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Pelas infindáveis páginas de A comédia 
humana desfilam a mais completa 
galeria de personagens já realizada 
e a essência de um século • 20/21

Contar a própria 
história é uma 
forma de organizar 
e compreender sua 
trajetória. Se isso 
fica registrado em 
livro, é como se um 
pouco da pessoa 
permanecesse além 
da sua existência.”

Suzana Montoro • 4/5
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esPetaCulares

o ensaio de Martim vasques da 

Cunha sobre don delillo [edição 

#153] é no mínimo espetacular.

Henrique BarBosa Justini • Santo andré (SP)

obrigado pela dica de leitura. trilogia u.s.a., 

de John dos Passos, é espetacular.

João Carlos onelli • São Paulo (SP)

Por dentro e Por fora

Que jornal bonitão de conteúdo!

nayara Pessini • CaSCavel (Pr)

tradução CoMo 
ProlongaMento do original

O 
que mais me consola é especu-
lar que, sobre a tradução, tudo 
ainda está por ser dito. Ras-
gue-se tudo. Nada do que se 

disse é definitivo, assim como tampouco 
é definitiva uma tradução qualquer. Per-
guntam como escrever tantos textos sobre 
tradução — há tanto assim a dizer? Tanto 
quanto se queira — só depende de quan-
tas leituras se queiram fazer da tradução 
ou, melhor, do processo tradutório.

Sempre se pode reescrever o texto, re-
escrever a tradução, reescrevendo também 
o original. O original é único, mas certa-
mente não definitivo. Esse mundo e o texto 
sugerem tantas tentações — tantas quantas 
se queiram imaginar. Sempre se pode acres-
centar, prolongar. Tentáculos do original 
esticando-se para sobreviver na tradução.

O original como que se prolonga na 
tradução. Extensão do original seria a tra-
dução. Extensão de vida, nova chance se 
lhe dá. Chance de sucesso, chance de ol-
vido. Uma chance mais. Pela prolongação 
do texto e seu deleite, vale a pena o risco.

Tradução, derrame de palavras que 
se espraiam à espera de algo ou alguém 
que as reúna e lhes dê sentido. Chega o 
momento em que conter o derrame é pre-
ciso — conter tanta imaginação. Represar 
a criatividade para lhe dar forma e sen-

E 
Mario Vargas Llosa, em A guer-
ra do fim do mundo, conse-
guiu traçar um retrato fiel da rea-
lidade da Guerra de Canudos? De 

que forma? Bom, sabe-se que Vargas Llosa 
pesquisou muito, se amparou numa gran-
de massa de documentos, além de, em seu 
romance, travar um diálogo de perto com 
Os sertões, livro que ele chegou a consi-
derar um manual de latino-americanismo. 
No enredo do romance são reconstituídas 
as quatro expedições militares, as figuras 

principais que estiveram à frente delas, 
como, por exemplo, o coronel Moreira Cé-
sar. O Conselheiro, embora caricato, é outro 
tipo que, no romance, aparece com certos 
traços parecidos com os do Conselheiro 
real. O ambiente histórico e social da guerra 
é muito bem resgatado, a religiosidade dos 
sertanejos, as intrigas políticas, o poder e a 
visão de mundo dos coronéis. Claro: há um 
viés caricatural no romance, não só do Con-
selheiro ou ainda de Moreira César, mas, 
dando-se os devidos descontos, o resgate 

histórico feito por Vargas Llosa é magis-
tral. O Barão de Canabrava é um perso-
nagem extraordinário. Poucos romances 
conseguiram retratar tão bem a figura de 
um coronel nordestino. Poucos consegui-
ram configurar com tanta pertinência a 
questão do mando e a do jogo político para 
a manutenção do status quo. O Barão de 
Canabrava é o personagem central do livro 
de Vargas Llosa, o mais bem elaborado.

Continua na PrÓXiMa edição.

vargas llosa e euClides da 
Cunha: ConfluênCias (3)

a Cidade 
no brasil

A 
cida-
de no 
Brasil, de 
Antonio 

Risério, não causou o 
impacto que merecia 
ao ser lançado, em 
2012, mas a meu ver 
está destinado a ficar 
como obra fundamen-
tal para o conheci-
mento e compreensão 
do Brasil urbano e 
moderno. No livro, o 
antropólogo e poeta 
baiano mobiliza toda 
a sua multifacetada 
erudição para traçar 
um quadro histórico-
crítico da formação e 
do desenvolvimento 
de nossas cidades.
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no PaláCio de stroessner
23.11.1994
Me hospedei com Marina na casa 

do embaixador Alberto da Costa e Silva 
e de sua esposa, Verinha, ao vir para esse 
insólito encontro de intelectuais latino-
americanos. Estivemos juntos várias ve-
zes na Colômbia, onde ele também foi 
embaixador. A casa é ampla, parece um 
museu de esculturas africanas, lembran-
ça do tempo que passaram na Nigéria e 
no Benin. Só que a África entrou na vida 
dele avassaladoramente.

