jamais achei que deveria aderir a qual-
quer maneira de tratar um tema. Permaneço aberto e
flexível, pronto para seguir a direção dos ventos ou
das correntes de pensamento.” Truman Capote bus-
cava manter um domínio estilístico e emocional so-
bre o que escrevia. Para ele, uma história poderia ser
arruinada por causa de um ritmo equivocado de uma
frase — principalmente se for na parte final, ou por

um erro na divisão dos parágrafos ou de pontuação.
“A arte de escrever possui leis de perspectiva, luz e
sombra, assim como a pintura e a música. Se a gente
nasce conhecendo-as, ótimo. Se não, devemos
aprendê-las e depois readaptá-las para que se ajustem
a nós.” Katherine Anne Porter buscava como escri-
tora uma visão singular para os acontecimentos. “É
aí que começa o trabalho, com as conseqüências dos
atos, não com os atos em si mesmos. É nas reverbera-
ções, nas implicações que o artista trabalha.”

Henry Miller um dia cortou o cordão umbilical
com a literatura. “Abandonei as influências e resolvi
escrever partindo de minha experiência, daquilo que
eu sabia e sentia. E isso foi a minha salvação.” Deixou
de ser um literato para ser um escritor, como ele disse.
“Abandonei as idéias e os conceitos em prol da vitali-
dade.” Em busca da pulsação vital da palavra escrita,
muitos escritores equivocadamente olham mais para
fora — para aquilo que chamam de realidade — do
que para dentro — para aquilo que chamam de sonho
ou imaginação, lamentou Paul Valéry. “Lançar mão
da realidade é uma espécie de embuste”, considerava
Françoise Sagan, “A arte deve colher a realidade de
surpresa”. Para a escritora, a arte não deveria inculcar
o real como sendo uma preocupação. “Nada é mais
irreal que certos romances chamados realistas — e que
não passam de pesadelos. É possível conseguir — se
num romance certa verdade sensorial — o verdadeiro
sentimento de um personagem — eis tudo. A ilusão
da arte por certo é fazer com que se acredite que a
grande literatura é muito ligada à vida, mas exata-
mente o oposto é que é verdadeiro. A vida é amorfa; a
literatura, formal.” Ernest Hemingway considerava a
busca da vitalidade, e não da realidade, a sua saga
literária. “De todas as coisas que se sabe e das que não
se sabe, a gente faz algo através de nossa invenção, que
não é uma representação, mas é algo inteiramente novo
e mais verdadeiro do que qualquer coisa verdadeira e
viva. A gente lhe dá vida. Pelo tempo que dura uma
leitura, e pelo tempo que a leitura ressoar em alguém,
lhe dá imortalidade. Eis aí por que se escreve.”•r
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ADRIANO KOEHLER • CURITIBA – PR

Em minha opinião, grandes autores são aqueles que conseguem captar pe-
quenas oscilações na vida cotidiana, extraí-las de seu contexto, recriá-las e de-
volvê-las ao leitor de uma maneira que o faça perceber que se trata de uma vida
imaginária mas que parece absurdamente semelhante a milhares de situações
vividas ou ouvidas por esse leitor. Também gosto de literatura fantástica, de
contos de fadas, de Senhor dos anéis, de Farenheit 451, mas gosto muito
mais quando escritores como Machado de Assis, Dostoiévski, Daniel Pennac e
tantos outros que escolhem pessoas normais como nós, em situações passíveis
de acontecer conosco, e contam suas histórias.

Partindo desse princípio, o escritor americano Charles D’Ambrosio, se manti-
ver o estilo mostrado em sua coletânea de contos de estréia, A ponta, tem gran-
des chances de ter sucesso duradouro. Isso porque D’Ambrosio não procura,
nos seis contos que compõem a coletânea, inventar situações que possam parecer
absurdas demais para não poderem acontecer comigo, contigo ou com quem
for. De certa forma, tudo o que ele escreveu pode ter acontecido em algum
lugar, ou alguns lugares, com alguma pessoa, ou muitas pessoas. Na essência, é a
vida como ela é e pode ser, mesmo que seja (talvez) ficção.

Parece que D’Ambrosio tem como principal talento captar os fragmentos
mais melancólicos e desesperançados de nossas vidas e recriá-los de uma maneira
que nos faz reconhecê-los imediatamente como algo muito próximo de aconte-
cer. Claro, a vida é cheia de momentos bacanas e felizes, mas como Tolstói escre-
veu, todas as famílias felizes se parecem, mas cada família infeliz é infeliz à sua
maneira. Por isso, quando lemos os contos melancólicos de D’Ambrosio, sabe-
mos, de alguma modo, que eles podem acontecer conosco. É essa assustadora
proximidade com a nossa vida que torna tão bons os contos de D’Ambrosio.
Sem contar com o fascínio provocado pelas menções a uma infância perdida,
não pelos erros das crianças, mas pelos de seus pais.

Vida avaliada
No primeiro conto, A ponta, D’Ambrosio relata uma noite na vida de um garo-

to pré-adolescente, filho de um pai suicida e de uma mãe que nunca se perdoou
por isso, especializado em levar os amigos bêbados de sua mãe de volta para casa,
carregando-os de alguma maneira. Em poucas páginas, o autor consegue falar da
falta de esperança que um ex-combatente do Vietnã trazia, da falta de esperança de
ver as coisas mudarem, da falta de perspectiva de vida dos amigos da mãe, e da
completa solidão que o menino sente por não ter o pai por perto. Se fosse um
filme, seria um longo plano seqüência com alguns flashbacks, com toda a ação se
desenrolando em tempo real, não mais que duas horas. Esse é o assustador, sentir
que a vida pode ser totalmente avaliada em não mais que duas horas...

Em O verdadeiro nome dela, D’Ambrosio visita uma tradição norte-americana, a
do road romance, e coloca o personagem Jones na estrada com uma mulher misteri-
osa. A mulher, descobre Jones mais tarde, traz dentro dela o que muitos chamam
de maldição, na falta de explicações melhores para aquelas doenças crônicas que
levam as pessoas à morte. Assim, dois seres perdidos na imensidão do país conti-
nente vagam, à deriva, sem saber para aonde ir nem por que continuar. E se o leitor
de vez em quando se encontra assim, perdido, mesmo que sentado em frente ao
computador no seu local de trabalho, a empatia é imediata.

Provavelmente esse é o melhor aspecto da prosa de D’Ambrosio, o de conse-
guir se conectar com nossos aspectos mais desesperançados. A grande rã-touro ameri-
cana, Jacinta, Todos a bordo, Lirismo e Em exposição, os outros contos que compõem a
coletânea, seguem o mesmo princípio de não poupar o leitor da realidade triste que
nos circunda. São bebês que morrem por acidente, casais que se desfazem porque
um deles é alcoólatra, casais que se desentendem por um segredo escondido desde

sempre. Enfim, uma série de situações que parecem limite, mas rondam a esquina
de nossas vidas. Sem medo de expor as nossas feridas e sem nenhuma preocupa-
ção em minorar ou relativizar os nossos sofrimentos, D’Ambrosio consegue, com
uma prosa direta, realista sem ser exagerada, nos colocar frente a frente com o que
mais tememos, mas que precisamos encarar.

Que pena que tanto talento mereceria um olhar mais acurado da revisão do
livro por parte da editora Grua. Já na contracapa do livro temos um impressinonante
(sic) impresso. Em outro momento, o protagonista do conto Em exposição está
descrevendo um diálogo com seu pai, e ela apareceu assim no livro: “Fique aqui
embaixo”, meu pau disse. “Eu te dou os passarinhos.” Há outros espalhados pelo
livro, falhas perdoáveis, mas que, diante de um autor de grande talento, parecem
desmerecer o seu trabalho. Felizmente, a editora conseguiu conter em níveis acei-
táveis seus erros para não estragar o prazer de descobrir um grande escritor.

Melancólica

realidade
Nos contos de A PONTA, Charles D’Ambrosio não economiza

verdade para mostrar como são construídas nossas vidas

CHARLES D’AMBROSIO cresceu em Seattle, Washington, e atualmente
vive em Portland, Oregon. Ele graduou-se pela Iowa Writers Workshop,
onde hoje é professor visitante, e também é instrutor da Tin House Summer
Writers Workshop. A ponta é sua primeira coletânea de contos, publicada
originalmente nos Estados Unidos em 1995. A coletânea foi finalista do
prêmio Hemingway Foundation/PEN Award e foi considerada pelo jornal
The New York Times como um dos melhores livros do ano. Em 2005,
publicou uma coleção de ensaios chamada Orphans. A segunda coletâ-
nea de contos, The dead fish museum, foi publicada em 2005. Em outu-
bro de 2006, D’Ambrosio ganhou o Whiting Writers’ Award, prêmio dado
pela Fundação Sra. Giles Whiting a cada ano para 10 novos escritores de
talento nas áreas de ficção, não-ficção, poesia e teatro.

o autor

Uma fantasia comum cultivada entre as crianças — especialmente
garotos — é a idéia de que aquelas pessoas esquisitas, ásperas ridícu-
las e mal-vestidas que as estão criando não são seus verdadeiros pais;
alguma confusão farsesca teve lugar, na hora do seu nascimento. Mas
quando eu tinha uns treze, catorze anos, gostava bastante dos meus
pais; na verdade eram eles, papai e mamãe, que pareciam estar ali-
mentando a sua própria fantasia — ou seja, de que eu não era filho
deles. Do dia para a noite, seu comportamento tornou-se tão pouco
razoável, e seu entendimento tão obscuro, que eu não conseguia de
jeito nenhum descobrir o que tinha dado neles. O mais intrigante era
quem, antes disso, eles pareciam gostar de mim. Colavam meus bons
boletins na porta da geladeira, ou botavam o troféu de beisebol em
cima do aparelho de TV; o que me fazia supor que, mesmo que conside-
rassem de mau-gosto se vangloria, de forma geral me aceitavam, e não
se importavam que os outros soubessem disso. Minha mãe em parti-
cular me entendia misteriosamente bem; mas até meu pai, de vez em
quando, me surpreendia com seus insights da minha personalidade.
Por exemplo, nos dias de aula, de manhã, ele era capaz de tocar minha
testa com as costas da mão e saber que eu não tinha feito minha lição
de casa. “Você não está com febre”, dizia, como se pudesse sentir que
meu cérebro estava frio, pois não tinha sido recentemente usado. E
então, como eu disse, do dia para a noite, os dois mudaram. (do conto
A grande rã-touro americana)

trecho • A ponta

A ponta
Charles D’Ambrosio
Trad.: Dóris Fleury
Grua
248 págs.
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LUIZ PAULO FACCIOLI • PORTO ALEGRE – RS

Dias atrás, na página da Livraria Cultura na
internet, havia duas solitárias opiniões de leitores so-
bre o mais recente livro do português António Lobo
Antunes lançado no Brasil, Ontem não te vi em

Babilónia, cuja publicação original foi em 2006. Uma
delas: “Excelente... Ainda em estado de êxtase... Ain-
da lendo... Não quero parar... é muito bom...” A
outra: “Horrível. Livro chatíssimo, desanimador, pior
livro que já li...” A despeito de ser uma amostra ínfi-
ma (ao contrário do exagero das reticências, uma
praga dos tempos modernos que a era digital só fez
espalhar, agora também em versões tamanho famí-
lia que competem pelo maior número de pontos além
dos três universais e mais que suficientes), o antago-
nismo dos comentários reflete à perfeição uma reali-
dade: ou se morre de amores pela obra, ou se a de-
testa. Não há meio-termo possível.

Ou sim, talvez haja algum, se levarmos em conta
que a obra de arte verdadeira permite mais de um
modo de fruição. O mais óbvio passa por valores
intrínsecos à condição de arte, que podem tocar ou
não a sensibilidade de quem a frui, num plano es-
sencialmente emocional. Esta é a gênese dos comen-
tários referidos acima. Outro, um pouco mais sutil,
parte da avaliação do esforço intelectual que produ-
ziu tal peça e cujo reconhecimento pode também sen-
sibilizar. Ambos os caminhos evidentemente se
entrecruzam, e minha própria experiência com On-

tem não te vi em Babilónia é um bom exemplo de
como isso acontece. Antes de avançar nesta direção,
contudo, convém apresentar a obra que divide tanto
assim as opiniões.

Numa noite insone, vários personagens remoem lem-
branças e tragédias pessoais, enquanto o relógio segue
lenta e inescapavelmente marcando as horas. As narra-
tivas, todas em primeira pessoa, são construídas em for-
ma de fluxo de consciência, mesclando acontecimen-
tos antigos e recentes, dores, frustrações e meros deva-
neios. Três dessas “vozes” são recorrentes, fato que as
eleva à condição de protagonistas: Ana Emília, presa
ao fantasma do suicídio da filha, aos 15 anos de idade,
uma cena cuja descrição, fragmentada e filtrada pela
dor da mãe, responde por alguns dos mais belos mo-
mentos do livro; Alice, ex-enfermeira que teve uma in-
fância difícil e é casada com um homem truculento e
circunspecto; e por fim Osvaldo, o tal marido, policial
aposentado que torturava e matava durante a ditadura
salazarista e agora, acordado no quarto contíguo ao
da mulher, lembra da mãe que perdeu ainda criança.
Os personagens não dialogam, não interagem, e os fios
que os unem vão sendo tramados sutilmente a partir de
suas divagações.

Confusa sonolência
O livro se estrutura em seis partes, nomeadas pelas

horas da madrugada: Meia-noite, Uma hora da manhã, e
assim por diante. Cada uma dessas partes foi subdividi-
da em quatro capítulos, alternando-se os narradores. À
medida que a noite avança, o discurso vai ficando cada
vez mais confuso, imitando as distorções provocadas
pela sonolência e cansaço dos personagens.

Todos os capítulos apresentam a mesma e curio-
sa formatação. À primeira vista, ela parece seguir o
padrão convencional, com recuos de parágrafo, tra-
vessões indicativos de diálogo, vírgulas e pontos de
interrogação. Mas logo se descobre que só o primei-

ro parágrafo de cada capítulo inicia com letra mai-
úscula, enquanto apenas o último encerra com um
ponto; todos os demais abrem com letra minúscula
e terminam sem nada. Pedaços de diálogos e cita-
ções não fazem cerimônia para surgir a qualquer
momento, e a vírgula só existe para que o leitor pos-
sa eventualmente respirar. O formato se distancia
assim daquele idealizado por Joyce, que dispensou a
pontuação e os parágrafos para representar o fluxo
de pensamento nas célebres páginas finais de seu
Ulisses. Além da intenção de criar um estilo pró-
prio, Lobo Antunes deve ter pensado também na di-
ficuldade que esse tipo de leitura impõe ao leitor:
afinal, na obra-prima de Joyce são pouco mais de
cinqüenta páginas — o que já é uma enormidade —
, mas em Ontem não te vi..., com suas 440 páginas,
o mesmo modelo poderia induzir algum desavisado
a cortar os pulsos. Além de menos perigosa, uma
disposição gráfica mais aberta e arejada favorece ainda
a dinâmica do texto, livrando-o em parte do tom
monocórdio decorrente da ausência de pontuação.

A edição brasileira mantém a ortografia original
portuguesa, o que acaba produzindo uma prova elo-
qüente do despropósito do tão badalado acordo or-
tográfico, que nada padroniza ou unifica.

Próximo da poesia
Durante toda a leitura, não deixei de me encan-

tar com a qualidade da prosa e com a beleza de al-
gumas passagens que a levam bem próximo da poe-
sia. Ao mesmo tempo, me exasperava com a trama
que não aparecia, ou vinha demais fragmentada, um
suplício para quem não consegue ainda abrir mão
de uma história como manda o figurino, com a ve-
lha e boa tríade início, meio e fim. Enquanto meu
intelecto se satisfazia plenamente, no íntimo um sen-
timento talvez mais voraz e primitivo reclamava algo
que o livro não tinha condições de me dar.

Como não sou propriamente um neófito em lite-
ratura e já aprendi a lidar com textos que se afastam
bastante do convencional, a dificuldade com uma
obra tão rica e bem orquestrada foi motivo de certa
apreensão até conseguir deslindar o que se passava.
Quando enfim consegui, pude compreender também
a engenhosidade do que propõe Lobo Antunes: um
belo e instigante jogo de simulação.

Só quem já provou uma noite inteira sem conse-
guir conciliar o sono pode avaliar o tédio, o desespero,
o cansaço que tal situação provoca. Atravessei os capí-
tulos com o mesmo enfado que sofre um insone à espe-
ra de que o velho relógio da sala anuncie a próxima
hora. Tentei seguir os devaneios dos personagens até o
ponto de não saber mais quem estava devaneando nem
o quê. Às vezes, encontrava uma trilha segura, que logo
se desmanchava à minha frente para nunca mais apare-
cer, enquanto topava a todo instante com elementos
soltos que iam e vinham e nunca se encaixavam. Ne-
nhum dos narradores é confiável, nem se poderia espe-
rar outra coisa em vista de seu estado. Em suma, um
desvario planejado nos mínimos detalhes para que o
leitor consiga experimentar em tempo real a mesma sen-
sação de personagens em estado de semiconsciência.

Um jogo assim ambicioso e arriscado tinha tudo
para não funcionar. Dividir opiniões é o mínimo que
se podia esperar de um exercício que pretende
desacomodar e causar desconforto. Salva-o do naufrá-
gio a seriedade e, principalmente, a convicção de um
autor ímpar na literatura portuguesa e universal.

O jogo da insônia
ONTEM NÃO TE VI EM BABILÓNIA, de António Lobo Antunes,

é um planejado desvario para que o leitor experimente a mesma

sensação de personagens em estado de semiconsciência

Ontem não te vi em
Babilónia
António Lobo Antunes
Alfaguara
435 págs.

uma e trinta e dois
da manhã e quando
estou muitas horas
acordada principio a
distinguir coisas no es-
curo, primeiro os mó-
veis que deixaram de
ser, depois o tecto, as
paredes, o quadrado
mais claro da janela e
o rectângulo mais cla-
ro da porta ainda que
são, parece que a alma
me sai num fuminho e
tenho medo que não re-
gresse mais, que per-
dendo a alma perca a
minha vida e continue
a respirar como respi-
ram as cortinas e as
árvores que por mais
que nos falem não as
podemos ouvir, estão
aí e acabou-se

trecho
ontem não
te vi em
babilónia

ANTÓNIO LOBO ANTU-
NES nasceu em Lisboa
em 1942. Médico psi-
quiatra, tem uma obra
vasta que inclui títulos
como Memória de ele-
fante, Os cus de Judas,
Boa tarde as coisas
aqui embaixo, Eu hei-
de amar uma pedra,
entre outros vários. Em
2007, mereceu o Prê-
mio Camões de Litera-
tura. É um dos mais im-
portantes autores por-
tugueses da atualidade
e crítico feroz da obra
de seu conterrâneo José
Saramago.

o autor

Osvalter
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Eu hei-de amar
uma pedra
António Lobo Antunes
Alfaguara
558 págs.

Os cus de Judas
António Lobo Antunes
Alfaguara
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Ao mesmo tempo é o título do último discur-
so que dá origem a esta coletânea homônima de
ensaios de Susan Sontag, nos últimos anos de
sua vida. Ainda que, especificamente, tenha
sido proferido como homenagem à escritora sul-
africana Nadine Gordimer, ele parece resumir
uma preocupação recorrente: tratar de literatu-
ra e arte, ao longo de dezesseis textos, sob um
prisma ético e estético.

Trata-se, portanto, de uma obra que deixa
transparecer, em reflexões ricamente diversas,
um desejo de enfatizar a simultaneidade, a fim de
que as forças de tensão que orientam a crítica evi-
tem pender para um dos lados do problema, seja
deturpando o literário como causa que precisa
servir a determinados fins, seja incorrendo na ari-
dez estéril da arte que só se nutre de si mesma.

 Pode soar um tanto quanto estranho, em se
tratando de uma escritora muito mais conhecida
por suas façanhas de engajamento político, dissi-
dente tarimbada, cuja posição acirrada contra a
invasão do Iraque lhe valeu a impopularidade
em seu próprio país, buscar o equilíbrio neces-
sário entre o comprometimento do escritor, en-
quanto ser no mundo e a autonomia da obra lite-
rária, enquanto objeto estético. Mas é exatamente
ao revelar, de modo erudito e consciente, essas
duas faces complementares da mesma moeda,
que Susan Sontag, neste livro derradeiro, de-
monstra o brilhantismo de suas análises e faz
cair por terra o que, de modo distorcido, fez com
que fosse lida, por muitos, apenas sob a ótica de
seu posicionamento ideológico.

Ao mesmo tempo, não muito diversamen-
te de Questão de ênfase, é prolífero quanto à
variedade de assuntos. Nele, porém, o leque de
situações se amplia, muito além do literário
propriamente dito. Aborda temas, os mais di-
versos, tratando das discussões em torno do
conceito de beleza; da análise de romances,
casos particulares, que ensejam profundas re-
flexões de estética e teoria da ficção; dos senti-
dos do 11 de Setembro de 2001 e seus desdo-
bramentos; passa pelo significado da fotografia
da tortura (Diante da dor dos outros); aprofunda
os sentidos de literatura, escritor e leitor;
problematiza debates em torno do conceito de
tradução literária e finaliza, enfatizando a res-
ponsabilidade do escritor com a literatura e com
a sociedade, em justo equilíbrio.

Essa avidez de conhecimento, aliada ao en-
tusiasmo por tudo que lhe despertasse o inte-
resse, acertadamente, fez com que seu filho
David Rieff  a definisse, nas páginas intro-
dutórias deste volume, como alguém dotada
de uma espécie de “devocionismo”, de quem
“se avantajava na admiração”.

Assombrada pela beleza
A febre de idéias, o deslumbramento que

queima nos que trazem um eterno ponto de in-
terrogação na alma, é o que nutre, vigorosa-
mente, a produção ensaística de Susan Sontag.
Melhor dizendo, a partir de suas próprias pala-
vras: “A capacidade de ser assombrado pela
beleza é espantosamente tenaz e sobrevive em
meio às mais berrantes distrações...”

Talvez, aqui, resida um dos traços diferen-
ciais que contribuíram para que ela se tornasse
uma exímia ensaísta. É, de fato, no ensaio que
sua obra se mostra mais contundente.

Ao longo de trinta anos de carreira, num
vasto percurso que inclui a crítica literária, a

dramaturgia, romances como O amante do

vulcão, Na América, A doença como metáfora,
foi, por meio desse exercício disciplinado do
olhar deslumbrado e inquieto, capaz de flagrar
uma inesgotável pluralidade de motivos, que
ela nos deixou seu mais significativo legado.