Ouvimos dele histórias da África 
(que sumarizo aqui para não esquecer). 
Parecem aquelas narrativas de Wittgens-
tein em Observações sobre o ramo 
dourado de Frazer.

• O cidadão que em Lagos lhe disse 
que naquele dia havia sido a pessoa que 
levou o “ovo” ao rei da tribo (o “ovo” va-
zio, seu conteúdo tirado com um estilete, 
era passado ao chefe quando este deveria 
se matar por estar velho demais);

• A estória do chefe que tinha muitas 
mulheres, mas uma delas devia estrangu-
lá-lo quando ficasse impotente;

• O chefe da tribo que ia visitá-lo 
com as seis mulheres, que ficavam espe-
rando o marido no carro;

• A arquitetura da casa do chefe da 
tribo dava para cada um dos quartos das 
sete mulheres a partir de sua sala;

• A mais velha do clã é que escolhia a 
esposa mais nova;

Quase-diário : :  affonso roMano de SANT’ANNA
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• E a mulher que disse a Verinha 
(esposa de Alberto): “Não sei como vo-
cês ocidentais agüentam. Um homem dá 
muito trabalho, tem que casar com vá-
rias mulheres”.

...

Ontem, no palácio, o presidente do 
Paraguai, Juan Carlos Wasmosy, reuniu 
para um jantar uns trinta ou quarenta 
escritores deste “Encuentro de escrito-
res latinoamericanos”. Prédio com casas 
baixas sobre colunas — estilo colonial 
—, tudo pintado de branco. Mesas pos-
tas sobre o gramado. Todos sem gravata 
e paletó, como o presidente. Ele, alegre, 
informal. Engenheiro dinâmico, deu de 
seu bolso sessenta mil dos cem mil dóla-
res para o “Encuentro”.

Convidam-me para agradecer a re-
cepção em nome dos escritores. Janto ao 
lado do poeta uruguaio Washington Be-
navides, de Tomás de Mattos — autor do 
best-seller ¡Bernabé, Bernabé! — e do 
jovem poeta Rafael Courtoisie. 

Faço o discurso, que agrada.
Vitor Castelli chama um assessor do 

presidente e conversamos sobre planos 
para o desenvolvimento de uma política 
cultural com o Paraguai. Aproveito e falo 
com o presidente sobre o acervo relativo à 
Guerra do Paraguai que existe na Funda-
ção Biblioteca Nacional. Nestes dias, esta-

mos fazendo um seminário sobre aquela 
infausta guerra. (Foi lisonjeiro que tives-
sem me convidado para falar. Falei em 
português por razões político-culturais, 
pois aqui o português é corrente, e por 
respeito à língua alheia.)

É uma sensação estranha, quase sur-
real estar aqui neste palácio de onde Stro-
essner paralisava a história de seu país. 
Mais estranho ainda lembrar meu tempo 
de estudante metido em lutas contra dita-
dores — e agora ali, na toca do ex-lobo.

Nesses dias, sintomaticamente, 
ameaça de golpe aqui: três militares fo-
ram presos pelo presidente porque dei-
taram falação. Uns dizem que o golpe é 
inevitável. Outros, que o panorama já 
não é tão simples. Esse é primeiro con-
gresso de escritores realizado nesses 
quase quarenta anos desde que Stroes-
sner, em 1954, tomou o poder.

O presidente fez um discurso emo-
cionado agradecendo a minha fala e refe-
rindo-se à amizade com o Brasil, etc. Soli-
citaram-me que batalhasse por uma nova 
“missão cultural brasileira”. Isto seria im-
portante para nós que vivemos de olho na 
França e nos EUA, sem mirarmos nossos 
vizinhos. Se Fernando Henrique qui-
sesse, poderíamos fazer grandes coisas. 
Acho que essa minha itinerância pelos 
países latino-americanos recentemente 
tem me ensinado algo. Às vezes me sinto 
meio um embaixador itinerante.

JoSé GerALdo CouTo
é jornalista e tradutor. Crítico de cinema do blog do 

instituto Moreira salles e da revista bravo, traduziu 

obras do catalão enrique vila-Matas e do argentino 

adolfo bioy Casares. vive em florianópolis (sC).

A CidAde No brASiL
antonio risério
editora 34
368 págs.

tido. Essas coisas não podem ser apenas 
fluxo que segue sem direção nem propósi-
to. O original precisa da tradução, mas de 
maneira contida.