Desse modo, refinou a essência do que ensi-
nava o precursor do gênero Montaigne, em seus
Ensaios, verdadeiro mosaico capaz de tradu-
zir, numa linguagem prazerosa e informal, o
homem como tema inesgotável, “maravilhosa-
mente vão, diverso e mutável”.

O desafio de enfrentar essa diversidade de tópi-
cos, em áreas difíceis de circunscrever, aproxima a
autora do eminente filósofo francês, que abordou
desde assuntos filosóficos (a natureza, Deus, a
moral, a morte) até temas domésticos (costumes,
doenças, apetites, amizade, leituras, etc.).

E, mesmo guardando as devidas distâncias
necessárias entre os dois autores, percebemos
um outro traço comum, bastante relevante: o
do reconhecimento da alteridade.

Em Montaigne, esse fato revela, conforme
propõe Marcelo Coelho em Folha explica

Montaigne, uma ausência de preconceitos que
constitui um marco decisivo na história do pen-
samento europeu.

Ora, o timbre do antipreconceito é, tam-
bém, altissonante em Susan Sontag.

Manifesta-se, por exemplo, na escolha dos
casos literários que elege como ponto de partida
para suas análises. Seleciona autores muito pou-
co conhecidos ou estereotipados, em decorrência
das classificações rígidas da crítica convencional.

Teremos, assim, no capítulo dedicado à obra
Artemisia, da escritora italiana Anna Banti, cuja
protagonista é a pintora italiana Artemisia
Gentileschi do século 17, uma proposta radical
de revisão dos conceitos de romance histórico,
nos moldes propostos por tendências redutoras,
que traduzem obras desse tipo com o rótulo de
“ficção histórica”. Para Susan:

tal como Orlando, as categorias convencionais
— romance histórico, romance biográfico, biogra-
fia ficcionalizada — não fazem jus ao romance
Artemisia. Entre seus muitos prazeres, ele oferece
uma reflexão voluntariosa, comovente, sobre as pre-
tensões da literatura imaginativa, ao mesmo tempo
em que celebra a plenitude da imaginação que se
realiza por meio da pintura.

Continua buscando reverter os dogmas di-
tados pelos veredictos canônicos, ao tratar do
caso Victor Serge, autor de O caso do camarada

Tulaiev, advogando a causa de certos roman-
ces, vitimados pelo descaso e esquecimento.

Vai, ainda, adiante, quando se detém no escri-
tor Halldór Laxness, especificamente ao analisar,
em detalhes, o romance Embaixo da geleira, clas-
sificando-o como um livro que não cabe nos rótu-
los especiais que, em geral, o convencionalismo
determina quais sejam: ficção científica ou fábula,
alegoria, conto maravilhoso ou romance filosófico
ou romance de sonho ou romance visionário ou
literatura de fantasia ou literatura de sabedoria ou
paródia ou estimulante sexual. Para ela, diversa-
mente do que a tradição postula, este poderia ser
tratado como um romance atípico, já que capaz de
ser enquadrado em todas aquelas especificações.

Inclassificáveis
Na análise minuciosa de cada um desses ca-

sos literários, lançando luz a autores pouco va-
lorizados, não compreendidos ou aprisionados

nas armadilhas do esquematismo fácil e confor-
tável das classificações sectárias, Susan Sontag
instaura a preferência pelos “inclassificáveis”.

A importância dessa preferência está no
cerne de sua produção ensaística. Ao eleger o
que escapa à taxonomia, convida o leitor a di-
vidir com o crítico o que de melhor pode ocor-
rer em termos de revitalização dos estudos lite-
rários: arejar os quartos fechados do comodis-
mo em que não entra luz.

E, quando procura desvendar o processo da
globalização como discriminatório, benefician-
do os povos de maneira desigual, observa o
quanto isso se refletiu na questão lingüística e
literária, já que algumas línguas e suas respecti-
vas literaturas acabaram sendo consideradas
mais importantes do que outras. O exemplo
muito pertinente, escolhido pela autora para
ilustrar o preconceito, nesse caso, aponta aos
nossos brasileiros Memórias póstumas de Brás

Cubas, Dom Casmurro e O cortiço como sen-
do três dos melhores romances de fins de sécu-
lo 19, que só teriam se tornado famosos, no
contexto das grande obras-primas mundiais, se
não tivessem sido escritos em português, mas,
sim, em inglês, alemão, francês ou russo.

Diante desse conjunto de idéias incon-
formistas coincidem, ao mesmo tempo, a postu-
ra ética anti-reacionária da pensadora comba-
tiva e aquela estética de se debruçar diante do
que cada uma dessas obras oferece de propria-
mente literário, para além dos mais arbitrários
rótulos que se lhes impõem.

Trata-se, enfim, de dinamizar o que parece
estagnado, adotando sempre o espírito atento à
releitura, para que se abram possibilidades de
revisar conceitos e fórmulas preestabelecidas.

É então que se insinua outro dos muitos no-
mes possíveis, adjetivando a postura de Susan
Sontag como a de “leitora militante”. Partindo
sempre do pressuposto de que toda obra só se
completa com a interferência ativa do leitor, a
teoria da escritura implica necessariamente uma
teoria da leitura. Numa verdadeira ode ao ato de
ler, representa um desses autores que concebem
a leitura como salvação aos aprisionamentos da
frivolidade, do mau gosto e da educação vazia:

Um escritor é, antes de tudo, um leitor [...] É
pela leitura, mesmo antes de escrever, que me torno
parte da comunidade — a comunidade da literatu-
ra — que inclui mais escritores mortos do que vivos.

O que nos fica da atitude combativa desta
pensadora é um incansável questionamento
acerca das verdades forjadas e canônicas, seja
as das farsas políticas à la George Bush, ou as
das máscaras sinistras da tortura de Guantâ-
namo, ou as das que engessam a arte na imotili-
dade dos rótulos superficiais.

O livro com que conclui uma existência
ávida por mudanças em prol dos desfavo-
recidos e injustiçados de toda ordem, priman-
do pela exemplaridade de seus ensaios, recon-
cilia os dois pólos de sua atitude crítica: o do
compromisso e o da arte.

Na árdua tarefa que cabe ao escritor, como
ideal a ser perseguido por Susan Sontag, está a
ânsia por desvendar o que há para além dos
fatos e dos estereótipos. Nas palavras da auto-
ra, é urgente que sejamos assombrados por “algo
mais”, a fim de que não nos conformemos com
a primeira leitura que nos oferecem do mundo,
mas com outra, em cuja base resida a negação
ferrenha aos preconceitos.

A arte do inconformismo
 AO MESMO TEMPO resume uma preocupação recorrente de Susan Sontag: tratar de literatura sob um prisma ético e estético
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Literatura é o lar da nuance e da
oposição às vozes da simplificação.
A tarefa do escritor é tornar mais
difícil acreditar nos saqueadores da
mente. A tarefa do escritor é nos fa-
zer ver o mundo como é, repleto de
muitas e diferentes demandas, par-
tes, experiências.

É tarefa do escritor retratar as
realidades: as realidades sórdidas,
as realidades que causam enlevo.
É da essência da sabedoria for-
necida pela literatura (a pluralidade
da realização literária) ajudar-nos a
compreender que, o que quer que
esteja acontecendo, sempre se pas-
sa algo mais.

trecho • ao mesmo tempo

SUSAN SONTAG, uma das mais res-
peitadas intelectuais americanas, nas-
ceu em Nova York, em 1933, e mor-
reu na mesma cidade, em 2004.
Ensaísta e romancista, é autora, en-
tre outros, de Aids e suas metáfo-
ras, A vontade radical, O amante do
vulcão, Sobre fotografia, Questão
de ênfase e Na América (ganhador
do National Book Award), todos publi-
cados pela Companhia das Letras.
Além de ter se posicionado radical-
mente contra a invasão do Iraque,
apoiou a causa palestina, esteve no
Vietnã e passou uma temporada em
Saravejo. Nos escombros da cidade
sob fogos cruzados, dirigiu a encena-
ção, mais do que oportuna, de Espe-
rando Godot, de Beckett.

a autora

•r

Ramon Muniz
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A tradução de Entre nós — Um escritor e seus co-
legas falam de trabalho, de Philip Roth, chega, apesar
do atraso (o livro foi lançado nos EUA em 2001), em
boa hora ao Brasil. Quando setores da imprensa mani-
festam, novamente, um indisfarçável anti-semitismo —
como se Israel fosse obrigado a se submeter, passivamente,
aos crimes e desvarios do fundamentalismo islâmico —
e um prelado da Igreja Católica ousa sugerir — num
gesto tão impróprio quanto aético — que o Holocausto
não aconteceu, os diálogos que Roth mantém com seus
interlocutores, alguns dos melhores escritores judeus dos
séculos 20 e 21, servem para recolocar em pauta, e lem-
brar aos esquecidos, o imensurável patrimônio que a ci-
vilização judaica concedeu ao mundo ocidental.

Se acrescentarmos às duas principais contribuições
do judaísmo — o monoteísmo do Sinai e o cristianis-
mo primitivo — a filosofia grega e o direito romano,
teremos delineado os alicerces do Ocidente. Não é pou-
co, convenhamos, para um único povo. George Steiner,
em seu No castelo do Barba Azul, aponta ainda uma
terceira contribuição, em minha opinião menor, o soci-
alismo messiânico, definindo esses três pilares como “um
chamado à perfeição”, por meio do qual a cultura ju-
daica “tem martelado a estrutura confusa, mundana e
egoísta do comportamento instintivo”.

Contudo, ainda segundo Steiner, tornar-se “a ‘má
consciência’ da história ocidental”, pretender colocar
ordem no caos, cobraria dos judeus altíssimo preço, pro-
vocando uma vingança coletiva, irracional — tentativa
hedionda e desesperada de retornar ao paganismo:

Uma abominação profunda foi-se desenvolvendo no subcons-
ciente social, um ressentimento homicida. O mecanismo é sim-
ples mas básico. Odiamos mais que tudo àqueles que nos ofere-
cem uma meta, um ideal, uma promessa visionária que, por
mais que estiquemos os músculos, não conseguimos alcançar,
que escorrega, repetidamente, para um pouco além do alcance
dos nossos dedos torturados — e que, contudo, e isso é crucial,
continua sendo profundamente desejável, que não podemos rejei-
tar porque reconhecemos plenamente seu valor supremo.

O resultado, mesmo que o bispo Richard Williamson
e outros lunáticos pretendam negá-lo, foi o Holocausto
— “um reflexo”, segundo Steiner, “das necessidades
politeístas e animistas instintivas” —, a radicalização do
anti-semitismo, a insanidade em seu mais alto grau, trans-
formada em política de Estado.

Tese semelhante é defendida por Aharon Appelfeld,
um dos entrevistados de Roth. Nascido em 1932, na
Bucovina, região hoje em território romeno, mas, na-
quela época, pertencente à Ucrânia, e dono de alentada
obra, Appelfeld foi traduzido no Brasil em 1986 — a
Summus reuniu dois de seus livros, Badenheim 1939 e
Tzili, em um só volume — e depois esquecido por nos-
sos editores. Após fugir do campo de concentração onde
seus pais morreriam, ele passou anos vagando pelas flo-
restas da Ucrânia, escondendo-se dos nazistas, até con-
seguir chegar, em 1946, com 14 anos, a Tel Aviv. Para
Appelfeld, “a experiência dos judeus na Segunda Guer-
ra Mundial não foi ‘histórica’”:

Nós entramos em contato com forças míticas arcaicas, uma
espécie de subconsciente obscuro cujo significado não conhecía-
mos, como aliás ainda não conhecemos. [...] Eram viagens da
imaginação, mentiras e trapaças, que só poderiam ter sido
inventadas por impulsos irracionais profundos. Eu não conse-
guia e ainda não consigo compreender o motivo dos assassinos.

Ficção e realidade
Somente aos 30 anos Appelfeld se sentiria livre — ou

maduro — para abordar, como escritor, sua experiência
durante o Holocausto. O diálogo entre ele e Roth, entre-
tanto, não enfoca apenas a experiência dramática de uma
criança em fuga pelo interior ucraniano. Chama a aten-
ção o processo criativo desse artista, tentado, como inú-
meros outros, a colocar no papel toda a verdade — ou,
ao menos, a verdade conservada em sua memória. Frente
a essa tarefa angustiante, o mundo real mostrou-se “muito
além do poder da imaginação, [...] pois tudo era tão
inacreditável que eu mesmo parecia fictício”, ele afirma.
E a saída encontrada se traduz nesta bela reflexão sobre
verdade e verossimilhança:

Escrever as coisas tal como aconteceram é tornar-se escravo
de sua própria memória, que é um elemento menor do processo
criativo [...]. Os materiais são de fato extraídos da vida do
autor, mas em última análise a criação é uma criatura inde-
pendente [...]. A realidade é sempre mais forte que a imagina-
ção humana. Além disso, a realidade pode se dar ao luxo de ser
inacreditável, inexplicável, desproporcional. A obra criada,
infelizmente, não tem esse direito.

Sem dúvida, muitas vezes faz-se necessário “dimi-
nuir” a realidade para que ela se torne verossímil — e
tal solução toma proporções gigantescas quando se tra-
ta de falar dos horrores vividos sob o Holocausto, exi-
gindo do escritor um alto poder de discernimento: en-
tre tantos crimes absurdos, marcados pelo excesso, qual
escolher? Qual tornar crível?

Literatura em hebraico
Os melhores escritores mantêm um relacionamento

íntimo com a língua em que escrevem. Perdem-se no
labirinto de possibilidades com que ela os seduz — e, a
partir de certo ponto, já mesmerizados, escondem-se nas
fissuras entre os morfemas, orando para jamais serem
encontrados. A língua torna-se, assim, não só pátria,
mas amante e algoz. E quanto mais ela tripudia sobre

eles, quanto mais os engana, mais se apaixonam. Só de
uma relação assim, torturante e escravizadora, pode nas-
cer a literatura que não é apenas modismo, concessão
aos desejos populares ou anseio infantil de escandalizar.

No caso de Appelfeld, que escreve em hebraico, sua
devoção chega aos signos concretos da língua: “A letra
em hebraico tem a aura adicional do amor pelas letras
isoladas”, ele diz, num murmúrio de fascinação, referin-
do-se a Kafka. Mas tal intimidade espraia-se, acima de
tudo, no leito infinito em que a língua o encanta e suplicia:

Aprendi hebraico com muito esforço. É um idioma difícil,
severo e ascético. Sua base antiga é um provérbio do Mishná:
“O silêncio é uma cerca para a sabedoria”. O hebraico me
ensinou a pensar, a poupar palavras, a não usar adjetivos de-
mais, a não intervir demais, a não interpretar. [...] O hebraico
me ofereceu o âmago do mito judaico, seu modo de pensar e
suas crenças, desde os tempos bíblicos até [Shmuel Yosef] Agnon.
Trata-se de um fluxo caudaloso de cinco mil anos de criatividade
judaica, cheio de subidas e descidas: a linguagem poética da
Bíblia, a linguagem jurídica do Talmude e a linguagem místi-
ca da Cabala. Essa riqueza às vezes é difícil de abordar. Por
vezes somos sufocados pelo excesso de associações, pela
multiplicidade de mundos ocultos numa única palavra.

Crítica
Depoimentos como esse não nascem espontaneamente.

Philip Roth está presente, instigando, pronto a discordar,
sendo irônico, sugerindo analogias inesperadas, descreven-
do seus entrevistados por meio de escolhas sutis, plenas de
bom humor. De Primo Levi, por exemplo, ele dirá que
“mais parecia uma criaturinha buliçosa da floresta” ou que
“fica tão concentrado e imóvel quanto um esquilo ao ob-
servar algo desconhecido do alto de um muro de pedra”.

Mas Roth revela-se especialmente atento à obra, ao esti-
lo dos entrevistados. É uma agradável surpresa ver que um
grande escritor pode também exercer a crítica de maneira
sagaz. Além do magnífico ensaio que fecha o livro, no
qual Roth revisita os elementos centrais da obra de Saul
Bellow, seu depoimento sobre Bernard Malamud possui
trechos em que o discurso sobre a criação literária se apre-
senta límpido, naquele estado de pureza que comprova como
a melhor crítica literária não necessita dos hermetismos
deleuzianos ou do academicismo estruturalista-marxista
que, surpreendentemente, ainda faz sucesso nestas plagas:

 Malamud escrevia sobre um mundo empobrecido e dolori-
do num idioma todo seu, um inglês que parecia [...] ter sido
arrancado do barril menos mágico que se poderia imaginar: as
locuções, as inversões e a dicção dos imigrantes judeus, um
amontoado de ossos verbais quebrados que, até surgir Malamud
para fazê-los dançar ao som de sua melodia tristonha, pareci-
am só ter serventia para os comediantes judeus e os profissio-
nais da nostalgia. Mesmo quando ele levava suas parábolas
aos limites, as metáforas mantinham um sabor de provérbio.
Nos seus momentos de originalidade mais consciente, quando
detectava, em suas histórias narradas do modo mais sóbrio, o
momento exato em que deveria fazer soar a nota mais grave,
Malamud apegava-se ao que parecia antigo e despojado, utili-
zando a poesia menos enfeitada para tornar as coisas ainda
mais tristes do que já eram.

Virtudes e duplicidade
A grandeza do verdadeiro diálogo nasce de uma pre-

missa que só os civilizados entendem: não há necessidade
de alguém ter razão. Esse despojamento das vaidades exige
virtudes — nobreza de caráter, tolerância, polidez, genero-
sidade — cada vez mais raras, que encontramos em todos
os capítulos de Entre nós. Roth não é um prosélito defen-
dendo sua verdade ou um arrogante cujo cinismo objeti-
va, ao final, mostrar como ele próprio é melhor ou mais
sábio que seu interlocutor. Suas perguntas estão destituídas
de qualquer obscura veleidade, e pretendem estabelecer uma
comunicação por meio da qual entrevistado e entrevistador
tornem-se, chegado o momento da despedida, apenas mais
humanos — ou seja, melhores do que são.

Para os afeitos à inteligência, o livro oferece pérolas: a
plena consciência de Primo Levi em relação ao seu proces-
so criativo; a visão despojada de vulgaridades utópicas do
tcheco Ivan Klíma e sua descrição do paraíso comunista,
que transformou escritores e críticos em operários de cons-
trução do metrô ou operadores de guindastes, embrutecidos
e silenciados; a sacrossanta desconfiança de Isaac Bashevis
Singer em relação a todos os escritores que não conhecia
— “quando me mandam um livro já parto do pressuposto
que ele não vai ser grande coisa” —, regra de ouro dos
melhores leitores; e a lucidez de Milan Kundera, resumin-
do o papel do escritor e do romance numa época em que
todos se autonomeiam arautos da verdade:

 O romancista ensina o leitor a compreender o mundo como
pergunta. [...] O mundo totalitário — seja ele baseado em Marx,
no Islã ou em qualquer outra coisa — é um mundo de respostas
e não de perguntas. Nesse mundo o romance não tem lugar.
Seja como for, creio que em todo o mundo as pessoas hoje em dia
preferem julgar e não compreender, responder e não perguntar,
de modo que a voz do romance é difícil de ouvir em meio a toda
a tagarelice insensata das certezas humanas.

Finalmente, os diálogos de Philip Roth com seus es-
colhidos estão entremeados pelos elementos daquele
estranhamento que Kafka levou ao ponto mais extre-
mo: a secreta e angustiosa expectativa de que o anti-
semitismo aflore a qualquer momento; e a sensação de
viver entre dois mundos, tão peculiar aos judeus, a in-
quietação de se saber dúplice, influenciado por diferen-
tes culturas, mas atado ao patrimônio de uma nação
que, espalhada pela terra, repete, ano após ano, o toque
do shoar — um incessante chamado à consciência tam-
bém para nós, os gentios.

Diálogos com a civilização
Em ENTRE NÓS, Philip Roth descreve seus entrevistados por meio de escolhas sutis e plenas de bom humor

Entre nós

Philip Roth
Trad.: Paulo
Henriques Britto
Companhia das Letras
172 págs.

Bellow me disse uma vez que “em
algum lugar do meu sangue de judeu
e imigrante havia vestígios palpáveis
de dúvida quanto ao meu direito de
exercer o trabalho de escritor”. Ao
menos em parte, ele deu a enten-
der, essa dúvida estava em seu san-
gue porque “o nosso establishment
protestante, representado principal-
mente por professores formados em
Harvard”, achava que um filho de imi-
grantes judeus não tinha condição
de escrever livros em inglês. Esses
sujeitos o deixavam furioso.

É bem possível que tenha sido
o dom precioso de uma fúria
justificada que o tenha levado a co-
meçar seu primeiro livro não com
as palavras “Sou judeu, filho de imi-
grantes”, e sim fazendo com que
esse filho de imigrantes judeus que
é Augie March quebre o gelo com
os professores formados em
Harvard (e com todo mundo) afir-
mando sem mais nem menos, sem
desculpas ou atenuantes: “Sou ame-
ricano, nascido em Chicago”.

[...]
Essa afirmação de cidadania ine-

quívoca e incontrolável numa Amé-
rica onde vale tudo (e o livro de mais
de quinhentas páginas que se se-
gue a ela) era precisamente o golpe
ousado necessário para dissipar
quaisquer dúvidas sobre o direito
que teria um filho de imigrantes
como Saul Bellow de escrever nos
Estados Unidos. Bem no final do li-
vro, Augie exclama, exuberante:
“Olhem só para mim, indo para tudo
que é lugar! Ora, eu sou uma espé-
cie de Colombo dos que estão por
perto”. Pisando em terreno onde,
segundo os que se julgavam seus
superiores, ele não tinha direito de
avançar com o idioma americano,
Bellow foi de fato um Colombo para
pessoas como eu, netos de imigran-
tes, que tal como ele decidiram tor-
nar-se escritores americanos.
(do capítulo Relendo Saul Bellow)

trecho • entre nós

PHILIP ROTH nasceu na cidade de
Newark, Estado de Nova Jersey,
EUA, aos 19 de março de 1933, no
seio de uma família de judeus emi-
grados da Galícia (Europa Central).
É, sem dúvida, um dos autores mais
premiados de sua geração. No início
da carreira, em 1960, já ganharia o
National Book Award por Adeus,

Columbus. Dentre vários outros prê-
mios, recebeu, em 1998, o Pulitzer
Prize por Pastoral americana. No
mesmo ano, ganharia a National
Medal of  Arts; e, em 2002, a Gold
Medal for Fiction, a mais alta
premiação da Academia Americana
de Artes e Letras. Seus dois últimos
prêmios, em 2007, foram o PEN/
Faulkner Award — por seu romance
Homem comum — e o PEN/Saul
Bellow Award for Achievement in
American Fiction.
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O triste tigre

De leitura agradável, O TIGRE BRANCO, de

Aravind Adiga, é inseguro em sua transgressão

ao defender pontos de vista contraditórios

LÚCIA BETTENCOURT • RIO DE JANEIRO – RJ

O presidente do júri do Man Booker Prize de 2008,
Michael Portillo, ao anunciar o prêmio, fez questão
de frisar que a disputa tinha sido acirrada, mas não
feroz. Todos os livros finalistas, segundo ele, tinham
se mostrado fáceis de ler e difíceis de abandonar
(extremely readable and true page turners). Ele sinaliza-
va, então, para uma questão que há muito ocupa a
mente das pessoas interessadas em literatura: sucesso
de vendas e literatura podem ser sinônimos?

A julgar pelo discurso do ex-quase primeiro mi-
nistro britânico (é assim que Portillo se apresenta na
cerimônia de premiação), em 2008 o prêmio parece
ter demonstrado isso. A boa literatura pode ser en-
contrada nas páginas de um best-seller, que é o vati-
cínio para o livro de estréia do indiano Aravind
Adiga, que, sem perceber sua imodéstia, compara-
se a Flaubert, Balzac e Dickens. (Em entrevista logo
após a premiação, ele disse: “Numa época em que a
Índia passa por tantas transformações e que, junta-
mente com a China, deverá herdar o mundo das
mãos do ocidente, é importante que escritores como
eu tentem destacar as brutais injustiças sociais. Isso
foi o que escritores como Flaubert, Balzac e Dickens
fizeram no século 19 e, como resultado, a Inglaterra
e a França são sociedades melhores. Isso é o que
estou tentando fazer — não um ataque ao país, e
sim um processo abrangente de auto-exame”.)

Muitos de nós sabemos que a popularidade de
Balzac foi enorme, embora ele não tenha consegui-
do pagar suas dívidas com o dinheiro da venda de
seus romances. Dos três citados, creio que apenas
Dickens teve suas contas pagas pela literatura. Mas,
no século 19, os grandes romancistas ainda podiam
sobreviver (uns melhor, outros meramente) com o
trabalho de sua pena. Agora, em tempos de crise e
incerteza, com as editoras privilegiando as vendas
antes que a qualidade de seus catálogos, é natural
haver uma certa ansiedade quanto à sobrevivência
da literatura, do livro, do editor e do autor.

Pergunta sem resposta
Sobrevivência também é a preocupação central

deste romance epistolar — trata-se de sete cartas es-
critas por um empreendedor saído de uma das mais
inferiores camadas da sociedade indiana,
endereçadas ao Primeiro Ministro da China, Wen
Jiabao. Jiabao é uma personagem do universo polí-
tico e econômico, mas que aparece despersonificada,
como uma mera figura do discurso, o destinatário.
Já Balram Halwai — o remetente que surge como
uma abstração, ou seja um dos componentes de uma
massa indistinta e calada a qual sustenta, com seu
trabalho (quase) escravo a sociedade tradicional do
país — vai se corporificando e individualizando
através do que escreve. Fica a pergunta, que o ro-
mance não consegue responder: por que a escolha
das orelhas amarelas de Wen Jiabao para ouvir as
confissões de um indiano que se apresenta como
um caso raro, ao mesmo tempo em que tenta nos
fazer acreditar que é o representante ideal da socie-
dade “empreendedora” da nova Índia?

O narrador, filho de uma família pobre
estabelecida uma região paupérrima , nem sequer tem
um nome, já que seus pais não tiveram “tempo para
pensar nisso”. Ele é apenas Munna, ou seja, menino
— maneira como os colonizadores britânicos cha-

mavam os homens da região, fosse qual fosse sua
idade. Poderíamos, assim, classificar a obra como
um “romance de formação”, porém assistimos à
deformação que tanto a tradição cultural do país
como a inovação trazida pela importação de
modelos culturais estrangeiros trazem para esse
cidadão que passa de Munna a Balram, a Tigre
Branco, a Assassino, a Empresário.

Assumindo uma visão simplista, porém ar-
guta e ressentida, Balram explica :

[…] este país, em seus dias de glória, quando era a
nação mais rica da Terra, parecia até um zoológico.
[…] Todos tinham seu lugar e viviam felizes […] Até
que , graças àqueles políticos lá de Déli, no dia 15 de
agosto de 1947 — dia em que os britânicos foram em-
bora — todas as jaulas foram abertas. Aí os animais
começaram a se atacar e a se destroçar mutuamente e
a lei da selva substituiu a lei do zoológico […] Resu-
mindo: antigamente, havia mil castas e destinos na
Índia. Hoje só há duas castas: a dos homens barrigu-
dos e a dos homens sem barriga. […] E apenas dois
destinos: devorar ou ser devorado.

O que permite a esse Munna se destacar da
massa amorfa e indistinta é sua capacidade de
pensar, que o transforma num tigre branco, rari-
dade e, portanto, uma espécie de monstro: “—
Meu rapaz — disse o inspetor apontando a ben-
gala para mim —, você é inteligente, honesto,
esperto, e está perdido no meio desse bando de
burros e idiotas. Em qualquer floresta, qual é o
mais raro dos animais, que só nasce um a cada
geração?” Sua singularidade pode levá-lo à sal-
vação, ou à perdição, porém. E é essa a trajetória
que vamos acompanhando através de suas car-
tas ao primeiro ministro da grande potência eco-
nômica do futuro. Essa trajetória, no entanto, só
revela como o sistema já está de tal maneira dis-
seminado no mundo que as próprias saídas são
apenas caminhos de retorno, mudando mera-
mente os protagonistas.

Gaiola dos galos
Balram observa e interpreta a realidade à sua

volta. Vê sua mãe morrer antes mesmo de con-
seguir viver. Observa seu pai sendo transforma-
do em burro de carga pela família que, ao invés
de oferecer apoio, funciona como um vórtice do
qual não se consegue escapar. E tenta, de diver-
sas maneiras, evitar seu destino como devorado.
Comentando o tema de seu romance, o jovem
escritor ingenuamente admite que, ao conversar
com seus amigos latino-americanos, estes sem-
pre se espantavam com o diminuto índice de
criminalidade na Índia. Seu romance explicita
uma engenhosa — e provavelmente fantasiosa
— razão para a falta de reação ante a opressão:
a interiorização da subserviência. E oferece a ima-
gem da Gaiola dos galos como uma poderosa
metáfora dessa sociedade em que a prisão se exerce
no próprio espírito das pessoas. Um pouco con-
fuso, ele ora cita o poeta urdu Iqbal: “permane-
cem escravos porque não podem ver o que há de
belo no mundo”, ora relata episódios esparsos
em que um ou outro ser se destaca da massa
amorfa dos desvalidos para ser, apenas, esmaga-
do pelos demais desvalidos, sem conseguir sair

da gaiola social. A saída — o que ele pensa ser a
saída — é o assassinato do patrão, mas de um pa-
trão em especial, aquele que demonstra ter um pou-
co mais de humanidade, que revela um pouco mais
de respeito para o insignificante Balram.

Segundo Sanjay Subrahmanyam, professor de
História na Universidade da Califórnia em Los
Angeles (Ucla), ao invés de abrir as portas da gaio-
la, Adiga está apenas adicionando outro tijolo à
parede que pretende derrubar. Correndo em círcu-
los, como o cachorro sarnento que tenta abocanhar
a ferida que o atormenta, ele não sai do mesmo
lugar. Sua proposta é uma mera repetição, só que,
graças a seu ato de violência, com um novo prota-
gonista. O Tigre Branco que extermina seu opres-
sor, se transforma, ele mesmo, num novo opressor
— um pouco mais cauteloso, talvez, mas com os
mesmos modelos de comportamento e até assumin-
do o mesmo nome de sua vítima: Ashok. Inseguro
em sua transgressão, o autor defende pontos de vis-
ta contraditórios, às vezes em parágrafos sucessivos.
Terminando seu relato, satisfeito consigo mesmo e
sem se sentir assombrado pelo espectro daqueles a
quem se viu obrigado a trair, o Tigre Branco cons-
tata: “Troquei de lado: agora sou daqueles que não
podem ser apanhados na Índia”. Sete míseras linhas
depois, ele mesmo reconhece: “Ser apanhado é sem-
pre uma possibilidade. Na Índia, as coisas não têm
fim, como dizia Mr. Ashok”.

Majestade sombria
Talvez seja porque a pobreza só possa produzir

monstros, talvez seja pelo espírito imediatista e
inconformista da juventude, talvez porque, como em
toda Odisséia, o destino é sempre o ponto de partida,
as cartas redigidas com tanta irreverência e sarcasmo
para esclarecer ao ministro de uma potência estrangei-
ra — reconhecida por ser amante da “liberdade em
geral e da liberdade individual” — toda a verdade so-
bre Bangalore, só podem revelar a corrupção, o desa-
lento e a falta de opções na região do “vale do silício”
indiano, ou seja, no coração mesmo da Índia mais
próspera e moderna. O Tigre se revela em toda sua
bela majestade, mas uma majestade sombria, que não
pode se reproduzir, conforme está indicado no final.

A coerência do argumento desenvolvido pelo texto
sofre com essas contradições. Mas a leitura do livro é
agradável, e é difícil deixar de acompanhar esse me-
nino que cresce para servir de alvo, possivelmente, a
outro menino. Num saudável contraponto ao
exotismo panorâmico da novela da Globo, Caminho
das Índias, vamos lendo aquilo que as imagens não
mostram: a imundície do rio Ganges, a miséria de
grande parte da população, a corrupção presente em
todos os níveis sociais, a opressão mascarada de de-
mocracia. O interesse pela Índia, revelado em filmes,
contos, teses, novelas e reportagens, prece estar mo-
nopolizando o mercado brasileiro. Comparando e
contrastando as diversas versões apresentadas, pode-
mos ir tentando reconhecer os males e estratégias de
uma sociedade tão próxima à nossa em sua desigual-
dade. Assim, depois de saudar os 36.000.004 deuses
que propiciarão os caminhos do livro, podemos nos
divertir numa leitura que, provocadora, chama o
povo, infelizmente iliterato, para a briga, enquanto
adverte e diverte com sua ironia aqueles que se assus-
tam com o despertar de uma classe que julgam do-
minar e que pretendem ignorar.

Ora, preciso lhe falar um pouco sobre a Assassinato Semanal, já que o
nosso primeiro-ministro decerto não lhe dirá nada a esse respeito. Ela é
vendida em todas as bancas de jornal da cidade, junto com aqueles
romances baratos, e é uma leitura muito popular entre os empregados
domésticos da capital, sejam cozinheiros, babás ou jardineiros. Com os
motoristas não é diferente. Toda semana, quando essa revista chega às
bancas, trazendo na capa a figura de uma mulher tremendo de medo
diante de seu futuro assassino, algum motorista logo se encarrega de
comprá-la e, depois, vai emprestando a todos os outros.

 Mas não se assuste com essas informações, sr. primeiro-ministro; não
precisa ficar com essas gotinhas de suor na sua testa amarela. O simples
fato de os motoristas e os cozinheiros de Déli lerem a Assassinato Semanal

não significa que todos estejam prestes a cortar o pescoço de seus patrões.
É claro que adorariam fazer isso. É claro que um bilhão de empregados ali-
mentam, secretamente, a fantasia de estrangular o patrão — e é por isso que
o governo da Índia publica essa revista e a vende pelo preço módico de
quarto rúpias e meia, para que até os pobres possam comprá-la.

trecho • o tigre branco
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A biografia de ARAVIND ADIGA, ganhador do Man Booker Prize de 2008, correria
o risco de ser apenas um resumo de bons colégios e universidades freqüentadas,
não tivesse ele tido, aos 34 anos, uma vida tão cheia de mudanças. Nascido em
1974 na antiga cidade de Madras, agora rebatizada de Chennai, sua família emi-
grou para a Austrália de onde ele partiu para estudar literatura na prestigiosa
universidade de Columbia, em Nova York, e depois fazer um mestrado, também
em literatura, em Oxford, no Magdalen College. Tendo obtido um estágio de jorna-
lismo no Financial Times, conseguiu publicar suas matérias sobre mercado de ações
e investimentos em publicações importantes como Money e Wall Street Journal.
Contratado pela Time como correspondente para o sul da Ásia, ele teve a oportu-
nidade de viajar por sua terra natal e observar a grande desigualdade social exis-
tente na Índia. No conto The Elephant, recentemente publicado pela New Yorker, há
um possível auto-retrato, na figura do jornalista vestido num “terno safári azul”,
admirando-se ao ver um desvalido puxador de rickshaw se deixar explorar até a
morte. Adiga já tem outro livro no prelo, desta vez um livro de contos, que deve
sair em meados de 2009. Agora vive em Mubai, na Índia, e, a julgar por suas
crônicas e entrevistas, seu maior problema é conseguir um lugar para morar, já que
seus compatriotas não confiam em homens solteiros como inquilinos.
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 Viagem a lugar nenhum
A VIAGEM DO ELEFANTE agradará aos leitores fiéis de José Saramago, saudosos de uma narrativa mais leve, menos pretensiosa

GREGÓRIO DANTAS • CAMPINAS – SP

Houve um tempo em que José Saramago
era celebrado como a grande voz do ro-
mance português. Em um pequeno texto
escrito em 1983, e que serviu de orelha para
a edição brasileira do romance Memorial
do convento (Bertrand Brasil), o escritor
goiano José J. Veiga referia-se a Saramago
como um escritor que precisava ser desco-
berto “com urgência” pelos brasileiros.
Havia um entusiasmo legítimo e contagiante
por parte dos leitores que, nos anos seguin-
tes, descobririam romances significativos
como O ano da morte de Ricardo Reis e
O evangelho segundo Jesus Cristo.

Cerca de 25 anos depois, Saramago se
tornou um dos escritores mais populares do
mundo, premiado com o Nobel e adaptado
para o cinema. Mas a recepção de seus últi-
mos livros está longe daquele antigo entusi-
asmo. Um pouco por culpa do autor, que já
há um bom tempo tem trazido a público
uma produção bastante irregular; um pou-
co também por questões extraliterárias que,
normalmente, são os piores motivos para se
condenar qualquer romance.

Tem sido bastante comum, por exem-
plo, que a cobertura da imprensa em torno
da obra de Saramago se concentre demasi-
ado em questões como a orientação políti-
ca do autor e suas declarações mais ou me-
nos infelizes a respeito, principalmente, de
política internacional. São questões bastante
pertinentes ao crítico literário, desde que tal
orientação política interfira na obra. Mas
muitas vezes elas parecem gerar uma anti-
patia ideológica pelo autor que pouco re-
percute na análise do texto literário.

Além disso, Saramago já foi, vez ou ou-
tra, incluído em certa classe de vendedores
do prêmio Nobel — como Toni Morrison,
V. S. Naipaul e Orhan Pamuk — que, su-
postamente, teriam sido agraciados com o
prêmio mais por questões políticas do que
efetivamente literárias. Talvez haja um pou-
co de razão nestes argumentos. Mas como
todas as idéias prontas, há que se duvidar
delas, e não propagá-las como verdades
inquestionáveis. Principalmente porque não
se deve condenar o autor de romances
como O ano da morte de Ricardo Reis ao in-
ferno da mediocridade literária, ao qual ele
definitivamente não pertence.

O retorno
A viagem do elefante, recém-lançado no

Brasil, é uma boa oportunidade para os
mais desconfiados tentarem se reconciliar
com a ficção de José Saramago. Talvez seja
este o seu melhor livro desde o Nobel, em

1998. O que, convenhamos, não quer dizer
muito, já que, nestes dez anos, suas cria-
ções decepcionaram: livros como Ensaio
sobre a lucidez e Intermitências da morte
fracassaram pelo tom pretensioso e
moralizante das fábulas mais conservado-
ras. Não à toa, são textos em que a visão
política do autor contamina de modo mais
evidente sua literatura. Depois vieram as Pe-
quenas memórias, um livro interessante
pelo que tinha, exatamente, de despretensi-
oso (embora parecesse ser o resultado fa-
lhado de uma grande autobiografia que o
autor vinha anunciando há muito tempo).
E, agora, A viagem do elefante vem sendo
recebido como um “retorno” do autor a
algumas das qualidades que fizeram dele
um dos mais lidos no mundo.

O enredo trata de um acontecimento
insólito. Em 1552, o arquiduque austríaco
Maximiliano II recebeu um elefante como
presente de casamento, enviado por “dom
João, o terceiro, rei de portugal e dos
algarves, e de dona catarina de áustria, sua
esposa e futura avó daquele dom sebastião
que irá pelejar a alcácer-quibir e lá morrerá
ao primeiro assalto, ou ao segundo, embo-
ra não falte quem afirme que se finou por
doença na véspera da batalha”. Logo de
início, o narrador já mostra a que veio: o
tom jocoso se revela no uso das iniciais
minúsculas, na indiscrição com que
flagramos o casal real na intimidade da
alcova (onde, como sabemos, são tomadas
as decisões políticas mais importantes), e na
sem-cerimônia com que a cena se transfor-
ma em um comentário pouco lisonjeiro à
memória do ilustre Dom Sebastião.

Nenhum destas figuras históricas irá
protagonizar o romance, papel que cabe ao
tal elefante, Salomão, e ao seu guia (ou
cornaca), chamado Subhro: juntos, empre-
endem uma longa viagem rumo à Áustria,
devidamente protegidos pela escolta real.
Mas que o leitor não espere uma viagem de
grandes descobertas ou de iluminação pes-
soal: nem os personagens que encontram
pelo caminho, nem os conflitos enfrenta-
dos na viagem são muito aprofundados.
Antes, eles parecem muitas vezes apenas
servir de pretexto para o narrador exercitar
sua vocação para as digressões e comentá-
rios mordazes. E, como há muito não se
via nos livros de Saramago, o narrador
parece de fato se divertir enquanto conta
sua história. Sem moralismo, sobra humor,
que não poupa ninguém. Afinal, “bem vis-
tas as coisas, um arquiduque, um rei, um
imperador não são mais do que cornacas
montados num elefante”.

É bastante significativo que a história

tenha recebido o subtítulo de “conto”. Não
por uma questão terminológica (já que se
trata, essencialmente, de uma novela), mas
por filiar o livro àquele modelo de conto
imortalizado pelos irmãos Grimm, e a que
chamaríamos de “contos de fadas”: histó-
rias muitas vezes protagonizadas por ani-
mais, e com um sentido moralizante mais
ou menos explícito. Em seu célebre estudo
sobre as “formas simples”, André Jolles ex-
plica que, apesar de os enredos serem frívo-
los, e os heróis dos contos não serem neces-
sariamente modelos de virtude, essas histó-
rias carregam sempre um sentido moral, e
nos mostram as coisas como elas deveriam
ser. Neste sentido, Saramago fez uma refe-
rência irônica à tradição. A viagem do ele-
fante não é um conto de fadas, nem uma
fábula didática; pelo contrário, a viagem do
título parece ir do nada a lugar nenhum,
fruto de um capricho, e sem discursos
moralizantes. Moral, se a há, talvez esteja
em uma simples mas triste constatação: “a
dura experiência da vida tem-nos mostra-
do que não é aconselhável confiar demasi-
ado na natureza humana, em geral”.

Nem fábula nem romance histórico
Se A viagem do elefante não é uma fá-

bula no sentido mais estrito do termo, tam-
bém não se trata propriamente de um ro-
mance histórico: não há, como em
Memorial do convento, por exemplo, a
ambição de fazer uma minuciosa reconstru-
ção histórica. Até porque o passado não pode
ser reconstituído linearmente e sem sombras,
como faz a chamada história oficial:

O passado é um imenso pedregal que muitos
gostariam de percorrer como se de uma auto-
estrada se tratasse, enquanto outros, paciente-
mente, vão de pedra em pedra, e as levantam,
porque precisam de saber o que há por baixo de-
las. Às vezes saem lacraus ou escolopendras, gros-
sas roscas brancas ou crisálidas a ponto, mas
não é impossível que, ao menos uma vez, apare-
ça um elefante.

Mas isso o leitor de Saramago já bem o
sabe. Como também sabe que seu narrador,
mesmo nos romances históricos, é sempre
nosso contemporâneo, e mantém uma dis-
tância crítica dos eventos que narra, comen-
tando-os à parte com o leitor, chamando-o
para a conversa como quem chama a um
comparsa. O narrador convoca o leitor para
rebaixar personagens históricos e seus feitos
aos pequenos caprichos e idiossincrasias coti-
dianas. Também faz uso de ditos e fábulas
ou adota um tom sério, ensaístico ou prover-
bial, como quem vai promover uma reflexão

filosófica grave e de grandes proporções. Mas
não o faz. O leitor mais ingênuo pode ser
enganado, e sentir-se edificado com tamanha
“sapiência”, quando na verdade o próprio
narrador parece mais comprometido em es-
crever “pelo simples gosto de escrever as pala-
vras e dizê-las de modo saboroso”, conforme
nos é dito em História do cerco de Lisboa.

Este sabor parece ter sido parcialmente
recuperado em A viagem do elefante, por
um narrador consciente dos recursos que
manipula: desculpa-se da vulgaridade de al-
gumas expressões, comenta a providência de
certas onomatopéias, comete pequenas con-
tradições (como anunciar que se evitará ana-
cronismos, sem contudo evitá-los), além de
demonstrar um pudor evidentemente falso
para com seus personagens (ao propor, por
exemplo, que “desviemos a vista” enquanto
um personagem tem um acesso de
disenteria). Além disso, assume que a digres-
são é sua principal estratégia de composição:

 Essas observações talvez venham a ser consi-
deradas desnecessárias pelos leitores mais inte-
ressados na dinâmica do texto que em manifesta-
ções pretensamente solidárias, e de certa maneira
ecumênicas (...). Quando o cérebro divaga, quan-
do nos arrebata nas asas do devaneio, nem damos
pelas distâncias percorridas, sobretudo quando
os pés que nos levam não são os nossos.

Por tudo isso, o leitor mais rigoroso, em
busca de um romance que se revele novos
caminhos na ficção do autor, sairá decepci-
onado: essencialmente, A viagem do elefante
não traz nada de novo à obra de Saramago.
Procedimentos, temas e tipos são bastante
familiares, sem que se demonstre, contudo,
a complexidade de personagens icônicos de
seus outros romances, como Ricardo Reis,
Baltazar Sete Sóis, Jesus Cristo ou a mulher
do médico. Mas o livro certamente agrada-
rá aos leitores fiéis de José Saramago, sau-
dosos de uma narrativa mais leve, menos
pretensiosa: ao contrário dos últimos roman-
ces, é um livro que se lê com prazer, o que
(não nos esqueçamos) pode ser também uma
das funções dos romances.

A viagem do elefante há de interessar,
também, aos biógrafos que um dia estuda-
rão a relevância da delicada situação de saú-
de enfrentada pelo autor durante a redação
deste livro. E a quem pensa que esse roman-
ce será uma virada na obra de Saramago,
anunciador de uma nova fase, mais “leve”,
o autor avisa: não se enganem. Em entrevis-
ta recente, concedida ao programa Espaço
Aberto, da Globonews, Saramago disse que
seu próximo livro deve ser “sério” como os
anteriores. Esperamos que não.

JOSÉ SARAMAGO
nasceu em Azinha-
ga, em 1922. Foi ser-
ralheiro mecânico,
tradutor e jornalista,
e desde 1976 dedi-
ca-se exclusivamente
à literatura. Vence-
dor do prêmio Ca-
mões, foi também o
primeiro escritor em
língua portuguesa a
vencer o prêmio No-
bel de Literatura, em
1998. É autor de Le-
vantado do chão, O
ano da morte de
Ricardo Reis, O
evangelho segun-
do Jesus Cristo, A
caverna, dentre
outros.

o autor

Uma coisa que custa tra-
balho a entender é que o
arquiduque maximiliano te-
nha decidido fazer a viagem
de regresso nesta época
do ano, mas a história as-
sim o deixou registrado
como facto incontroverso e
documentado, avalizado
pelos historiadores e con-
firmado pelo romancista, a
quem haverá de perdoar
certas liberdades em
nome, não só do seu direi-
to a inventar, mas também
da necessidade de preen-
cher os vazios para que
não viesse a perder-se de
todo a sagrada coerência
do relato. No fundo, há que
reconhecer que a história
não é apenas selectiva, é
também discriminatória, só
colhe da vida o que lhe in-
teressa como material so-
cialmente tido por históri-
co e despreza todo o res-
to, precisamente onde tal-
vez poderia ser encontra-
da a verdadeira explicação
dos factos, das coisas, da
puta realidade. Em verda-
de vos direi, em verdade
vos digo que vale mais ser
romancista, ficcionista,
mentiroso. Ou cornaca,
apesar das descabeladas
fantasias a que, por origem
ou profissão, parecer ser
atreitos.

trecho • A viagem
do elefante

A viagem do elefante
José Saramago
Companhia das Letras
264 págs.
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POR AÍ ADRIANA LISBOA

A casa era bonita. Tinha paredes de co-

res fortes: azul. Laranja. Colunas amare-

las. As plantas do jardim interno cresciam

com a opulência do Caribe. Mas na rua

ventava um vento bom, e havia mojitos

demais na festa, e as conversas já tinham

todas chegado aonde tinham que chegar.

Então, o mais sensato era voltar à rua e seu

nome curioso (Tumbamuertos). O caminho

ao hotel era simples: seguir até a Calle del
Santísimo e depois sempre em frente, até o

teatro. Dali por diante eu me virava.

O Hay Festival de Cartagena de Indias

acontece há quatro anos na cidade caribenha

que faz pensar em Paraty, um pouco, e em

Salvador. Alguém chamou meu nome.

Mayra Santos-Febres, a escritora porto-

riquenha, também fugia da festa.

Não era a primeira vez que Mayra ia ao

festival. Mas era a primeira vez que tinha se

deixado levar numa dança e depois num pas-

seio pela área de Getsemani, que não é

Cartagena turística, que não se mede pelo afluxo

de estrangeiros fantasiados de caribenhos, com

linho branco e suor. Pela Calle de

Tumbamuertos e pela Calle del Santísimo, pas-

sando pelo teatro e pelas mesas ao ar livre onde

as pessoas seguiriam bebendo e conversando

alto, Mayra me contou essa história.

Eu já tinha sido apresentada a Martín

Murillo e já o tinha visto com sua Carre-

ta Literária nas ruas de Cartagena. Mas

não conhecia a história que ele contou a

Mayra durante a dança e o passeio por

Getsemani, e que Mayra agora me conta-

va, madrugada adentro.

Era uma vez um menino, nascido em

Quibdó (Chocó, Colômbia) no ano de 1968,

cujos pais se separaram quando ele tinha sete

anos e que foi viver em Medellín com a mãe.

Aos dezoito, rebelde, se foi para a costa do

Caribe (“vamonos pa’la costa que el costeño

es muy perezoso y allá hacemos plata”, lhe

diziam seus amigos). Tornou-se marinheiro

de barcos de contrabando. Conheceu, graças

a esse ofício, Aruba (que se tornaria para ele

o que Cuba era para Hemingway, como di-

ria mais tarde), Panamá, Porto Rico, San

Martín, Jamaica, Cancún. Depois foi vender

arepas, espécie de broa salgada de milho, em

Barranquilla. O dinheiro que ganhava, gas-

tava. O dinheiro que gastava, ganhava.

Até que acabou indo parar em Cartagena.

Morando num pequeno quarto de hotel sem

banheiro, cujo espaço era suficiente para uma

cama, foi ganhar a vida vendendo água.

Com um diferencial, que impulsionou seu

negócio: percebendo que os vendedores

ambulantes de doces compravam água quen-

te do fornecedor, passou a lhes oferecer água

gelada. Pequenino lance de mestre.

Mas o que lhe agradava mesmo eram

os jogos de basquete (“um esporte muito

ético”). Seu sonho era ser comentarista da

NBA. E por causa desse sonho Martín

Murillo, ex-marinheiro de barcos de con-

trabando, ex-vendedor de arepas e atual ven-

dedor de água em Cartagena, começou a

ler. A lógica era aristotélica, conforme me con-

tava Mayra naquela madrugada: para ser um

bom comentarista de basquete, era preciso fa-

lar bem. E como aprender a falar bem? Len-

do. Lendo os melhores autores. E quem seri-

am os melhores autores? Possivelmente aque-

les que ganharam o Prêmio Nobel?

Um dia, lá estava Martín Murillo vendendo

água a Jaime Abello Banfi, diretor da Fundação

Nuevo Periodismo Iberoamericano, organização

criada por Gabriel García Márquez. Empenha-

do em seu projeto de chegar à NBA, Martín lia

Saramago na ocasião, ao que consta — seu autor

favorito ao lado de, claro, Gabo. Ele e Jaime

Abello Banfi começaram a falar de leitura. Martín

acabou ganhando de presente vários livros da Fun-

dação, e encontrou no diretor algo informalmen-

te próximo de um padrinho literário.

Obcecado pelos livros e pela leitura, come-

çou a economizar dez mil pesos dos quarenta

mil diários que ganhava vendendo água e in-

vesti-los em sua biblioteca pessoal. A su-

gestão de transformar essa paixão numa

utilidade pública veio do jornalista nor-

te-americano Jon Lee Anderson. Martín

colocou cento e poucos livros de sua co-

leção pessoal num carrinho como os dos

vendedores ambulantes, com as palavras

CARRETA LITERÁRIA. ¡LEAMOS! pintadas

em verde sobre fundo amarelo.

Na ocasião em que Mayra me contava
a história ouvida na véspera entre uma dan-

ça e um passeio por Getsemani, Martín já

andava pelas ruas de Cartagena com uma

credencial do Hay Festival. A camiseta

branca que ele veste hoje, com sua ima-

gem junto à Carreta Literária, cria uma

curiosa impressão de espelhos antepostos,

reproduzindo uma imagem ao infinito, e

divulga seu negócio — que não é um ne-

gócio, porque Martín não vive disto: a

Carreta Literária empresta livros de graça

e na base da confiança. O homem que a

conduz pelas ruas, avatar de algo precioso

e esquecido, ou desconhecido, algo ligei-

ramente fora deste mundo, não ganha

mais a vida vendendo água: ele tem hoje

um emprego na Emisora Atlántico. Por

conta de sua história com os livros, já deu

entrevistas à CNN e à BBC e participou de

debates formais, mas insiste — e estamos,

creio, todos habilitados a entender esse es-

panhol: “Mí oficina es la calle, con todo

respeto yo soy como las putas. A mí me

faltan horas y horas de lectura pero nunca

haré lo que hacen muchos intelectuales,

encerrarse con sus conocimientos”.

Como sua existência flerta com a dos

personagens de ficção, me dou a liberdade

de pensar para Martín Murillo o capítulo

seguinte: ele por fim se torna comentarista

da NBA, entremeando à ética do basquete

certa ética literária, feita de frases preciosas e

um tanto excêntricas. Vive oficialmente em

Aruba. Em sua casa, é possível pegar livros

emprestados. Beber uma água (ou uma cer-

veja) gelada, por conta do anfitrião. E, en-

tre uma coisa e outra, dançar.

A carreta literária
Como o sonho de MARTÍN MURILLO de ser comentarista de basquete transformou-o num grande leitor e incentivador da leitura

MARTÍN MURILLO e sua carreta literária nas ruas de Cartagena (Colômbia)

Adriana Lisboa
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Sobre a água
Guy de Maupassant

Tradução: Amilcar Bettega

No verão passado eu tinha alugado uma peque-
na chácara às margens do Sena, a várias léguas de
Paris, e ia dormir lá todas as noites. Ao cabo de al-
guns dias, conheci um dos meus vizinhos, um ho-
mem de trinta a quarenta anos, no mínimo o tipo
mais curioso que jamais vira. Era um velho barquei-
ro, mas um barqueiro fanático, sempre perto da
água, sempre sobre a água, sempre na água. Devia
ter nascido num bote, e certamente vai morrer ma-
nobrando um bote em sua viagem final.

Num fim de tarde em que passeávamos às mar-
gens do Sena, pedi que me contasse algumas aven-
turas de sua vida de navegante. Eis que imediata-
mente meu homenzinho ganha vida, se transfigu-
ra, torna-se eloqüente, quase poeta. Ele trazia no
coração uma grande paixão, uma paixão devasta-
dora, irresistível: o rio.

Ah! — ele disse — quantas recordações tenho
desse rio que você vê correr aí, tão perto de nós!
Vocês, habitantes das cidades, vocês não sabem o
que é o rio. Mas ouçam um pescador pronunciar
essa palavra. Para ele, é a coisa misteriosa, profun-
da, desconhecida, o território das miragens e dos
fantasmas, onde vemos, de noite, coisas que não
existem, ouvimos ruídos que não conhecemos, te-
memos sem saber por quê, como ao atravessar um
cemitério: e na verdade é o mais sinistro dos cemi-
térios, aquele onde não existe túmulo.

Para o pescador, a terra é delimitada; e no escu-
ro, quando não há lua, o rio é infinito. Um mari-
nheiro não sente a mesma coisa com relação ao mar.
O mar é quase sempre duro e perigoso, é verdade,
mas ele grita, esbraveja, ele é leal, o grande mar; ao
passo que o rio é silencioso e traiçoeiro. Não ruge,
corre sempre sem ruído, e para mim esse eterno
movimento da água correndo é mais assustador do
que os vagalhões do oceano.

Alguns fantasistas afirmam que o mar esconde
em suas entranhas imensos territórios azulados,
onde os afogados erram por entre peixes enormes,
em meio a misteriosas florestas e grutas de cristal.
O rio tem somente profundezas escuras onde se
apodrece na vasa. Porém, ele é lindo quando brilha
sob o sol nascente, marulhando suavemente entre
as margens cobertas de juncos que murmuram.

O poeta, falando do oceano, disse:

Tereza Yamashita
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Ó vagas, que conheceis lúgubres histórias!
Vagas profundas, temidas pelas mães ajoelhadas, vós,
que vos conteis tais histórias quando as marés são elevadas
E é isso que vos dá dessas vozes desesperadas
Que tendes, à noite, quando vindes até nós.

Pois bem, penso que as histórias sussurradas pelos jun-
cos delgados com suas vozes baixinhas e tão suaves po-
dem ser ainda mais sinistras que os dramas lúgubres con-
tados pelas vociferações das ondas.

Mas já que você pergunta sobre algumas das minhas
recordações, vou lhe contar uma aventura esquisita que
me aconteceu aqui mesmo, faz uns dez anos.

Eu morava, como ainda hoje, na casa da senhora Lafon,
e um de meus melhores companheiros, Louis Bernet — que
agora renunciou aos barcos, a seus adereços e a sua displi-
cência para ingressar no Conselho de Estado —, estava ins-
talado no vilarejo de C…, duas léguas abaixo. Jantávamos
juntos todas as noites, ora na casa dele, ora na minha.

Uma noite eu voltava sozinho e bastante cansado, tra-
zendo a duras penas meu pesado barco rio acima, um océan
de doze pés que utilizava sempre à noite, e parei alguns
segundos para tomar fôlego perto da ponta dos juncos, lá,
mais ou menos duzentos metros antes da ponte da estrada
de ferro. Era uma noite magnífica; a lua resplandecia, o
rio cintilava, a brisa era calma e agradável. Aquela tran-
qüilidade me tentou; disse a mim mesmo que me faria
bem fumar meu cachimbo naquele lugar. À ação seguiu o
pensamento; peguei a âncora e a joguei no rio.

O bote, que descia outra vez com a correnteza, arriou
sua cadeia até o fim e parou; eu me sentei na popa, no
meu agasalho de pele, tão comodamente quanto me foi
possível. Não se ouvia nada, mas nada mesmo: só de vez
em quando eu pensava ouvir um marulhozinho quase im-
perceptível da água junto à margem, e distinguia os ra-
mos de juncos mais altos, que assumiam formas surpreen-
dentes e, por momentos, pareciam se agitar.

O rio estava perfeitamente tranqüilo, mas me senti
agitado pelo silêncio extraordinário que me rodeava. To-
dos os bichos, rãs e sapos, estes cantores noturnos dos
charcos, estavam calados. De repente, perto de mim, à
minha direita, uma rã coaxou. Estremeci: ela se calou;
não ouvi mais nada e decidi fumar um pouco para me
distrair. Mas, embora fosse um fumador inveterado, não
consegui; na segunda tragada o coração se alterou, e pa-
rei. Pus-me a cantarolar: o som da minha voz era insupor-
tável; então me estendi no fundo do bote e olhei para o
céu. Durante algum tempo permaneci tranqüilo, mas em
seguida os pequenos movimentos do barco me inquieta-
ram. Pareceu-me que ele fazia bordejos enormes em zi-
guezague, tocando alternadamente as duas margens do
rio; depois pensei que algum ser ou força invisível puxa-
va-o lentamente para o fundo da água e o reerguia em
seguida para deixá-lo cair de novo. Eu era jogado de um
lado a outro, como se no meio de uma tempestade; ouvi
ruídos à minha volta; pus-me em pé de um salto: a água
cintilava, tudo estava calmo.

Compreendi que eu estava com os nervos um pouco
debilitados e decidi ir embora. Puxei a corrente; o barco se
pôs em movimento, mas logo senti uma resistência, puxei
mais forte, a âncora não veio; ficara presa em alguma coisa
no fundo da água e eu não conseguia erguê-la; recomecei
a puxar, mas inutilmente. Então apanhei os remos e fiz o
barco dar a volta, levando-o a montante para mudar a po-
sição da âncora. Foi em vão, ela continuava presa; fui to-
mado pela cólera e sacudi a corrente com raiva. Nada se
moveu. Desanimado, sentei e comecei a refletir sobre a
situação. Eu não podia pensar nem em rebentar a corren-
te nem em soltá-la da embarcação, porque ela era enor-
me e estava engastada, na proa, numa tora de madeira
mais grossa do que meu braço; mas como o tempo conti-
nuava muito bom, imaginei que, sem dúvida, não tarda-
ria a encontrar algum pescador para me socorrer. Meu
infortúnio tinha me acalmado; sentei-me e pude, enfim,
fumar meu cachimbo. Trazia comigo uma garrafa de rum,
bebi dois ou três goles, e até ri da minha situação. Fazia
bastante calor, de modo que, em último caso, poderia passar
a noite ao relento sem grandes problemas.

De repente, um ligeiro golpe ressoou contra o casco
do barco. Levei um susto, e um suor frio me gelou dos pés
à cabeça. Aquele barulho vinha sem dúvida de algum
toco de madeira trazido pela correnteza, mas fora o sufici-
ente para que eu me sentisse de novo invadido por uma
estranha agitação nervosa. Agarrei a corrente e me esti-
quei todo num esforço desesperado. A âncora não cedeu.
Sentei-me outra vez, esgotado.

Nesse meio-tempo, o rio se havia coberto aos poucos
com um nevoeiro branco e muito espesso que se arrastava
rente à água, de maneira que, pondo-me de pé, eu não
via mais o rio, nem meus pés, nem o barco, mas distinguia
apenas a ponta dos juncos, e depois, mais ao longe, a pla-
nície inteiramente empalidecida pela luz da lua, com gran-
des manchas escuras subindo ao céu, formadas pelos gru-
pos de álamos. Eu estava como sepultado até a cintura
numa espécie de toalha de algodão de uma brancura sin-
gular, e vinham-me à mente pensamentos fantásticos.

Imaginava que tentavam subir no barco, que eu não con-
seguia mais enxergar, e que o rio, encoberto por aquele
nevoeiro opaco, devia estar cheio de seres estanhos que
nadavam à minha volta. Senti um mal-estar horrível, ti-
nha as têmporas comprimidas, meu coração batia a ponto
de me sufocar e, perdendo o juízo, pensei em escapar a
nado; mas logo essa idéia me provocou um calafrio de
pavor. E me vi, perdido, nadando a esmo naquela bruma
espessa, me debatendo no meio da vegetação, dos juncos,
os quais não poderia evitar, arquejando de medo, não en-
xergando a margem, não encontrando mais o barco, e eu
tinha a impressão de que me sentiria puxado pelos pés,
direto ao fundo daquela água escura.

De fato, como eu seria obrigado a subir a correnteza
ao menos por uns quinhentos metros, antes de encon-
trar um lugar livre de vegetação e de juncos onde pu-
desse dar pé, haveria para mim nove chances em dez de
eu não conseguir me orientar no nevoeiro e de me afo-
gar, por melhor nadador que fosse.

Tentei manter a razão. Sentia a vontade bem deter-
minada de não ter medo, mas havia em mim outra coisa
além da vontade, e essa outra coisa sentia medo. Me
perguntei sobre o que poderia temer; meu eu corajoso
debochou do meu eu covarde, e jamais percebi tão clara
quanto naquela noite a oposição dos dois seres que exis-
tem em nós, um querendo, o outro resistindo, e os dois
triunfando alternadamente.

Aquele medo estúpido e inexplicável continuava cres-
cendo e transformava-se em terror. Eu permanecia imó-
vel, os olhos abertos, o ouvido espichado e à espera. De
quê? Eu não sabia, mas devia ser algo terrível. Acho que
se um peixe tivesse resolvido saltar fora d’água, como fre-
qüentemente acontece, nada mais teria sido preciso para
me fazer cair duro, inconsciente.

Entretanto, com um esforço muito grande, terminei
por mais ou menos recobrar a razão que me escapava.
Apanhei outra vez a garrafa de rum e bebi uma golada.
Então tive uma idéia, e me pus a berrar com todas as
forças, voltando-me sucessivamente para os quatro pon-
tos do horizonte. Quando a garganta não agüentou mais,
escutei — um cão uivava, muito longe.

Bebi de novo e me estendi ao comprido no fundo do
barco. Fiquei assim talvez uma hora, talvez duas, sem
dormir, os olhos abertos, com pesadelos me rondando. Não
tinha coragem de me levantar e no entanto desejava in-
tensamente fazê-lo; adiava de minuto em minuto. Dizia a
mim mesmo: “Vamos, de pé!” e tinha medo de fazer um só
movimento. Finalmente me reergui cheio de precauções,
como se minha vida dependesse do mínimo ruído que eu
fizesse, e olhei por cima da borda.

 Fui deslumbrado pelo mais maravilhoso, pelo mais
surpreendente espetáculo que se possa ver. Era uma
dessas aparições do terreno das fadas, uma dessas vi-
sões contadas por viajantes que retornam de muito lon-
ge e que escutamos sem acreditar.

O nevoeiro, que duas horas antes flutuava sobre a água,
tinha pouco a pouco se retirado e se acumulado junto às
margens. Deixando o rio inteiramente livre, ele havia for-
mado sobre cada ribanceira um cerro ininterrupto de seis
ou sete metros, que brilhava sob a lua com um esplêndido
clarão de neve. De sorte que se via apenas o rio laminado
de fogo entre aquelas duas montanhas brancas; e lá em
cima, sobre minha cabeça, abria-se, cheia e ampla, uma
grande lua brilhante, no meio de um céu azulado e leitoso.

Todos os bichos aquáticos tinham despertado; as rãs
coaxavam furiosamente, enquanto, a intervalos regula-
res, ora à direita, ora à esquerda, eu ouvia essa nota
curta, monótona e triste, que a voz metálica dos sapos
lança às estrelas. Coisa estranha, eu não sentia mais
medo; estava no meio de uma paisagem tão extraordi-
nária que mesmo as maiores excentricidades não teriam
conseguido me surpreender.

Quanto tempo aquilo durou, não sei, pois terminara por
adormecer. Quando voltei a abrir os olhos, a lua estava en-
coberta, o céu cheio de nuvens. A água marulhava de forma
sinistra, o vento soprava, fazia frio, a escuridão era profunda.

Bebi o que me restava do rum. Em seguida escutei, tiri-
tando, os juncos sendo deslocados e o ruído funesto do rio.
Tentei enxergar, mas não pude distinguir nem meu barco
nem minhas próprias mãos, que eu trazia para perto dos olhos.

Porém, aos poucos a espessura daquele negror dimi-
nuiu. De repente julguei que uma sombra deslizava mui-
to perto de mim; soltei um grito, e uma voz respondeu;
era um pescador. Chamei-o, ele se aproximou e eu lhe
contei meu problema. Ele então pôs seu barco borda a
borda com o meu, e juntos puxamos a corrente. A âncora
não se moveu. O dia começava a raiar, sombrio, cinza,
chuvoso, gelado, um daqueles dias que nos trazem triste-
zas e desgostos. Avistei outro barco, nós o chamamos, gri-
tando com as mãos em concha. O homem que o navega-
va juntou seu esforço aos nossos; então, pouco a pouco, a
âncora foi cedendo. Ela subia, mas devagar, muito deva-
gar, e carregada de um peso considerável. Finalmente
distinguimos uma massa escura, e a puxamos para dentro
do meu barco: Era o cadáver de uma velha, com uma
enorme pedra amarrada ao pescoço. (1876)
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História do fim do mundo

Guerra contra gomorra

Passam-se os anos e natanael volta para a sua cida-
de, encontrando um mundo desfeito e ao mesmo tem-
po paralisado. Ele percorre a rua com seus olhos de
antes, e tudo que consegue ver é o fim de tudo.

próximo capítulo

Preso à rotina da casa e do armazém, natanael co-
meça a freqüentar o corpo de uma mulher, que lhe
oferece novas experiências. Ele continua a história
de homem que se rendem ao mundo, às mulheres
do mundo, às esposas da multidão.

capítulo anterior

1.

Tudo eu esperava dele, menos isso, disse
prudenciana ao descobrir aquilo que ela classifi-
caria como a grande traição, tirando-a de seu sos-
sego para sempre, como gostava de dizer, não por
nostalgia dos tempos de reclusão entre muros do-
mésticos, embora ela sonhasse todas as noites com
a paz daquele universo protegido contra o canto
das sereias, mas principalmente por lembrar que
ela não pertencia a nada daquilo ali, e era assim,
com um desdém bíblico, como se estivesse cum-
prindo seus dias de deserto, alimentando-se com

os repugnantes gafanhotos, que ela dava conta
das novas tarefas, justificando, em seu íntimo, que

tinha dois filhos para criar, mas em breve natanael

poderia assumir o armazém, tinha tido alguma ex-
periência no comércio, convivera com o outro, ela

se recusava a pronunciar o nome de jerônimo, e

devia ter aprendido algo, pelo menos teria um
mínimo de prazer ao lidar com os clientes, o que

que ela nunca conheceria, mesmo se ficasse cem

anos naquele posto a que fora empurrada pela
necessidade, e gostava de deixar bem claro que

seu reino não era daquele mundo, por isso vestia

roupas de dona de casa para trabalhar no arma-
zém que continuava cheio de agricultores, o mo-

vimento tinha até aumentado, aqueles homens

rudes admiravam sua força: mulher de garra essa
nossa comadre prudenciana, eles diziam, e ela se

tornou a comadre de todos, indo ao armazém com

vestidos florais, largos e sóbrios, e com suas chi-
nelas de crochê, que ela mesmo fabricava nas

horas de pouco movimento, lidando com fios e
agulhas no escritório, como se estivesse apenas

provisoriamente fazendo as vezes do marido, e

estes hábitos domésticos eram uma forma de
manter seu vínculo com a casa, agora sob os cui-

dados de uma empregada vinda do sítio, há mui-

to, na primeira oportunidade, demitira ana: não
quero mais saber dessa gente da cidade, e a moça

da roça limpava tudo do jeito dela, cuidava da

comida e das crianças, embora natanael já fosse
adolescente, estudando no noturno para assim

poder ajudar a mãe no comércio, enquanto

prudenciana entrava em casa, durante o dia, ape-
nas para almoçar, e fazia questão, mesmo sob o

protesto de valéria, a empregada trazida da colô-

nia mineira, de ajudar a lavar a louça: é do meu
gosto, argumentava, e neste momento
prudenciana trabalhava sorrindo, até cantava uma

das modinhas de sua infância, pois estava de vol-
ta ao seu território, pena que a louça era pouca,

valéria já havia lavado boa parte das panelas, e as

travessas e os pratos eram de fácil limpeza, e logo
prudenciana arrastava suas chinelas de crochê na

direção do armazém, para que natanael pudesse
almoçar, fora reservado a ele um prato pronto no
forninho, ainda quente, e ele comeria na frente
da televisão, vendo o noticiário do meio-dia, tal
como jerônimo, que gostava de preparar seu pra-
to enquanto a família almoçava e ir para a sala,
sob o olhar de repreensão de prudenciana, que

queria todos os dias um cenário de santa ceia, re-
produzindo a imagem pendurada na parede da
cozinha, nos fundos da mesa, e que tinha sido

trazida de uma viagem que o casal fizera, anos
atrás, a aparecida do norte, só que o marido a con-
trariava, e nesta contrariedade mínima estaria em
gérmen o que depois viria a acontecer, levando a
esta inversão de papéis, natanael cuidava do ar-
mazém, almoçava com o prato na mão enquanto

assistia ao noticiário, limpava o barracão e o pátio
todas as manhãs, seguindo o mesmo método do

pai, com a serragem jogada do velho balde, tudo
tão igual, e tão diferente ao mesmo tempo, pois
natanael se submetia àquela rotina de forma cega,
como se tivesse cumprindo uma sentença qual-

quer, pagando os anos de desinteresse pelo sus-
tento da família, e agora não podia nem se au-

sentar um pouco do armazém, a mãe ficava ao
seu lado o dia todo, e à noite, na escola, ele assis-
tia às aulas, tentava prestar atenção nas matérias,
embora dormisse em vários momentos, mas sem

pensar em desistir, estudar era sua única possibi-
lidade de evasão, e tinha que ao menos alimen-

tar este sonho, e ficava até a última aula, chegando em
casa cansado dos esforços do dia e da noite para en-
contrar a mãe sentada na cozinha, costurando peças
de roupas para ela ou consertando as roupas dele e da
irmã, no seu turno de dona de casa.

2 .

Lembra daquela noite em que encontramos
madalena pelada aqui na cozinha, ela perguntou quan-
do natanael se sentou à mesa, depois das aulas, para
comer um pedaço de bolo que prudenciana havia aca-
bado de assar, iniciando esta conversa do nada, sinal
de que passara todo o tempo anterior à sua chegada
pensando na vizinha: eu devia ter empurrado a peca-
dora para as mãos do marido, teria interrompido tudo,
mas não tive coragem, emprestei a toalha de mesa para
ela cobrir as vergonhas ainda cheirando a macho, e dei
uma cama nesta casa, mas ela queria mais, e acabou
tendo, meu deus, prudenciana dizia, e nestas horas
natanael se deprimia, a mãe talvez não tivesse conhe-
cimento de seus encontros com madalena que, antes
entrar nua na casa, já tinha praticado outros assaltos
ali, voltara apenas para buscar algo de maior valor, mas
voltara sem cálculo, impulsionada pelo medo, encon-

trando providencialmente a porta aberta e o que ela

desejava bem ao seu alcance, e prudenciana prosse-
guia em suas análises: quando o outro colocou os olhos

no corpo daquela perdida, ele já não era mais meu, ele

quis freqüentar a terra sem dono, e a partir daquela
noite eles se encontravam durante o dia, quando o

adonias estava bebendo nos bares, mas como não era

só ele que cavava aquele terreno, chegou um momento
em que achou que devia tomar a posse definitiva, e

começou expulsando o próprio marido da pecadora, e

quando ele fugiu com madalena eu queria morrer,
nunca mais sairia na janela para ser apontada como a

esposa traída, morreria de desgosto aqui em casa, se é

que isso hoje não seja morrer de desgosto, mesmo com
toda esta falsa demonstração de força, e, na mesma

manhã em que ele desapareceu, levando apenas as

melhores roupas, sinal de que não iria mais trabalhar,
viveria apenas do prazer, levando as roupas, o carro e

nosso dinheiro, fui abrir o armazém e anunciei aos fun-

cionários: a partir de agora eu cuido dos negócios,
jerônimo morreu para mim, e ninguém perguntou

nada, talvez todos já soubessem, meu filho, porque só

uma mulher internada numa casa de muros altos po-
dia desconhecer que aquela ordinária estava metendo

as garras em seus homens, e ao falar isso prudenciana

deixou claro que sabia do caso de natanael e madalena,
e o rapaz sentiu um grande alívio, não precisaria con-

tar nada, o passado se abria como o mar a moisés, e

revelava o seu solo arenoso, talvez fosse esta a razão
daquela conversa, afastá-lo do remorso, e ali estavam

eles, mãe e filho destruídos pela mesma mulher, quan-

do, do nada, ou melhor, da profundeza escura de suas
tormentas, mas sem nenhum vínculo com algo que ti-

vesse acontecido entre os dois, até porque os dois per-

maneciam em silêncio, perdidos em regiões desertas,
tentando não pensar, e muito menos falar, quando do
nada prudenciana proferiu um de seus provérbios: o

mundo é muito maior do que a mulher, e natanael não
sabia em que sentido interpretar isso, estaria a mãe

dizendo que jerônimo logo se cansaria de madalena e

a trocaria por outros atrativos, ou a sua fala indicava
apenas que ela, como mulher, não podia vencer as leis

do mundo, e estas duas possibilidades de sentido eram
tão verdadeiras que natanael preferiu não escolher ne-
nhuma delas, apenas pensando que, na idade em que
ele estava, a mulher era o próprio mundo, e nunca,
em sua breve adolescência, ele tinha se sentido tão
longe de tudo, e foi pensando nesta solidão que
natanael se levantou da mesa, disse boa noite para a

mãe e foi ao banheiro escovar os dentes, ficando um
longo tempo a ver seu rosto no espelho do armário,
ele não se parecia em nada com o pai e no entanto

ocupava cada vez mais o seu lugar, e graças a deus a
mãe tinha juntado a roupa de jerônimo quando ele
deixou os seus, a mãe gostava desta expressão, para
queimar aqueles panos perto da jabuticabeira, que ain-
da não produzira nada, e os três ficaram vendo as rou-
pas virarem cinza, para alívio de natanael — a mãe

poderia querer adaptar aquelas peças ao seu corpo, e
ele não suportaria vestir os restos do pai —, e para a

alegria da mãe, pois as labaredas altas e violentas, lam-
bendo as folhas da jabuticabeira, chamuscando alguns
galhos, fariam, meses depois, com que ela enfim flo-
rescesse e desse, após mais uma década de cuidados,

a primeira florada e uma carga generosa.

3 .

Já vinha de alguns anos, desde os tempos do outro,
e agora o pai tinha o seu tempo, quando ele fazia par-
te da família, e tanto a mãe quanto os filhos, em vários
momentos, para se referir a algo já distante, usavam
esta expressão, no tempo do outro, como se falasse de

um personagem morto, de alguém que vivera cem

anos atrás, porque os que se afastavam da casa se
perdiam na noite, pensava natanael, e eram tidos

como figuras de legenda, mas deixavam uma pre-

sença de memória, e Natanael se lembrava que des-
de aquele passado, quando compraram uma tevê

colorida, a primeira naquele canto de rua, aprende-

ram a conviver com um fantasma sorridente, um
menino negro que pulara o muro uma noite e ficara

na janela da sala vendo televisão, de onde veio uma

risada contida, todos se viraram para ver joanides
enquadrado pela janela, uma silhueta mais negra

do que a noite, furada por imensas e reluzentes es-

trelas dentárias, e todos voltaram a ver a tevê sem
se preocupar com a presença do intruso, tão conhe-

cido no bairro, e desde então joanides marcou pon-

to por anos na janela de natanael, vendo os progra-
mas, rindo por qualquer coisa, mas sem fazer co-

mentários, talvez não entendesse aquele mundo

distante, talvez fosse apenas um rapaz educado evi-
tando incomodar os outros, e a partir da primeira

semana de visitas diárias de joanides jerônimo dei-

xava o portão da frente apenas encostado, quando
retornava do armazém, para que o vizinho não pre-

cisasse escalar o muro, correndo o risco de um tom-

bo ou de levar um tiro de algum morador assustado,
e era com o seu sorriso humilde e imenso que ele

entrava no quintal, no verão aparecia descalço e
apenas de calção, para se colocar à janela da casa e
ficar ali até a hora em que todos fossem dormir, mas
antes de isso acontecer alguém ia à cozinha pegar

uma fatia de pão com doce de abóbora e trazia ou-
tra para joanides, o pai inventava de beber café à

noite, o que não era hábito seu, e também trazia,
num copo de massa de tomate, café para a visita, e
prudenciana, tão desconfiada em relação a esses

emissários do mundo, tendo no início se irritado com
aquela presença: está tirando nossa intimidade, ela
disse, e ouviu de jerônimo, quando ele tinha a au-
toridade do pai de família que era: nós não conver-
samos nada na frente da tevê e esse é um menino
respeitoso, mas a mulher ainda tentou mostrar o
perigo: veja de quem ele é filho, ela disse, e o pai

retrucou: ela não é pior do que muitas mulheres que
comungam aos domingos, e com isso o assunto se
encerrou, e a partir daquele dia prudenciana guar-

dava um prato de comida no forninho, que ia bus-
car para joanides no primeiro intervalo do programa
depois que ele chegava, e o menino comia bem
devagar, mastigando com calma, parando a comida
na boca diante de uma cena que exigisse sua aten-
ção, e de repente sumia por uns instantes, para vol-

tar com prato e a colher limpos, ele os lavava na
torneira do jardim, e ao entregar para prudenciana,

sempre repetia o seu deus-que-ajude, eram as úni-
cas palavras que pronunciava, e um dia natanael
disse ao pai que deveriam convidar joanides para
entrar, mas ninguém falou nada, só o olhar de re-

preensão da mãe foi o suficiente para ele entender
que daquele jeito estava bom, era necessário algu-
ma separação entre a cidade dos homens e a casa, e
talvez joanides até se constrangesse na sala de ta-
cos encerados diariamente, no sofá coberto com

toalhinhas de crochê, melhor ficar tudo da forma

que estava, e assim tudo permaneceu até a fuga

do marido, a televisão ficou desligada por mais de
uma semana, mãe e filhos se reuniam na cozinha,

com portas e janelas fechadas, mesmo sendo o pior

período do verão, e ali, em silêncio, cada um pen-
sava no destino que daria à sua vida, paulinha lou-

ca para que terminasse logo aquele luto e ela pu-

desse retomar sua condição de telespectadora, e
no fundo ela talvez fosse a mais ausente, pois o

verdadeiro fantasma da casa não era o menino ne-

gro que aparecia na janela, mas a filha que nunca
entrara nas preocupações da família, por ser quie-

ta, por não contrariar ninguém, então que a dei-

xassem diante da tevê até o dia em que ficasse bem
velhinha e não pudesse mais ouvir nada, ainda as-

sim se distrairia com as imagens em movimentos,

e foi exatamente isso que logo aconteceu, deixa-
ram paulinha na sala com a tevê ligada, mas já não

abriam a janela, por mais calor que fizesse, e nas

primeiras noites eles escutaram uma pessoa pulan-
do o muro – agora fechavam o portão com cadeado

— e passos no jardim, sinal de que alguém tenta-

va retomar seu lugar, mas prudenciana havia co-
meçado sua guerra contra gomorra.

4 .

A última edificação da avenida vila rica não era

uma casa, mas um quiosque de madeira, como es-
ses de feira, com dimensões bem reduzidas, dois
metros por três, um único cômodo, com balcão que
se abria ao fazer correr para as laterais as duas fo-

lhas, e era ali que os peões tomavam a primeira
dose de pinga ao entrar na cidade e a última ao
sair, em pé do lado de fora, no meio da poeira da

rua sem asfalto, conversando com a proprietária,
uma mulher de nome tânia, que tinha dois filhos,
de pais desconhecidos, joanides, o mais velho, e
manassés, um negro e outro mulato claro, num con-
traste de cores que revelava a diversa origem,
joanides sendo o que era, uma alma gentil, e
manassés, o revoltado, embora fosse bem mais jo-
vem, e todos os três, mãe e filhos, dormiam no
quiosque com o balcão das bebidas e uns poucos
produtos, cigarro caixa de fósforo querosene e ve-
las que eram sobras do dia de finados, o cemitério

ficava nas imediações e muitos compravam sua pro-
visão de velas no quiosque da tânia, e além desta
parte comercial havia, no interior daquele cômodo

solitário e torto, precariamente plantando num ter-
reno público, a cama de casal onde os três dormi-
am, cozinhavam em tijolos postos do lado de fora,
tarefa de joanides que, assim que a mãe vendia

algumas doses de pingas matinais, saía para com-
prar arroz, macarrão, um pedaço de carne no açou-
gue, garantindo o almoço, e era neste horário que
ele aparecia no armazém entradas e bandeiras em
busca de duzentos gramas de meio-arroz, e, se fos-
se atendido por natanael, levava sempre o dobro,

joanides saía feliz do armazém, garantira a refeição
da família, e natanael o via cozinhando no pátio
aberto, usando baldes de água que pegava na vizi-
nhança, fazendo tudo numa mesa improvisada nos
fundos do quiosque, enquanto a mãe conversava

com um peão e manassés percorria a cidade, vol-

tando depois com coisas suspeitas, tiradas dos quin-
tais, e que pouca utilidade tinham para eles, eram brin-
quedos tapetes tralhas de cozinha, e assim cada um
dos irmãos seguia seu caminho, um se fazendo dócil e
conquistando a amizade de todos, outro promovendo
pequenos furtos, num início de carreira que o levaria
ao crime e à morte alguns anos depois, e natanael ob-
servava aquela família, formavam sim uma família, que
conseguia alguma união mesmo em um lugar tão pú-
blico, sentindo uma pequena alegria ao ver os três co-
mendo o alimento preparado naquelas condições, os
três em pé, do lado de dentro do quiosque, com os
pratos no balcão, como se estivessem na janela de uma
casa, olhando o movimento da avenida, joanides com
seu eterno sorriso, tânia desdentada mas também ale-
gre, manassés com o olhar no longe, e muitas vezes
um cliente bebia sua pinga do lado de fora enquanto
eles davam com muito ânimo colheradas naqueles pra-
tos de lata, produzindo barulhos metálicos, e logo
joanides recolhia as poucas louças e ia lavá-las, mergu-
lhando tudo numa bacia e esfregando-as com as mãos,
depois de passar sabão de soda nelas, e esta cena diá-
ria dava a natanael um conforto, era possível viver
mesmo naquela privação, e pela porta do quiosque ele

via manassés dormindo na cama de casal depois do

almoço, enquanto tânia permanecia em seu posto, e
aquele quiosque não destoava em nada das casas das

famílias nem dos demais bares da rua, era ao mesmo

tempo bar e lar, uma paz doméstica e comercial reina-
va naquele canto de rua, onde começavam os sítios,

onde acabava a cidade, mas à noite, quando o comér-

cio fechava as portas e as pessoas se recolhiam às ca-
sas, o lugar revelava seu outro uso, pois, neste horário,

depois de ter tomado pequenas doses de pinga na com-

panhia de seus clientes, ao longo do dia, tânia já esta-
va bêbada e brigava por nada com os filhos, era muito

comum sair com um pedaço de lenha tentando alcan-

çar joanides, que corria rindo, como se a mãe estivesse
brincando com ele, enquanto tânia gritava palavrões

que assustavam a rua, chamando-o de todo tipo de

coisa, mas nunca alcançava o filho, jovem e de pernas
firmes, que se embrenhava nos quintais, em dispara-

da, enquanto ela, pernas bambas pela pinga, logo de-

sistia e voltava resmungando para o quiosque ilumi-
nado apenas por uma vela ou lamparina, e ali ficaria

na tocaia de algum peão bêbado a caminho do sítio,

nesta hora não encontraria carona nem ônibus, e já que
ele estava atrasado não custava nada ficar mais algu-

mas horas, ou passar a noite ali, tentaria uma carona na

manhã seguinte ou iria caminhando assim que nas-
cesse o sol e passasse esta maldita zoeira, e ele então

era atraído pela última luz acesa na rua, lá estava tânia,

talvez já houvesse espantado os filhos, pois sempre
havia motivos mínimos para se irritar com eles, mas se

isso ainda não ocorrera ela não precisava de pretextos,

diria para que se levantassem da cama e procurassem
um lugar para passar a noite, os filhos nem resmunga-

riam, joanides sairia mansamente, procuraria algum pu-

xado no fundo das casas da vizinhança, ele conhecia
todos os quintais e todos o conheciam, para dormir em
paz se fosse tarde, se fosse cedo ainda passaria algu-

mas horas na janela da casa de dona prudenciana, ven-
do televisão, se é que ele já não tivesse ido para lá

antes da mãe encontrar a companhia daquela noite, e

assim ele era expulso sem se revoltar, todos o aceita-
vam como amigo, já manassés não era bem-vindo, ti-

nha que ficar zanzando pela cidade, por lugares que
nunca fechavam, como a rodoviária, e em um dos ban-
cos ele passaria a noite, depois de ter feito sua ronda
por quintais desprotegidos, com ou sem sucesso, e
tânia tinha o quiosque inteiro para que pudesse curar
a sua bebedeira em braços ainda mais bêbados, apa-
gava então a luz, fechando o balcão, e o silêncio des-

cia sobre aquele canto de rua.

5 .

A senhora me desculpe pelo acontecido, disse
adonias para prudenciana na manhã seguinte ao de-
saparecimento dos amantes, quando ele estava no-

vamente sóbrio, sinal de que aquilo o abalara pro-
fundamente, e prudenciana, tentando ser quem to-

dos julgavam que ela fosse, apenas murmurou que
os dois se mereciam, e foi dar ordem a um emprega-
do, que fizesse a faxina na parte dos fundos do arma-
zém, era agora a dona de casa no comando de um

negócio, e não queria a menor bagunça, tudo estaria,
a partir de agora, sempre limpo e organizado, apesar

do movimento que não parava e do trabalho contí-
nuo e incansável da poeira que insistia em cobrir as
coisas, mas uma mulher estava ali para exigir que os
móveis fossem espanados, o chão limpo, as paredes,

sem pintura desde a construção do barracão, e cober-
tas de teias de aranha e pó, fossem varridas, um dos
funcionários comentou logo logo dona prudenciana
vai querer que a gente lave as paredes e use avental,
e os outros riram desta possibilidade, um lembrou que
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ela perceberia em breve que ali não era uma casa,
mas um comércio, outro disse: duvido, e este é que
teria razão, prudenciana assumira o armazém como
se fosse a própria casa, e adonias sempre aparecia,
oferecendo-se para alguma coisa que a senhora
precise, meio que desejando reparar o mal que fi-
zera, pois devia ter posto um fim naquele descara-
mento da mulher, sempre foi uma vadia, pensava
consigo, desde a época em que chegou em sua casa,
para trabalhar para a mãe dele, e acabou já no pri-
meiro mês na cama do filho, e em pouco tempo
estaria grávida, ele tendo de arrumar uma casa para
os dois, que depois seriam três, mas a segunda fi-
lha tinha certeza que não era dele, não dormiam
juntos quando ela nasceu, e madalena ainda dis-
se: olhe só, é a sua cara, e ele aceitou a paternida-
de como mais uma prova de amor, pois adonias
amava madalena, e mesmo agora, quando estava
pelos bares e alguém perguntava da mulher fugida,
insinuando que ela era uma cadela, dizia que se
voltasse curaria suas feridas, providenciaria roupas,
pois para ele madalena estava sofrendo os revezes
da vida, e quando esgotasse tudo que a cidade dos
homens poderia lhe dar, ele estava ali, pronto para

recebê-la, e pensando bem, talvez não fosse ao ar-

mazém para oferecer ajuda a dona prudenciana,
que tinha lá os seus empregados, mas para buscar

notícias de madalena, ela poderia saber de algo, o

marido acabaria telefonando, e esta sua esperança
era sempre frustrada, pois prudenciana não só não

tocava no assunto como fugia dele, deixando-o com

seus pensamentos de amor e perdão estampados
nos olhos vermelhos de pinga, ela não tinha mais

amor, e seu perdão era algo que, se um dia aconte-

cesse, seria negociado, pois agora era uma mulher
no comércio, onde tudo se negocia, e por enquan-

to ela queria vingança, vingança contra sodoma e

gomorra, não importasse quem ela atingiria, a obri-
gação de uma mulher honesta era enfrentar a de-

vassidão, e foi assim que ela definiu o quiosque

de tânia, um lugar de devassidão, explicou ao de-
legado, pedindo que ele livrasse a rua daquela

imundice, não era contra as mulheres de portas

abertas, que fossem para o a zona, mas ali, naque-
la rua onde só havia gente honesta, não admitia tal

desrespeito, e, além disso, tânia não tinha alvará

para funcionar como bar, enquanto ela pagava os
impostos do armazém, e impostos altos, a outra,

além de vender o corpo na cama que dividia com

os filhos, negociava sem declarar nada, e agora era
o momento ideal para pôr abaixo aquele antro, a

prefeitura estava asfaltando a quadra, a cidade

enfim chegava àquele canto esquecido, que só pro-
duzia riquezas para o município, logo tudo ali va-

lorizaria, os terrenos vazios receberiam casas no-

vas, era o progresso, o desenvolvimento, e ela que-
ria ajudar, reformaria o armazém, talvez fizesse um

prédio novo, todo de alvenaria: o quiosque daque-

la mulher não pode atrapalhar o progresso, ela fa-
lou, e o delegado disse que iria ver o que podia ser
feito, mas talvez demorasse, e ela saiu dali e foi

direto à prefeitura, sempre de táxi, nunca apren-
dera a dirigir e tinha um taxista de confiança que a

levava a todos os lugares, principalmente ao ban-

co, onde ela entrava com seus vestidos antigos, suas
chinelas baixas e sua bolsa de ir à feira, contras-

tando com os homens que freqüentavam o banco,
sendo no entanto sempre recebida bem pelos fun-
cionários, gostava de levar os doces em compotas
que ela fazia à noite, enquanto esperava natanael,
e foi assim, como uma mulher do lar e ao mesmo
tempo do comércio, que pediu uma conversa com
o prefeito, ele a recebeu, ouviu a história, e disse

para não se preocupar, asfalto era progresso, e a
prova de que falava sério veio umas semanas de-
pois, a mesma máquina que fazia a terraplenagem

da rua, preparando-a para a camada de asfalto, se
aproximou do quiosque, que tinha sido esvazia-
do, e o derrubou sem a menor resistência, tânia,
manassés e joanides estavam ao lado, vendo o fim
de seu mundo, e tânia gritou: tudo por causa des-
sa velha infeliz, e prudenciana ouviu isso lá do ar-

mazém, sentindo-se pela primeira vez uma velha,
mas ninguém viu seu susto, todos observavam

joanides, que sorria para a máquina que limpava o
terreno em que ele tinha nascido.
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História do fim do mundo

Guerra contra gomorra

Passam-se os anos e natanael volta para a sua cida-
de, encontrando um mundo desfeito e ao mesmo tem-
po paralisado. Ele percorre a rua com seus olhos de
antes, e tudo que consegue ver é o fim de tudo.

próximo capítulo

Preso à rotina da casa e do armazém, natanael co-
meça a freqüentar o corpo de uma mulher, que lhe
oferece novas experiências. Ele continua a história
de homem que se rendem ao mundo, às mulheres
do mundo, às esposas da multidão.

capítulo anterior

1.

Tudo eu esperava dele, menos isso, disse
prudenciana ao descobrir aquilo que ela classifi-
caria como a grande traição, tirando-a de seu sos-
sego para sempre, como gostava de dizer, não por
nostalgia dos tempos de reclusão entre muros do-
mésticos, embora ela sonhasse todas as noites com
a paz daquele universo protegido contra o canto
das sereias, mas principalmente por lembrar que
ela não pertencia a nada daquilo ali, e era assim,
com um desdém bíblico, como se estivesse cum-
prindo seus dias de deserto, alimentando-se com

os repugnantes gafanhotos, que ela dava conta
das novas tarefas, justificando, em seu íntimo, que

tinha dois filhos para criar, mas em breve natanael

poderia assumir o armazém, tinha tido alguma ex-
periência no comércio, convivera com o outro, ela

se recusava a pronunciar o nome de jerônimo, e

devia ter aprendido algo, pelo menos teria um
mínimo de prazer ao lidar com os clientes, o que

que ela nunca conheceria, mesmo se ficasse cem

anos naquele posto a que fora empurrada pela
necessidade, e gostava de deixar bem claro que

seu reino não era daquele mundo, por isso vestia

roupas de dona de casa para trabalhar no arma-
zém que continuava cheio de agricultores, o mo-

vimento tinha até aumentado, aqueles homens

rudes admiravam sua força: mulher de garra essa
nossa comadre prudenciana, eles diziam, e ela se

tornou a comadre de todos, indo ao armazém com

vestidos florais, largos e sóbrios, e com suas chi-
nelas de crochê, que ela mesmo fabricava nas

horas de pouco movimento, lidando com fios e
agulhas no escritório, como se estivesse apenas

provisoriamente fazendo as vezes do marido, e

estes hábitos domésticos eram uma forma de
manter seu vínculo com a casa, agora sob os cui-

dados de uma empregada vinda do sítio, há mui-

to, na primeira oportunidade, demitira ana: não
quero mais saber dessa gente da cidade, e a moça

da roça limpava tudo do jeito dela, cuidava da

comida e das crianças, embora natanael já fosse
adolescente, estudando no noturno para assim

poder ajudar a mãe no comércio, enquanto

prudenciana entrava em casa, durante o dia, ape-
nas para almoçar, e fazia questão, mesmo sob o

protesto de valéria, a empregada trazida da colô-

nia mineira, de ajudar a lavar a louça: é do meu
gosto, argumentava, e neste momento
prudenciana trabalhava sorrindo, até cantava uma

das modinhas de sua infância, pois estava de vol-
ta ao seu território, pena que a louça era pouca,

valéria já havia lavado boa parte das panelas, e as

travessas e os pratos eram de fácil limpeza, e logo
prudenciana arrastava suas chinelas de crochê na

direção do armazém, para que natanael pudesse
almoçar, fora reservado a ele um prato pronto no
forninho, ainda quente, e ele comeria na frente
da televisão, vendo o noticiário do meio-dia, tal
como jerônimo, que gostava de preparar seu pra-
to enquanto a família almoçava e ir para a sala,
sob o olhar de repreensão de prudenciana, que

queria todos os dias um cenário de santa ceia, re-
produzindo a imagem pendurada na parede da
cozinha, nos fundos da mesa, e que tinha sido

trazida de uma viagem que o casal fizera, anos
atrás, a aparecida do norte, só que o marido a con-
trariava, e nesta contrariedade mínima estaria em
gérmen o que depois viria a acontecer, levando a
esta inversão de papéis, natanael cuidava do ar-
mazém, almoçava com o prato na mão enquanto

assistia ao noticiário, limpava o barracão e o pátio
todas as manhãs, seguindo o mesmo método do

pai, com a serragem jogada do velho balde, tudo
tão igual, e tão diferente ao mesmo tempo, pois
natanael se submetia àquela rotina de forma cega,
como se tivesse cumprindo uma sentença qual-

quer, pagando os anos de desinteresse pelo sus-
tento da família, e agora não podia nem se au-

sentar um pouco do armazém, a mãe ficava ao
seu lado o dia todo, e à noite, na escola, ele assis-
tia às aulas, tentava prestar atenção nas matérias,
embora dormisse em vários momentos, mas sem

pensar em desistir, estudar era sua única possibi-
lidade de evasão, e tinha que ao menos alimen-

tar este sonho, e ficava até a última aula, chegando em
casa cansado dos esforços do dia e da noite para en-
contrar a mãe sentada na cozinha, costurando peças
de roupas para ela ou consertando as roupas dele e da
irmã, no seu turno de dona de casa.

2 .

Lembra daquela noite em que encontramos
madalena pelada aqui na cozinha, ela perguntou quan-
do natanael se sentou à mesa, depois das aulas, para
comer um pedaço de bolo que prudenciana havia aca-
bado de assar, iniciando esta conversa do nada, sinal
de que passara todo o tempo anterior à sua chegada
pensando na vizinha: eu devia ter empurrado a peca-
dora para as mãos do marido, teria interrompido tudo,
mas não tive coragem, emprestei a toalha de mesa para
ela cobrir as vergonhas ainda cheirando a macho, e dei
uma cama nesta casa, mas ela queria mais, e acabou
tendo, meu deus, prudenciana dizia, e nestas horas
natanael se deprimia, a mãe talvez não tivesse conhe-
cimento de seus encontros com madalena que, antes
entrar nua na casa, já tinha praticado outros assaltos
ali, voltara apenas para buscar algo de maior valor, mas
voltara sem cálculo, impulsionada pelo medo, encon-

trando providencialmente a porta aberta e o que ela

desejava bem ao seu alcance, e prudenciana prosse-
guia em suas análises: quando o outro colocou os olhos

no corpo daquela perdida, ele já não era mais meu, ele

quis freqüentar a terra sem dono, e a partir daquela
noite eles se encontravam durante o dia, quando o

adonias estava bebendo nos bares, mas como não era

só ele que cavava aquele terreno, chegou um momento
em que achou que devia tomar a posse definitiva, e

começou expulsando o próprio marido da pecadora, e

quando ele fugiu com madalena eu queria morrer,
nunca mais sairia na janela para ser apontada como a

esposa traída, morreria de desgosto aqui em casa, se é

que isso hoje não seja morrer de desgosto, mesmo com
toda esta falsa demonstração de força, e, na mesma

manhã em que ele desapareceu, levando apenas as

melhores roupas, sinal de que não iria mais trabalhar,
viveria apenas do prazer, levando as roupas, o carro e

nosso dinheiro, fui abrir o armazém e anunciei aos fun-

cionários: a partir de agora eu cuido dos negócios,
jerônimo morreu para mim, e ninguém perguntou

nada, talvez todos já soubessem, meu filho, porque só

uma mulher internada numa casa de muros altos po-
dia desconhecer que aquela ordinária estava metendo

as garras em seus homens, e ao falar isso prudenciana

deixou claro que sabia do caso de natanael e madalena,
e o rapaz sentiu um grande alívio, não precisaria con-

tar nada, o passado se abria como o mar a moisés, e

revelava o seu solo arenoso, talvez fosse esta a razão
daquela conversa, afastá-lo do remorso, e ali estavam

eles, mãe e filho destruídos pela mesma mulher, quan-

do, do nada, ou melhor, da profundeza escura de suas
tormentas, mas sem nenhum vínculo com algo que ti-

vesse acontecido entre os dois, até porque os dois per-

maneciam em silêncio, perdidos em regiões desertas,
tentando não pensar, e muito menos falar, quando do
nada prudenciana proferiu um de seus provérbios: o

mundo é muito maior do que a mulher, e natanael não
sabia em que sentido interpretar isso, estaria a mãe

dizendo que jerônimo logo se cansaria de madalena e

a trocaria por outros atrativos, ou a sua fala indicava
apenas que ela, como mulher, não podia vencer as leis

do mundo, e estas duas possibilidades de sentido eram
tão verdadeiras que natanael preferiu não escolher ne-
nhuma delas, apenas pensando que, na idade em que
ele estava, a mulher era o próprio mundo, e nunca,
em sua breve adolescência, ele tinha se sentido tão
longe de tudo, e foi pensando nesta solidão que
natanael se levantou da mesa, disse boa noite para a

mãe e foi ao banheiro escovar os dentes, ficando um
longo tempo a ver seu rosto no espelho do armário,
ele não se parecia em nada com o pai e no entanto

ocupava cada vez mais o seu lugar, e graças a deus a
mãe tinha juntado a roupa de jerônimo quando ele
deixou os seus, a mãe gostava desta expressão, para
queimar aqueles panos perto da jabuticabeira, que ain-
da não produzira nada, e os três ficaram vendo as rou-
pas virarem cinza, para alívio de natanael — a mãe

poderia querer adaptar aquelas peças ao seu corpo, e
ele não suportaria vestir os restos do pai —, e para a

alegria da mãe, pois as labaredas altas e violentas, lam-
bendo as folhas da jabuticabeira, chamuscando alguns
galhos, fariam, meses depois, com que ela enfim flo-
rescesse e desse, após mais uma década de cuidados,

a primeira florada e uma carga generosa.

3 .

Já vinha de alguns anos, desde os tempos do outro,
e agora o pai tinha o seu tempo, quando ele fazia par-
te da família, e tanto a mãe quanto os filhos, em vários
momentos, para se referir a algo já distante, usavam
esta expressão, no tempo do outro, como se falasse de

um personagem morto, de alguém que vivera cem

anos atrás, porque os que se afastavam da casa se
perdiam na noite, pensava natanael, e eram tidos

como figuras de legenda, mas deixavam uma pre-

sença de memória, e Natanael se lembrava que des-
de aquele passado, quando compraram uma tevê

colorida, a primeira naquele canto de rua, aprende-

ram a conviver com um fantasma sorridente, um
menino negro que pulara o muro uma noite e ficara

na janela da sala vendo televisão, de onde veio uma

risada contida, todos se viraram para ver joanides
enquadrado pela janela, uma silhueta mais negra

do que a noite, furada por imensas e reluzentes es-

trelas dentárias, e todos voltaram a ver a tevê sem
se preocupar com a presença do intruso, tão conhe-

cido no bairro, e desde então joanides marcou pon-

to por anos na janela de natanael, vendo os progra-
mas, rindo por qualquer coisa, mas sem fazer co-

mentários, talvez não entendesse aquele mundo

distante, talvez fosse apenas um rapaz educado evi-
tando incomodar os outros, e a partir da primeira

semana de visitas diárias de joanides jerônimo dei-

xava o portão da frente apenas encostado, quando
retornava do armazém, para que o vizinho não pre-

cisasse escalar o muro, correndo o risco de um tom-

bo ou de levar um tiro de algum morador assustado,
e era com o seu sorriso humilde e imenso que ele

entrava no quintal, no verão aparecia descalço e
apenas de calção, para se colocar à janela da casa e
ficar ali até a hora em que todos fossem dormir, mas
antes de isso acontecer alguém ia à cozinha pegar

uma fatia de pão com doce de abóbora e trazia ou-
tra para joanides, o pai inventava de beber café à

noite, o que não era hábito seu, e também trazia,
num copo de massa de tomate, café para a visita, e
prudenciana, tão desconfiada em relação a esses

emissários do mundo, tendo no início se irritado com
aquela presença: está tirando nossa intimidade, ela
disse, e ouviu de jerônimo, quando ele tinha a au-
toridade do pai de família que era: nós não conver-
samos nada na frente da tevê e esse é um menino
respeitoso, mas a mulher ainda tentou mostrar o
perigo: veja de quem ele é filho, ela disse, e o pai

retrucou: ela não é pior do que muitas mulheres que
comungam aos domingos, e com isso o assunto se
encerrou, e a partir daquele dia prudenciana guar-

dava um prato de comida no forninho, que ia bus-
car para joanides no primeiro intervalo do programa
depois que ele chegava, e o menino comia bem
devagar, mastigando com calma, parando a comida
na boca diante de uma cena que exigisse sua aten-
ção, e de repente sumia por uns instantes, para vol-

tar com prato e a colher limpos, ele os lavava na
torneira do jardim, e ao entregar para prudenciana,

sempre repetia o seu deus-que-ajude, eram as úni-
cas palavras que pronunciava, e um dia natanael
disse ao pai que deveriam convidar joanides para
entrar, mas ninguém falou nada, só o olhar de re-

preensão da mãe foi o suficiente para ele entender
que daquele jeito estava bom, era necessário algu-
ma separação entre a cidade dos homens e a casa, e
talvez joanides até se constrangesse na sala de ta-
cos encerados diariamente, no sofá coberto com

toalhinhas de crochê, melhor ficar tudo da forma

que estava, e assim tudo permaneceu até a fuga

do marido, a televisão ficou desligada por mais de
uma semana, mãe e filhos se reuniam na cozinha,

com portas e janelas fechadas, mesmo sendo o pior

período do verão, e ali, em silêncio, cada um pen-
sava no destino que daria à sua vida, paulinha lou-

ca para que terminasse logo aquele luto e ela pu-

desse retomar sua condição de telespectadora, e
no fundo ela talvez fosse a mais ausente, pois o

verdadeiro fantasma da casa não era o menino ne-

gro que aparecia na janela, mas a filha que nunca
entrara nas preocupações da família, por ser quie-

ta, por não contrariar ninguém, então que a dei-

xassem diante da tevê até o dia em que ficasse bem
velhinha e não pudesse mais ouvir nada, ainda as-

sim se distrairia com as imagens em movimentos,

e foi exatamente isso que logo aconteceu, deixa-
ram paulinha na sala com a tevê ligada, mas já não

abriam a janela, por mais calor que fizesse, e nas

primeiras noites eles escutaram uma pessoa pulan-
do o muro – agora fechavam o portão com cadeado

— e passos no jardim, sinal de que alguém tenta-

va retomar seu lugar, mas prudenciana havia co-
meçado sua guerra contra gomorra.

4 .

A última edificação da avenida vila rica não era

uma casa, mas um quiosque de madeira, como es-
ses de feira, com dimensões bem reduzidas, dois
metros por três, um único cômodo, com balcão que
se abria ao fazer correr para as laterais as duas fo-

lhas, e era ali que os peões tomavam a primeira
dose de pinga ao entrar na cidade e a última ao
sair, em pé do lado de fora, no meio da poeira da

rua sem asfalto, conversando com a proprietária,
uma mulher de nome tânia, que tinha dois filhos,
de pais desconhecidos, joanides, o mais velho, e
manassés, um negro e outro mulato claro, num con-
traste de cores que revelava a diversa origem,
joanides sendo o que era, uma alma gentil, e
manassés, o revoltado, embora fosse bem mais jo-
vem, e todos os três, mãe e filhos, dormiam no
quiosque com o balcão das bebidas e uns poucos
produtos, cigarro caixa de fósforo querosene e ve-
las que eram sobras do dia de finados, o cemitério

ficava nas imediações e muitos compravam sua pro-
visão de velas no quiosque da tânia, e além desta
parte comercial havia, no interior daquele cômodo

solitário e torto, precariamente plantando num ter-
reno público, a cama de casal onde os três dormi-
am, cozinhavam em tijolos postos do lado de fora,
tarefa de joanides que, assim que a mãe vendia

algumas doses de pingas matinais, saía para com-
prar arroz, macarrão, um pedaço de carne no açou-
gue, garantindo o almoço, e era neste horário que
ele aparecia no armazém entradas e bandeiras em
busca de duzentos gramas de meio-arroz, e, se fos-
se atendido por natanael, levava sempre o dobro,

joanides saía feliz do armazém, garantira a refeição
da família, e natanael o via cozinhando no pátio
aberto, usando baldes de água que pegava na vizi-
nhança, fazendo tudo numa mesa improvisada nos
fundos do quiosque, enquanto a mãe conversava

com um peão e manassés percorria a cidade, vol-

tando depois com coisas suspeitas, tiradas dos quin-
tais, e que pouca utilidade tinham para eles, eram brin-
quedos tapetes tralhas de cozinha, e assim cada um
dos irmãos seguia seu caminho, um se fazendo dócil e
conquistando a amizade de todos, outro promovendo
pequenos furtos, num início de carreira que o levaria
ao crime e à morte alguns anos depois, e natanael ob-
servava aquela família, formavam sim uma família, que
conseguia alguma união mesmo em um lugar tão pú-
blico, sentindo uma pequena alegria ao ver os três co-
mendo o alimento preparado naquelas condições, os
três em pé, do lado de dentro do quiosque, com os
pratos no balcão, como se estivessem na janela de uma
casa, olhando o movimento da avenida, joanides com
seu eterno sorriso, tânia desdentada mas também ale-
gre, manassés com o olhar no longe, e muitas vezes
um cliente bebia sua pinga do lado de fora enquanto
eles davam com muito ânimo colheradas naqueles pra-
tos de lata, produzindo barulhos metálicos, e logo
joanides recolhia as poucas louças e ia lavá-las, mergu-
lhando tudo numa bacia e esfregando-as com as mãos,
depois de passar sabão de soda nelas, e esta cena diá-
ria dava a natanael um conforto, era possível viver
mesmo naquela privação, e pela porta do quiosque ele

via manassés dormindo na cama de casal depois do

almoço, enquanto tânia permanecia em seu posto, e
aquele quiosque não destoava em nada das casas das

famílias nem dos demais bares da rua, era ao mesmo

tempo bar e lar, uma paz doméstica e comercial reina-
va naquele canto de rua, onde começavam os sítios,

onde acabava a cidade, mas à noite, quando o comér-

cio fechava as portas e as pessoas se recolhiam às ca-
sas, o lugar revelava seu outro uso, pois, neste horário,

depois de ter tomado pequenas doses de pinga na com-

panhia de seus clientes, ao longo do dia, tânia já esta-
va bêbada e brigava por nada com os filhos, era muito

comum sair com um pedaço de lenha tentando alcan-

çar joanides, que corria rindo, como se a mãe estivesse
brincando com ele, enquanto tânia gritava palavrões

que assustavam a rua, chamando-o de todo tipo de

coisa, mas nunca alcançava o filho, jovem e de pernas
firmes, que se embrenhava nos quintais, em dispara-

da, enquanto ela, pernas bambas pela pinga, logo de-

sistia e voltava resmungando para o quiosque ilumi-
nado apenas por uma vela ou lamparina, e ali ficaria

na tocaia de algum peão bêbado a caminho do sítio,

nesta hora não encontraria carona nem ônibus, e já que
ele estava atrasado não custava nada ficar mais algu-

mas horas, ou passar a noite ali, tentaria uma carona na

manhã seguinte ou iria caminhando assim que nas-
cesse o sol e passasse esta maldita zoeira, e ele então

era atraído pela última luz acesa na rua, lá estava tânia,

talvez já houvesse espantado os filhos, pois sempre
havia motivos mínimos para se irritar com eles, mas se

isso ainda não ocorrera ela não precisava de pretextos,

diria para que se levantassem da cama e procurassem
um lugar para passar a noite, os filhos nem resmunga-

riam, joanides sairia mansamente, procuraria algum pu-

xado no fundo das casas da vizinhança, ele conhecia
todos os quintais e todos o conheciam, para dormir em
paz se fosse tarde, se fosse cedo ainda passaria algu-

mas horas na janela da casa de dona prudenciana, ven-
do televisão, se é que ele já não tivesse ido para lá

antes da mãe encontrar a companhia daquela noite, e

assim ele era expulso sem se revoltar, todos o aceita-
vam como amigo, já manassés não era bem-vindo, ti-

nha que ficar zanzando pela cidade, por lugares que
nunca fechavam, como a rodoviária, e em um dos ban-
cos ele passaria a noite, depois de ter feito sua ronda
por quintais desprotegidos, com ou sem sucesso, e
tânia tinha o quiosque inteiro para que pudesse curar
a sua bebedeira em braços ainda mais bêbados, apa-
gava então a luz, fechando o balcão, e o silêncio des-
cia sobre aquele canto de rua.

5 .

A senhora me desculpe pelo acontecido, disse
adonias para prudenciana na manhã seguinte ao de-
saparecimento dos amantes, quando ele estava no-

vamente sóbrio, sinal de que aquilo o abalara pro-
fundamente, e prudenciana, tentando ser quem to-

dos julgavam que ela fosse, apenas murmurou que
os dois se mereciam, e foi dar ordem a um emprega-
do, que fizesse a faxina na parte dos fundos do arma-
zém, era agora a dona de casa no comando de um

negócio, e não queria a menor bagunça, tudo estaria,
a partir de agora, sempre limpo e organizado, apesar

do movimento que não parava e do trabalho contí-
nuo e incansável da poeira que insistia em cobrir as
coisas, mas uma mulher estava ali para exigir que os
móveis fossem espanados, o chão limpo, as paredes,

sem pintura desde a construção do barracão, e cober-
tas de teias de aranha e pó, fossem varridas, um dos
funcionários comentou logo logo dona prudenciana
vai querer que a gente lave as paredes e use avental,
e os outros riram desta possibilidade, um lembrou que

•r

ela perceberia em breve que ali não era uma casa,
mas um comércio, outro disse: duvido, e este é que
teria razão, prudenciana assumira o armazém como
se fosse a própria casa, e adonias sempre aparecia,
oferecendo-se para alguma coisa que a senhora
precise, meio que desejando reparar o mal que fi-
zera, pois devia ter posto um fim naquele descara-
mento da mulher, sempre foi uma vadia, pensava
consigo, desde a época em que chegou em sua casa,
para trabalhar para a mãe dele, e acabou já no pri-
meiro mês na cama do filho, e em pouco tempo
estaria grávida, ele tendo de arrumar uma casa para
os dois, que depois seriam três, mas a segunda fi-
lha tinha certeza que não era dele, não dormiam
juntos quando ela nasceu, e madalena ainda dis-
se: olhe só, é a sua cara, e ele aceitou a paternida-
de como mais uma prova de amor, pois adonias
amava madalena, e mesmo agora, quando estava
pelos bares e alguém perguntava da mulher fugida,
insinuando que ela era uma cadela, dizia que se
voltasse curaria suas feridas, providenciaria roupas,
pois para ele madalena estava sofrendo os revezes
da vida, e quando esgotasse tudo que a cidade dos
homens poderia lhe dar, ele estava ali, pronto para

recebê-la, e pensando bem, talvez não fosse ao ar-

mazém para oferecer ajuda a dona prudenciana,
que tinha lá os seus empregados, mas para buscar

notícias de madalena, ela poderia saber de algo, o

marido acabaria telefonando, e esta sua esperança
era sempre frustrada, pois prudenciana não só não

tocava no assunto como fugia dele, deixando-o com

seus pensamentos de amor e perdão estampados
nos olhos vermelhos de pinga, ela não tinha mais

amor, e seu perdão era algo que, se um dia aconte-

cesse, seria negociado, pois agora era uma mulher
no comércio, onde tudo se negocia, e por enquan-

to ela queria vingança, vingança contra sodoma e

gomorra, não importasse quem ela atingiria, a obri-
gação de uma mulher honesta era enfrentar a de-

vassidão, e foi assim que ela definiu o quiosque

de tânia, um lugar de devassidão, explicou ao de-
legado, pedindo que ele livrasse a rua daquela

imundice, não era contra as mulheres de portas

abertas, que fossem para o a zona, mas ali, naque-
la rua onde só havia gente honesta, não admitia tal

desrespeito, e, além disso, tânia não tinha alvará

para funcionar como bar, enquanto ela pagava os
impostos do armazém, e impostos altos, a outra,

além de vender o corpo na cama que dividia com

os filhos, negociava sem declarar nada, e agora era
o momento ideal para pôr abaixo aquele antro, a

prefeitura estava asfaltando a quadra, a cidade

enfim chegava àquele canto esquecido, que só pro-
duzia riquezas para o município, logo tudo ali va-

lorizaria, os terrenos vazios receberiam casas no-

vas, era o progresso, o desenvolvimento, e ela que-
ria ajudar, reformaria o armazém, talvez fizesse um

prédio novo, todo de alvenaria: o quiosque daque-

la mulher não pode atrapalhar o progresso, ela fa-
lou, e o delegado disse que iria ver o que podia ser
feito, mas talvez demorasse, e ela saiu dali e foi

direto à prefeitura, sempre de táxi, nunca apren-
dera a dirigir e tinha um taxista de confiança que a

levava a todos os lugares, principalmente ao ban-

co, onde ela entrava com seus vestidos antigos, suas
chinelas baixas e sua bolsa de ir à feira, contras-

tando com os homens que freqüentavam o banco,
sendo no entanto sempre recebida bem pelos fun-
cionários, gostava de levar os doces em compotas
que ela fazia à noite, enquanto esperava natanael,
e foi assim, como uma mulher do lar e ao mesmo
tempo do comércio, que pediu uma conversa com
o prefeito, ele a recebeu, ouviu a história, e disse

para não se preocupar, asfalto era progresso, e a
prova de que falava sério veio umas semanas de-
pois, a mesma máquina que fazia a terraplenagem

da rua, preparando-a para a camada de asfalto, se
aproximou do quiosque, que tinha sido esvazia-
do, e o derrubou sem a menor resistência, tânia,
manassés e joanides estavam ao lado, vendo o fim
de seu mundo, e tânia gritou: tudo por causa des-
sa velha infeliz, e prudenciana ouviu isso lá do ar-

mazém, sentindo-se pela primeira vez uma velha,
mas ninguém viu seu susto, todos observavam

joanides, que sorria para a máquina que limpava o
terreno em que ele tinha nascido.
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História do fim do mundo

Guerra contra gomorra

Passam-se os anos e natanael volta para a sua cida-
de, encontrando um mundo desfeito e ao mesmo tem-
po paralisado. Ele percorre a rua com seus olhos de
antes, e tudo que consegue ver é o fim de tudo.

próximo capítulo

Preso à rotina da casa e do armazém, natanael co-
meça a freqüentar o corpo de uma mulher, que lhe
oferece novas experiências. Ele continua a história
de homem que se rendem ao mundo, às mulheres
do mundo, às esposas da multidão.

capítulo anterior

1.

Tudo eu esperava dele, menos isso, disse
prudenciana ao descobrir aquilo que ela classifi-
caria como a grande traição, tirando-a de seu sos-
sego para sempre, como gostava de dizer, não por
nostalgia dos tempos de reclusão entre muros do-
mésticos, embora ela sonhasse todas as noites com
a paz daquele universo protegido contra o canto
das sereias, mas principalmente por lembrar que
ela não pertencia a nada daquilo ali, e era assim,
com um desdém bíblico, como se estivesse cum-
prindo seus dias de deserto, alimentando-se com
os repugnantes gafanhotos, que ela dava conta
das novas tarefas, justificando, em seu íntimo, que
tinha dois filhos para criar, mas em breve natanael
poderia assumir o armazém, tinha tido alguma ex-
periência no comércio, convivera com o outro, ela
se recusava a pronunciar o nome de jerônimo, e
devia ter aprendido algo, pelo menos teria um
mínimo de prazer ao lidar com os clientes, o que
que ela nunca conheceria, mesmo se ficasse cem
anos naquele posto a que fora empurrada pela
necessidade, e gostava de deixar bem claro que
seu reino não era daquele mundo, por isso vestia
roupas de dona de casa para trabalhar no arma-
zém que continuava cheio de agricultores, o mo-
vimento tinha até aumentado, aqueles homens
rudes admiravam sua força: mulher de garra essa
nossa comadre prudenciana, eles diziam, e ela se
tornou a comadre de todos, indo ao armazém com
vestidos florais, largos e sóbrios, e com suas chi-
nelas de crochê, que ela mesmo fabricava nas
horas de pouco movimento, lidando com fios e
agulhas no escritório, como se estivesse apenas
provisoriamente fazendo as vezes do marido, e
estes hábitos domésticos eram uma forma de
manter seu vínculo com a casa, agora sob os cui-
dados de uma empregada vinda do sítio, há mui-
to, na primeira oportunidade, demitira ana: não
quero mais saber dessa gente da cidade, e a moça
da roça limpava tudo do jeito dela, cuidava da
comida e das crianças, embora natanael já fosse
adolescente, estudando no noturno para assim
poder ajudar a mãe no comércio, enquanto
prudenciana entrava em casa, durante o dia, ape-
nas para almoçar, e fazia questão, mesmo sob o
protesto de valéria, a empregada trazida da colô-
nia mineira, de ajudar a lavar a louça: é do meu
gosto, argumentava, e neste momento
prudenciana trabalhava sorrindo, até cantava uma
das modinhas de sua infância, pois estava de vol-
ta ao seu território, pena que a louça era pouca,
valéria já havia lavado boa parte das panelas, e as
travessas e os pratos eram de fácil limpeza, e logo
prudenciana arrastava suas chinelas de crochê na
direção do armazém, para que natanael pudesse
almoçar, fora reservado a ele um prato pronto no
forninho, ainda quente, e ele comeria na frente
da televisão, vendo o noticiário do meio-dia, tal
como jerônimo, que gostava de preparar seu pra-
to enquanto a família almoçava e ir para a sala,
sob o olhar de repreensão de prudenciana, que
queria todos os dias um cenário de santa ceia, re-
produzindo a imagem pendurada na parede da
cozinha, nos fundos da mesa, e que tinha sido
trazida de uma viagem que o casal fizera, anos
atrás, a aparecida do norte, só que o marido a con-
trariava, e nesta contrariedade mínima estaria em
gérmen o que depois viria a acontecer, levando a
esta inversão de papéis, natanael cuidava do ar-
mazém, almoçava com o prato na mão enquanto
assistia ao noticiário, limpava o barracão e o pátio
todas as manhãs, seguindo o mesmo método do
pai, com a serragem jogada do velho balde, tudo
tão igual, e tão diferente ao mesmo tempo, pois
natanael se submetia àquela rotina de forma cega,
como se tivesse cumprindo uma sentença qual-
quer, pagando os anos de desinteresse pelo sus-
tento da família, e agora não podia nem se au-
sentar um pouco do armazém, a mãe ficava ao
seu lado o dia todo, e à noite, na escola, ele assis-
tia às aulas, tentava prestar atenção nas matérias,
embora dormisse em vários momentos, mas sem
pensar em desistir, estudar era sua única possibi-
lidade de evasão, e tinha que ao menos alimen-

tar este sonho, e ficava até a última aula, chegando em
casa cansado dos esforços do dia e da noite para en-
contrar a mãe sentada na cozinha, costurando peças
de roupas para ela ou consertando as roupas dele e da
irmã, no seu turno de dona de casa.

2 .

Lembra daquela noite em que encontramos
madalena pelada aqui na cozinha, ela perguntou quan-
do natanael se sentou à mesa, depois das aulas, para
comer um pedaço de bolo que prudenciana havia aca-
bado de assar, iniciando esta conversa do nada, sinal
de que passara todo o tempo anterior à sua chegada
pensando na vizinha: eu devia ter empurrado a peca-
dora para as mãos do marido, teria interrompido tudo,
mas não tive coragem, emprestei a toalha de mesa para
ela cobrir as vergonhas ainda cheirando a macho, e dei
uma cama nesta casa, mas ela queria mais, e acabou
tendo, meu deus, prudenciana dizia, e nestas horas
natanael se deprimia, a mãe talvez não tivesse conhe-
cimento de seus encontros com madalena que, antes
entrar nua na casa, já tinha praticado outros assaltos
ali, voltara apenas para buscar algo de maior valor, mas
voltara sem cálculo, impulsionada pelo medo, encon-
trando providencialmente a porta aberta e o que ela
desejava bem ao seu alcance, e prudenciana prosse-
guia em suas análises: quando o outro colocou os olhos
no corpo daquela perdida, ele já não era mais meu, ele
quis freqüentar a terra sem dono, e a partir daquela
noite eles se encontravam durante o dia, quando o
adonias estava bebendo nos bares, mas como não era
só ele que cavava aquele terreno, chegou um momento
em que achou que devia tomar a posse definitiva, e
começou expulsando o próprio marido da pecadora, e
quando ele fugiu com madalena eu queria morrer,
nunca mais sairia na janela para ser apontada como a
esposa traída, morreria de desgosto aqui em casa, se é
que isso hoje não seja morrer de desgosto, mesmo com
toda esta falsa demonstração de força, e, na mesma
manhã em que ele desapareceu, levando apenas as
melhores roupas, sinal de que não iria mais trabalhar,
viveria apenas do prazer, levando as roupas, o carro e
nosso dinheiro, fui abrir o armazém e anunciei aos fun-
cionários: a partir de agora eu cuido dos negócios,
jerônimo morreu para mim, e ninguém perguntou
nada, talvez todos já soubessem, meu filho, porque só
uma mulher internada numa casa de muros altos po-
dia desconhecer que aquela ordinária estava metendo
as garras em seus homens, e ao falar isso prudenciana
deixou claro que sabia do caso de natanael e madalena,
e o rapaz sentiu um grande alívio, não precisaria con-
tar nada, o passado se abria como o mar a moisés, e
revelava o seu solo arenoso, talvez fosse esta a razão
daquela conversa, afastá-lo do remorso, e ali estavam
eles, mãe e filho destruídos pela mesma mulher, quan-
do, do nada, ou melhor, da profundeza escura de suas
tormentas, mas sem nenhum vínculo com algo que ti-
vesse acontecido entre os dois, até porque os dois per-
maneciam em silêncio, perdidos em regiões desertas,
tentando não pensar, e muito menos falar, quando do
nada prudenciana proferiu um de seus provérbios: o
mundo é muito maior do que a mulher, e natanael não
sabia em que sentido interpretar isso, estaria a mãe
dizendo que jerônimo logo se cansaria de madalena e
a trocaria por outros atrativos, ou a sua fala indicava
apenas que ela, como mulher, não podia vencer as leis
do mundo, e estas duas possibilidades de sentido eram
tão verdadeiras que natanael preferiu não escolher ne-
nhuma delas, apenas pensando que, na idade em que
ele estava, a mulher era o próprio mundo, e nunca,
em sua breve adolescência, ele tinha se sentido tão
longe de tudo, e foi pensando nesta solidão que
natanael se levantou da mesa, disse boa noite para a
mãe e foi ao banheiro escovar os dentes, ficando um
longo tempo a ver seu rosto no espelho do armário,
ele não se parecia em nada com o pai e no entanto
ocupava cada vez mais o seu lugar, e graças a deus a
mãe tinha juntado a roupa de jerônimo quando ele
deixou os seus, a mãe gostava desta expressão, para
queimar aqueles panos perto da jabuticabeira, que ain-
da não produzira nada, e os três ficaram vendo as rou-
pas virarem cinza, para alívio de natanael — a mãe
poderia querer adaptar aquelas peças ao seu corpo, e
ele não suportaria vestir os restos do pai —, e para a
alegria da mãe, pois as labaredas altas e violentas, lam-
bendo as folhas da jabuticabeira, chamuscando alguns
galhos, fariam, meses depois, com que ela enfim flo-
rescesse e desse, após mais uma década de cuidados,
a primeira florada e uma carga generosa.

3 .

Já vinha de alguns anos, desde os tempos do outro,
e agora o pai tinha o seu tempo, quando ele fazia par-
te da família, e tanto a mãe quanto os filhos, em vários
momentos, para se referir a algo já distante, usavam
esta expressão, no tempo do outro, como se falasse de

um personagem morto, de alguém que vivera cem
anos atrás, porque os que se afastavam da casa se
perdiam na noite, pensava natanael, e eram tidos
como figuras de legenda, mas deixavam uma pre-
sença de memória, e Natanael se lembrava que des-
de aquele passado, quando compraram uma tevê
colorida, a primeira naquele canto de rua, aprende-
ram a conviver com um fantasma sorridente, um
menino negro que pulara o muro uma noite e ficara
na janela da sala vendo televisão, de onde veio uma
risada contida, todos se viraram para ver joanides
enquadrado pela janela, uma silhueta mais negra
do que a noite, furada por imensas e reluzentes es-
trelas dentárias, e todos voltaram a ver a tevê sem
se preocupar com a presença do intruso, tão conhe-
cido no bairro, e desde então joanides marcou pon-
to por anos na janela de natanael, vendo os progra-
mas, rindo por qualquer coisa, mas sem fazer co-
mentários, talvez não entendesse aquele mundo
distante, talvez fosse apenas um rapaz educado evi-
tando incomodar os outros, e a partir da primeira
semana de visitas diárias de joanides jerônimo dei-
xava o portão da frente apenas encostado, quando
retornava do armazém, para que o vizinho não pre-
cisasse escalar o muro, correndo o risco de um tom-
bo ou de levar um tiro de algum morador assustado,
e era com o seu sorriso humilde e imenso que ele
entrava no quintal, no verão aparecia descalço e
apenas de calção, para se colocar à janela da casa e
ficar ali até a hora em que todos fossem dormir, mas
antes de isso acontecer alguém ia à cozinha pegar
uma fatia de pão com doce de abóbora e trazia ou-
tra para joanides, o pai inventava de beber café à
noite, o que não era hábito seu, e também trazia,
num copo de massa de tomate, café para a visita, e
prudenciana, tão desconfiada em relação a esses
emissários do mundo, tendo no início se irritado com
aquela presença: está tirando nossa intimidade, ela
disse, e ouviu de jerônimo, quando ele tinha a au-
toridade do pai de família que era: nós não conver-
samos nada na frente da tevê e esse é um menino
respeitoso, mas a mulher ainda tentou mostrar o
perigo: veja de quem ele é filho, ela disse, e o pai
retrucou: ela não é pior do que muitas mulheres que
comungam aos domingos, e com isso o assunto se
encerrou, e a partir daquele dia prudenciana guar-
dava um prato de comida no forninho, que ia bus-
car para joanides no primeiro intervalo do programa
depois que ele chegava, e o menino comia bem
devagar, mastigando com calma, parando a comida
na boca diante de uma cena que exigisse sua aten-
ção, e de repente sumia por uns instantes, para vol-
tar com prato e a colher limpos, ele os lavava na
torneira do jardim, e ao entregar para prudenciana,
sempre repetia o seu deus-que-ajude, eram as úni-
cas palavras que pronunciava, e um dia natanael
disse ao pai que deveriam convidar joanides para
entrar, mas ninguém falou nada, só o olhar de re-
preensão da mãe foi o suficiente para ele entender
que daquele jeito estava bom, era necessário algu-
ma separação entre a cidade dos homens e a casa, e
talvez joanides até se constrangesse na sala de ta-
cos encerados diariamente, no sofá coberto com
toalhinhas de crochê, melhor ficar tudo da forma

que estava, e assim tudo permaneceu até a fuga
do marido, a televisão ficou desligada por mais de
uma semana, mãe e filhos se reuniam na cozinha,
com portas e janelas fechadas, mesmo sendo o pior
período do verão, e ali, em silêncio, cada um pen-
sava no destino que daria à sua vida, paulinha lou-
ca para que terminasse logo aquele luto e ela pu-
desse retomar sua condição de telespectadora, e
no fundo ela talvez fosse a mais ausente, pois o
verdadeiro fantasma da casa não era o menino ne-
gro que aparecia na janela, mas a filha que nunca
entrara nas preocupações da família, por ser quie-
ta, por não contrariar ninguém, então que a dei-
xassem diante da tevê até o dia em que ficasse bem
velhinha e não pudesse mais ouvir nada, ainda as-
sim se distrairia com as imagens em movimentos,
e foi exatamente isso que logo aconteceu, deixa-
ram paulinha na sala com a tevê ligada, mas já não
abriam a janela, por mais calor que fizesse, e nas
primeiras noites eles escutaram uma pessoa pulan-
do o muro – agora fechavam o portão com cadeado
— e passos no jardim, sinal de que alguém tenta-
va retomar seu lugar, mas prudenciana havia co-
meçado sua guerra contra gomorra.

4 .

A última edificação da avenida vila rica não era
uma casa, mas um quiosque de madeira, como es-
ses de feira, com dimensões bem reduzidas, dois
metros por três, um único cômodo, com balcão que
se abria ao fazer correr para as laterais as duas fo-
lhas, e era ali que os peões tomavam a primeira
dose de pinga ao entrar na cidade e a última ao
sair, em pé do lado de fora, no meio da poeira da
rua sem asfalto, conversando com a proprietária,
uma mulher de nome tânia, que tinha dois filhos,
de pais desconhecidos, joanides, o mais velho, e
manassés, um negro e outro mulato claro, num con-
traste de cores que revelava a diversa origem,
joanides sendo o que era, uma alma gentil, e
manassés, o revoltado, embora fosse bem mais jo-
vem, e todos os três, mãe e filhos, dormiam no
quiosque com o balcão das bebidas e uns poucos
produtos, cigarro caixa de fósforo querosene e ve-
las que eram sobras do dia de finados, o cemitério
ficava nas imediações e muitos compravam sua pro-
visão de velas no quiosque da tânia, e além desta
parte comercial havia, no interior daquele cômodo
solitário e torto, precariamente plantando num ter-
reno público, a cama de casal onde os três dormi-
am, cozinhavam em tijolos postos do lado de fora,
tarefa de joanides que, assim que a mãe vendia
algumas doses de pingas matinais, saía para com-
prar arroz, macarrão, um pedaço de carne no açou-
gue, garantindo o almoço, e era neste horário que
ele aparecia no armazém entradas e bandeiras em
busca de duzentos gramas de meio-arroz, e, se fos-
se atendido por natanael, levava sempre o dobro,
joanides saía feliz do armazém, garantira a refeição
da família, e natanael o via cozinhando no pátio
aberto, usando baldes de água que pegava na vizi-
nhança, fazendo tudo numa mesa improvisada nos
fundos do quiosque, enquanto a mãe conversava
com um peão e manassés percorria a cidade, vol-

tando depois com coisas suspeitas, tiradas dos quin-
tais, e que pouca utilidade tinham para eles, eram brin-
quedos tapetes tralhas de cozinha, e assim cada um
dos irmãos seguia seu caminho, um se fazendo dócil e
conquistando a amizade de todos, outro promovendo
pequenos furtos, num início de carreira que o levaria
ao crime e à morte alguns anos depois, e natanael ob-
servava aquela família, formavam sim uma família, que
conseguia alguma união mesmo em um lugar tão pú-
blico, sentindo uma pequena alegria ao ver os três co-
mendo o alimento preparado naquelas condições, os
três em pé, do lado de dentro do quiosque, com os
pratos no balcão, como se estivessem na janela de uma
casa, olhando o movimento da avenida, joanides com
seu eterno sorriso, tânia desdentada mas também ale-
gre, manassés com o olhar no longe, e muitas vezes
um cliente bebia sua pinga do lado de fora enquanto
eles davam com muito ânimo colheradas naqueles pra-
tos de lata, produzindo barulhos metálicos, e logo
joanides recolhia as poucas louças e ia lavá-las, mergu-
lhando tudo numa bacia e esfregando-as com as mãos,
depois de passar sabão de soda nelas, e esta cena diá-
ria dava a natanael um conforto, era possível viver
mesmo naquela privação, e pela porta do quiosque ele
via manassés dormindo na cama de casal depois do
almoço, enquanto tânia permanecia em seu posto, e
aquele quiosque não destoava em nada das casas das
famílias nem dos demais bares da rua, era ao mesmo
tempo bar e lar, uma paz doméstica e comercial reina-
va naquele canto de rua, onde começavam os sítios,
onde acabava a cidade, mas à noite, quando o comér-
cio fechava as portas e as pessoas se recolhiam às ca-
sas, o lugar revelava seu outro uso, pois, neste horário,
depois de ter tomado pequenas doses de pinga na com-
panhia de seus clientes, ao longo do dia, tânia já esta-
va bêbada e brigava por nada com os filhos, era muito
comum sair com um pedaço de lenha tentando alcan-
çar joanides, que corria rindo, como se a mãe estivesse
brincando com ele, enquanto tânia gritava palavrões
que assustavam a rua, chamando-o de todo tipo de
coisa, mas nunca alcançava o filho, jovem e de pernas
firmes, que se embrenhava nos quintais, em dispara-
da, enquanto ela, pernas bambas pela pinga, logo de-
sistia e voltava resmungando para o quiosque ilumi-
nado apenas por uma vela ou lamparina, e ali ficaria
na tocaia de algum peão bêbado a caminho do sítio,
nesta hora não encontraria carona nem ônibus, e já que
ele estava atrasado não custava nada ficar mais algu-
mas horas, ou passar a noite ali, tentaria uma carona na
manhã seguinte ou iria caminhando assim que nas-
cesse o sol e passasse esta maldita zoeira, e ele então
era atraído pela última luz acesa na rua, lá estava tânia,
talvez já houvesse espantado os filhos, pois sempre
havia motivos mínimos para se irritar com eles, mas se
isso ainda não ocorrera ela não precisava de pretextos,
diria para que se levantassem da cama e procurassem
um lugar para passar a noite, os filhos nem resmunga-
riam, joanides sairia mansamente, procuraria algum pu-
xado no fundo das casas da vizinhança, ele conhecia
todos os quintais e todos o conheciam, para dormir em
paz se fosse tarde, se fosse cedo ainda passaria algu-
mas horas na janela da casa de dona prudenciana, ven-
do televisão, se é que ele já não tivesse ido para lá
antes da mãe encontrar a companhia daquela noite, e
assim ele era expulso sem se revoltar, todos o aceita-
vam como amigo, já manassés não era bem-vindo, ti-
nha que ficar zanzando pela cidade, por lugares que
nunca fechavam, como a rodoviária, e em um dos ban-
cos ele passaria a noite, depois de ter feito sua ronda
por quintais desprotegidos, com ou sem sucesso, e
tânia tinha o quiosque inteiro para que pudesse curar
a sua bebedeira em braços ainda mais bêbados, apa-
gava então a luz, fechando o balcão, e o silêncio des-
cia sobre aquele canto de rua.

5 .

A senhora me desculpe pelo acontecido, disse
adonias para prudenciana na manhã seguinte ao de-
saparecimento dos amantes, quando ele estava no-
vamente sóbrio, sinal de que aquilo o abalara pro-
fundamente, e prudenciana, tentando ser quem to-
dos julgavam que ela fosse, apenas murmurou que
os dois se mereciam, e foi dar ordem a um emprega-
do, que fizesse a faxina na parte dos fundos do arma-
zém, era agora a dona de casa no comando de um
negócio, e não queria a menor bagunça, tudo estaria,
a partir de agora, sempre limpo e organizado, apesar
do movimento que não parava e do trabalho contí-

nuo e incansável da poeira que insistia em cobrir as
coisas, mas uma mulher estava ali para exigir que os
móveis fossem espanados, o chão limpo, as paredes,
sem pintura desde a construção do barracão, e cober-
tas de teias de aranha e pó, fossem varridas, um dos
funcionários comentou logo logo dona prudenciana
vai querer que a gente lave as paredes e use avental,
e os outros riram desta possibilidade, um lembrou que

•r

ela perceberia em breve que ali não era uma casa,
mas um comércio, outro disse: duvido, e este é que
teria razão, prudenciana assumira o armazém como
se fosse a própria casa, e adonias sempre aparecia,
oferecendo-se para alguma coisa que a senhora
precise, meio que desejando reparar o mal que fi-
zera, pois devia ter posto um fim naquele descara-
mento da mulher, sempre foi uma vadia, pensava
consigo, desde a época em que chegou em sua casa,
para trabalhar para a mãe dele, e acabou já no pri-
meiro mês na cama do filho, e em pouco tempo
estaria grávida, ele tendo de arrumar uma casa para
os dois, que depois seriam três, mas a segunda fi-
lha tinha certeza que não era dele, não dormiam
juntos quando ela nasceu, e madalena ainda dis-
se: olhe só, é a sua cara, e ele aceitou a paternida-
de como mais uma prova de amor, pois adonias
amava madalena, e mesmo agora, quando estava
pelos bares e alguém perguntava da mulher fugida,
insinuando que ela era uma cadela, dizia que se
voltasse curaria suas feridas, providenciaria roupas,
pois para ele madalena estava sofrendo os revezes
da vida, e quando esgotasse tudo que a cidade dos
homens poderia lhe dar, ele estava ali, pronto para
recebê-la, e pensando bem, talvez não fosse ao ar-
mazém para oferecer ajuda a dona prudenciana,
que tinha lá os seus empregados, mas para buscar
notícias de madalena, ela poderia saber de algo, o
marido acabaria telefonando, e esta sua esperança
era sempre frustrada, pois prudenciana não só não
tocava no assunto como fugia dele, deixando-o com
seus pensamentos de amor e perdão estampados
nos olhos vermelhos de pinga, ela não tinha mais
amor, e seu perdão era algo que, se um dia aconte-
cesse, seria negociado, pois agora era uma mulher
no comércio, onde tudo se negocia, e por enquan-
to ela queria vingança, vingança contra sodoma e
gomorra, não importasse quem ela atingiria, a obri-
gação de uma mulher honesta era enfrentar a de-
vassidão, e foi assim que ela definiu o quiosque
de tânia, um lugar de devassidão, explicou ao de-
legado, pedindo que ele livrasse a rua daquela
imundice, não era contra as mulheres de portas
abertas, que fossem para o a zona, mas ali, naque-
la rua onde só havia gente honesta, não admitia tal
desrespeito, e, além disso, tânia não tinha alvará
para funcionar como bar, enquanto ela pagava os
impostos do armazém, e impostos altos, a outra,
além de vender o corpo na cama que dividia com
os filhos, negociava sem declarar nada, e agora era
o momento ideal para pôr abaixo aquele antro, a
prefeitura estava asfaltando a quadra, a cidade
enfim chegava àquele canto esquecido, que só pro-
duzia riquezas para o município, logo tudo ali va-
lorizaria, os terrenos vazios receberiam casas no-
vas, era o progresso, o desenvolvimento, e ela que-
ria ajudar, reformaria o armazém, talvez fizesse um
prédio novo, todo de alvenaria: o quiosque daque-
la mulher não pode atrapalhar o progresso, ela fa-
lou, e o delegado disse que iria ver o que podia ser
feito, mas talvez demorasse, e ela saiu dali e foi
direto à prefeitura, sempre de táxi, nunca apren-
dera a dirigir e tinha um taxista de confiança que a
levava a todos os lugares, principalmente ao ban-
co, onde ela entrava com seus vestidos antigos, suas
chinelas baixas e sua bolsa de ir à feira, contras-
tando com os homens que freqüentavam o banco,
sendo no entanto sempre recebida bem pelos fun-
cionários, gostava de levar os doces em compotas
que ela fazia à noite, enquanto esperava natanael,
e foi assim, como uma mulher do lar e ao mesmo
tempo do comércio, que pediu uma conversa com
o prefeito, ele a recebeu, ouviu a história, e disse
para não se preocupar, asfalto era progresso, e a
prova de que falava sério veio umas semanas de-
pois, a mesma máquina que fazia a terraplenagem
da rua, preparando-a para a camada de asfalto, se
aproximou do quiosque, que tinha sido esvazia-
do, e o derrubou sem a menor resistência, tânia,
manassés e joanides estavam ao lado, vendo o fim
de seu mundo, e tânia gritou: tudo por causa des-
sa velha infeliz, e prudenciana ouviu isso lá do ar-
mazém, sentindo-se pela primeira vez uma velha,
mas ninguém viu seu susto, todos observavam
joanides, que sorria para a máquina que limpava o
terreno em que ele tinha nascido.
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Sempre que vejo Collor (este ubíquo fan-
tasma a me assombrar) — único presidente es-
carrado da boca podre que nos governa —, re-
cordo-me de meu avô Sílvio, um homem de
mãos imensas, dedos nodosos, esculpidos numa
lida sem-fim. Há também uma mulher numa
tevê a falar sobre poupança, dinheiro retido,
confisco, ou coisa parecida. Naquela época, en-
tendia muito pouco de dinheiro. Tínhamos
quase nada. Tempos depois, compreendi que
eles também entendiam muito pouco do nosso
dinheiro. Mas, aí, já era tarde. Muito tarde.

A notícia chegou-me num dia de inverno
no início da década de 1990. “Seu avô mor-
reu: enforcou-se” é a frase que não me aban-
dona. Acompanha-me como uma doença
rumo ao túmulo. Naquela juventude, a mor-
te me parecia algo muito distante; a imortali-
dade era-me possível entre carimbos e jornais
na Gazeta Mercantil. Ali, a avalanche des-
ceu das encostas e transformou-se em pala-
vras na boca de um homem de nome Dias.
Corri para casa para descobrir pela primeira
vez os estragos que a morte é capaz de cau-
sar. Nunca mais os esqueci.

(Quando minha irmã morreu, dez anos de-
pois de meu avô, escrevi em algum lugar: Ela
[a morte] entrou em minha casa por todas as
frestas, escancarou as janelas, varreu os cis-
cos para os cantos e, silenciosa — como qua-
se sempre o faz —, sentou-se à mesa. Olhou-
me nos olhos, virei o rosto, no desespero de
espantá-la, de jogá-la na rua, para que tomas-
se outro caminho. Impossível, logo vi. Não
partiria nunca mais. Ficaria como visita em
dia de chuva. Sentada no sofá puído, peram-
bulando entre a sala e os quartos, observan-
do-nos nas noites mais do que maldormidas,
cortando o resto da carne no prato de bordas
gastas. A morte acarinhou-me os cabelos no
travesseiro. Ainda me faz companhia nas noi-
tes de chuva. Ouço sua voz entre os trovões.
Nos relâmpagos, seu rosto ilumina-se. Já não
a tememos. É um inimigo conhecido, por mais
assustador que possa parecer. Sei que não par-
tirá; sou uma pessoa resignada. Nem a rotina
da vida — ora lenta, ora apressada, ora ca-
duca — é capaz de espantá-la. Atracou-se a
nossas vidas qual farpa sob a unha da mão
delicada. É uma enxurrada lenta e silenciosa
a varrer os vãos da casa. Não tem fim.

[...] A morte dói em partes desconhecidas

do corpo. E quando voltar — há de voltar, sem-
pre —, descobrirei tantas outras partes a doer.)

Minha mãe era um animal indefeso a gru-
nhir no sofá destroçado num canto da cozi-
nha. Sobre a napa velha, um pano tentava
esconder os rombos que uma pobreza escan-
carava com facilidade. Não vi o seu rosto.
Chegavam-me apenas os sons abafados por
aquelas mãos imensas de minha mãe. Vi as
mãos de meu avô Sílvio fincadas no rosto dela.
Daquela boca, cujos dentes não lhe perten-
ciam, ouvia-se: “nunca mais vou ver meu pai-
zinho”. O diminutivo infantil naquela boca
soava-me estranho, deslocado. “Paizinho”?
Mas ele era “velho”. Minha mãe era “velha”.
Não sei por que imaginava que minha mãe
deveria compreender aquela morte. Ela nun-
ca foi muito boa para entender a morte. Des-
cobri por que sempre nos acharam muito pa-
recidos. Meu irmão, com meu pai. Silenciei à
espera de que a morte nos desse uma trégua.
Nunca mais nos abandonou. Visita-nos de
tempos em tempos, a desgraçada.

•••

Pegou-me no colo. Eu era apenas um me-
nino. Admirava-me aquela boina que levava
com certo orgulho. Nada tinha de vaidoso.
Acompanhava-o feito um amigo. Onde esta-
rá? Lembro-me da boina e dos olhos azuis, uma
imensidão inesquecível. Uma das poucas ve-
zes que nos visitara em C. Contava-me histó-
rias. Todas de um mundo arcaico, de uma la-
voura arcaica. Passara a vida entre o pasto
de bois e as plantações. Era um nômade.
Volta e meia carregava a família para um rin-
cão daquela Santa Catarina que inventáva-
mos a cada férias. Alegria visitar a nova mo-
rada do avô. Será que tem rio? A pergunta
nos tirava o sono no ônibus que nos arrasta-
va rumo a um novo mundo de descobertas.
Era a volta a um útero que havíamos aban-
donado. Agora, éramos urbanos.

No prego, a boina à espera das mãos imen-
sas. Ela o transformava em alguém que eu ad-
mirava. Talvez um Mastroianni desajeitado.
Quando fui embora de C. por uns tempos, pude
usar uma boina igual à do meu avô Sílvio. Nin-
guém a me dizer que aquilo não combinava
comigo. Agora, espero a chegada da velhice
para, enfim, resgatá-la. Um dia serei um Sílvio

de boina a contar histórias aos netos. Ali, dis-
tante de C., quando a morte de meu avô aco-
modara-se no acúmulo das tristezas familia-
res, escrevi: “versos sobre a curiosidade: quan-
do cheguei à praça, vi o homem enforcado ba-
lançar as pernas no vazio”. Sedimentada para
sempre em mim a imensidão entre a sola dos
sapatos e o chão um dia cultivado.

•••

Nós, os católicos, condenamos ao fogo do
inferno os suicidas. Mesmo que a Igreja, há
algumas décadas, garanta que Deus já não é
assim tão severo com aqueles que decidem
destruir “o que de mais precioso” Ele nos deu.
Depressão, tempos modernos, desespero. Sui-
cídio. Seria muita injustiça aquelas imensas
mãos de meu avô Sílvio a cumprimentar o di-
abo eternamente. E a boina queimaria?

•••

Depois da morte, a vasta família de meu avô
espalhou-se. Uns tornaram-se urbanos; outros
teimam em cultivar a terra que assistiu ao cor-
po no vazio. Minha avó carrega a morte como
as pedras no bolso de Virginia Woolf. Mas nun-
ca entrará no rio. É forte demais para se dei-
xar seduzir. Meu avô não foi seduzido, sempre
soube. Foi arrastado feito um papel de bala pela
enxurrada silenciosa e violenta. Vendera as ter-
ras, colocara o dinheiro na poupança que a
mulher de voz rançosa na tevê jurava que logo
seria devolvido. O logo, para meu avô, trans-
formou-se em eternidade.

•••

Collor voltou. Está por aí. Tem um site, em
cuja página inicial lê-se “pátria amada Brasil”.
Não usa mais gel, corre menos, não desfila de
jet ski pelo lago, vai fazer 60 anos, dá muitas pa-
lestras, carrega a fama de ex-presidente (mes-
mo que escarrado), a esposa de roupas multi-
coloridas e sorriso dentuço não o afaga mais o
ego, o irmão morreu, um pouco de poder ainda
lhe resta como senador da República...

E sempre que o vejo, recordo-me de meu
avô Sílvio e tenho mais certeza de que o in-
ferno é aqui.

Quando meu avô matou Collor
CRÔNICA SOBRE O HOMEM DE MÃOS IMENSAS, OLHOS AZUIS E BOINA

Rogério Pereira

ROGÉRIO PEREIRA é jornalista e editor do Rascunho.
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CONVERSAS COM DRUMMOND, ZEFIRELLI,

ANTONIO CANDIDO E GILDA MELLO E SOUSA

Quase-diário (1)

•r

13.11.1985

Um telefonema ao DRUMMOND ape-
nas para papear. Falar à toa. Contou-me
que já se livrou da papelada/arquivo, que
já está tudo na Casa Rui Barbosa; que ago-
ra se sente mais leve, se livrando das coi-
sas que antes pareciam tão importantes.
Fala sempre que está ficando velho, se de-
sinteressando, mas como lhe disse, me pa-
rece sempre ágil, ativo.

Contou-me de um desastre de automó-
vel que teve perto de Palmira (Santos
Dumont) quando ia com a família a MG.
Ele sangrando na cabeça e o chofer senta-
do no meio fio, desesperado chorando.
Voltaram a Petrópolis e um farmacêutico
integralista, saudou-o com um “Anauê” e
fez um péssimo curativo que lhe deu febre,
etc. Ficou no leito algum tempo, de onde
emitia ordens burocráticas para o MEC.

Lembrou-se também de uma sessão espí-
rita em que Vinicius de Morais fingia ser o
espírito de Mário de Andrade, até que des-
cobriram o blefe e acabaram com a invoca-
ção, o copo, a mesa. Lembrou também que
quando Mário de Andrade morreu, não foi
com outros a São Paulo, de avião, porque
Vinicius disse que teve um sonho sobre um
terrível desastre. Então, desistiram todos.

Estava eu lhe lembrando que numa crô-
nica recente, Moacyr Werneck de Castro
narrou um desastre de avião em que Vinicius,
A. Machado e Moacyr estavam, e escapa-
ram. E que Drummond deveria também
estar no avião, mas não aceitou o convite.

(Nota: o que isto teria a ver com o po-
ema Morte no avião?) 

 
02.07.1986

Num jantar na casa do cônsul da Itá-
lia, organizado para artistas estrangeiros
da “Aída”, ZEFIRELLI (“metteur en
scène” dessa ópera) está com seu cão, a
que chama Bambino.

Antes havia se dirigido a mim para me cum-
primentar diretamente. Achei-o cortês: dirigir-
se a um desconhecido para pô-lo à vontade.

De repente, na hora em que nos servía-
mos todos à mesa, aproxima-se e diz:

— Come sei bello, ahm?! Sei italiano?
— Mezzo a mezzo, il mio nonno, etc., etc.
— Quale parte é italiana, di su, o di

giù? Verticale o orizzontale?
E dito isto começou a pentear minhas

sobrancelhas com a mão, entusiasticamente.
...O que nos divertiu a mim e aos ami-

gos quando lhes narrei a cantada. 

13.3.1988

ANTONIO CANDIDO e GILDA

MELLO E SOUSA jantam conosco. Come-
ça ele um curso, amanhã, na PUC-RJ so-
bre o Romantismo. Jantar ameno, amigo.

Gilda contando como foi difícil para
ela e suas colegas fazerem curso na USP.
Havia qualquer coisa no ar, desconforto,
patriarcalismo. Muitas não desenvolveram
carreira, por isso. E somava-se a opressão
típica do professor francês, como Lévi-
Strauss, seco, só se dirigindo aos alunos
em francês, sem ajudar em nada a quebrar
o gelo. Os alunos sentiam-se caipiras, acha-
vam que o padrão a ser alcançado era tão
alto, que muitos fracassaram.

No carro (quando os levei para casa)
falando sobre O. de Andrade, ela manifes-
ta o seu desagrado com ele (igual ao meu).
Mas Candido, diz, tinha mais paciência
com ele. Apesar de agredido, porque o cri-
ticou (não gostava de Marco zero), conti-
nuou impassível, e o O. A. ficou-lhe grato
por não ter virado seu inimigo. Passou a
procurá-lo sempre, fazendo questão, cada
vez mais, de sua amizade.

Falando das dificuldades da mulher-in-
telectual, Candido conta que certa vez encon-
trou-se com Edgar Cavalheiro, que saía de
uma livraria revoltado, onde Lygia F. Telles
estava sendo “massacrada” por dois outros
escritores; e que Edgar confessara que saíra
porque senão teria que brigar com eles, que
diziam: “Lygia, você é tão bonita, porque essa
mania de escrever, de ser escritor?” E falavam
tantas coisas que ela começou a chorar...

OUTRO OLHAR AFFONSO ROMANO DE SANT’ANNA

Olavo Tenório