Prolongando-se, no tempo e no espa-
ço, o texto volta a derramar-se, encantan-
do. Talvez com o mesmo frescor — quase o 
mesmo — que soube exalar então. Prolon-
gando-se, contudo, estiram-se as fibras do 
texto. Não serão sempre as mesmas fibras 
— os mesmos perfumes, os mesmos cali-
bres e texturas — que se sentiram lá atrás. 
Algumas lá estarão arrebentadas — fios 
desencontrados, fibras desfiadas, claman-
do reforço ou substituição.

Nesse desencontro de fibras, à reali-
dade às vezes custa irromper, prevalecer. 
Na leitura, o leitor tenta impor suas idéias 
ao procurar amoldar o texto a seus concei-
tos e desejos. Vontade expressa no texto 
é a tradução. Tudo aquilo que ele, tradu-
tor, espera do texto. Inconscientemente, 
claro. Quer ler algo que não está no texto, 
algo que tão bem ali se encaixaria — como 
é que o autor não pôde ver algo óbvio as-
sim? Algo que ele mesmo, tradutor, queria 
ter escrito — e agora lhe surge a chance.

A realidade nem sempre serve bem à 
literatura. Na tradução literária, segue-se 
— por que não? — a mesma linha. Traba-
lha-se com realidade algo distorcida. Jo-

ga-se com a realidade — melhor matéria-
prima da ficção, assim como o original é 
matéria-prima de sua tradução.

Não que o tradutor prefira fixar-se 
entre o obscuro e o absurdo — impor ce-
gamente sua falsa leitura para fazer pre-
valecer seus anseios, e não a realidade ali 
tão evidente, tão flagrantemente eviden-
te. O original e a maneira de decifrá-lo 
— isso que chamamos leitura — impõem 
processo, digamos, participativo. O texto 
não se lê só, tradutor.

Entre o obscuro e o absurdo floresce 
isso que chamamos tradução. Nesse espa-
ço vive e milita o tradutor. Milita nas som-
bras, à sombra do original e seu autor (se 
houver). Tenta realizar o absurdo — rees-
crever o mesmo texto, igualzinho, como se 
seu novo texto fosse o mesmo original que 
lera na primeira leitura — ou teria sido na 
segunda, ou terceira? Quem sabe mescla 
de todas, como sugestões que se vão su-
perpondo e criando novas imagens.

Além do obscuro, além do absur-
do, ao tradutor cabe reconciliar texto 
traduzido e original. Eis aí o objetivo úl-
timo de toda tradução. Textos compatí-
veis, reconhecíveis um no outro. Recon-
ciliar autor e tradutor — dois criadores 
separados pelo tempo e por algumas 
camadas de prestígio.

Nesse amplo e dinâmico panorama, a his-
tória dialoga com o urbanismo, a sociologia, a 
psicologia e a estética, e o objeto abordado surge 
como um mundo vivo e em permanente trans-
formação. A interpretação do autor é ao mesmo 
tempo inovadora e solidamente fincada na nos-
sa melhor produção humanística. Risério é um 
daqueles raros intelectuais que unem rigor me-
todológico e liberdade de pensamento e expres-
são. Com verve de poeta, faz de seu ensaio uma 
leitura tão enriquecedora como prazerosa.
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BEM-VINdO, JOãO

NOVO VELHO 
BRAGA

Comemorando 100 anos do 
nascimento de Rubem Braga 
(foto), o Grupo Editorial Record 
prepara um ano com antologias, 
edições em capa dura e novas 
publicações do cronista, falecido 
em 1990. A José Olympio 
lança neste mês Retratos 
parisienses e reedita Na 
cobertura de Rubem Braga. 
O primeiro reúne 31 textos 
inéditos em livro escritos quando 
Braga foi correspondente em 
Paris. No segundo, o jornalista e 
escritor José Castello reconstrói 
vida e obra do cronista com 
depoimentos de escritores 
e intelectuais. Também em 
fevereiro sai pelo selo Galerinha 
Record o infantil O menino e o 
tuim. Em março, a Record lança 
Rubem Braga, o lavrador de 
Ipanema, seleção de 14 textos 
de amor à natureza, e 
uma edição especial com 
200 crônicas escolhidas.

Em março, estréia no Rascunho 
a coluna “Nossa América, nosso 
tempo”, do crítico João Cezar de 
Castro Rocha (foto). Professor 
de literatura comparada da 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, o crítico carioca perseguirá 
um olhar mais atento para a 
literatura feita no continente, 
sem esquecer das questões que 
permeiam o contemporâneo e o 
exercício da crítica literária. Rocha 
é autor de Crítica literária: em 
busca do tempo perdido? 
(Argos, 2011); Exercícios 
críticos — Leituras do 
contemporâneo (Argos, 2008) 
e Literatura e cordialidade: o 
público e o privado na 
cultura brasileira (EdUERJ, 
1998), entre outros. Nesta rápida 
conversa, ele traça um panorama 
da crítica feita atualmente no 
Brasil e comenta o momento 
literário singular que vivemos e 
o tom que pretende imprimir aos 
textos publicados no Rascunho 
a partir do próximo mês:

• Qual seu objetivo com 
a coluna?
Pretendo tratar de dois núcleos 
de idéias. De um lado, e esse 
era o propósito inicial, refletir 
sobre autores e temas hispano-
americanos; daí, o título “Nossa 
América”. Trata-se, entre nós, de 
lacuna lamentável e que diz muito 
do quanto ainda somos colonizados 
intelectualmente. Estamos sempre 
preocupados com o que se passa 
em certos países europeus e atentos 
às novidades da universidade 
norte-americana, e nessa corrida 
maluca pela impossível atualização 
gastamos toda nossa energia. 
A coluna será deliberadamente 
anacrônica. Discutirei autores 
clássicos hispano-americanos, 
em geral desconhecidos no Brasil, 
assim como proporei leituras de 
nomes contemporâneos. de outro 
lado, o calor da hora é irresistível! 
Sempre viajei muito, e tive contato 
com sistemas universitários 
diversos e modelos muito distintos 
de vida literária. Com base numa 
comparação nada sistemática, me 
parecem propriamente risíveis 

os lamentos que escuto a toda 
hora e de pessoas que respeito 
pela inteligência e pela obra: “a 
crítica acabou”; “os escritores 
contemporâneos pouco valem”, 
etc., etc., etc. Transformar o tédio 
da repetição infinita em método 
não resolve problema algum. 
Por isso, minha coluna será 
propriamente esquizofrênica e 
também será dedicada ao debate das 
circunstâncias do “nosso tempo”. 
Isto é, procurarei, na contramão 
da “melancolia chique”, escutar o 
contemporâneo, buscando mostrar a 
vitalidade de novas formas de crítica 
e a força de certos escritores que 
merecem ser mais bem estudados.

• Você afirma que a América 
Latina possui locais 
privilegiados de discussão 
literária. A que se deve essa 
especificidade?
Não penso numa “essência” 
particular e misteriosa, mas 
proponho a constatação de que 
ainda possuímos locais possíveis 
para a discussão da literatura 
no espaço público. Este ponto 
é decisivo: vivemos um novo 
horizonte que ainda não sabemos 
como ampliar simplesmente 
porque, presos a conceitos do 
passado, não podemos apreciar 
o que ocorre diante dos nossos 
olhos. Refiro-me à multiplicação 
de encontros literários em todo 
o país; à possibilidade inédita de 
escritores iniciantes viverem de 
literatura (não de direitos autorais, 
mas do movimento existente no 

é viver em crise! O crítico (der 
Kritiker) sempre principia pelo 
estabelecimento dos seus próprios 
limites para o conhecimento de 
um objeto determinado. Nem 
sempre estamos prontos para 
ler o romance que começamos, a 
tela que contemplamos, o filme 
a que assistimos. O bom da 
tarefa do crítico é que ele deve 
sempre renovar seu repertório, 
questionando seus pressupostos. 
Infelizmente, isso acontece pouco 
com os críticos que são professores 
universitários, pois muito 
rapidamente nos encastelamos 
em nossos pequenos nichos de 
poder institucional e hermenêutico. 
(Veja que também me incluo 
no time, para o bem ou para o 
mal.) Em sentido kantiano, uma 
análise que não produza crise não 
é suficientemente crítica. Não é 
tarefa do crítico, por exemplo, 
afirmar, como se fosse uma pitonisa 
amargurada: “o romance brasileiro 
contemporâneo é precário”; “a 
crítica nada vale”. Nesse caso, 
o crítico transfere o problema 
exclusivamente para o objeto, em 
lugar de perguntar-se se ele está 
preparado para ler o que se escreve 
hoje em dia. Talvez não esteja; 
talvez ele ainda viva na nostalgia 
dos dourados anos de sua juventude 
e acredite que o melhor já passou... 
“Et in Arcadia ego” poderia ser um 
bom mote para esse tipo de crítica. 
Já é hora de aceitar o desafio de ser 
contemporâneo do nosso próprio 
tempo: é o que buscarei com os 
artigos da coluna.

país e que gira em torno do texto 
literário); à multiplicação de blogs 
que se dedicam à crítica literária; 
à criação de canais do YouTube 
em que jovens comentam e 
discutem suas leituras; à presença 
crescente de autores na esfera 
pública. Essa circunstância nada 
tem a ver com uma inesperada 
ressurreição da vida literária, pois 
ela dependia do círculo fechado dos 
que já se dedicavam à literatura. 
A circunstância contemporânea 
é nova, é inédita, pois há um 
fenômeno literário que pouco a 
pouco se torna um agente atuante 
no espaço público. O que faremos 
com esse novo dado? Seguiremos 
no cômodo elitismo de partícipes 
exíguos de uma utópica cidade 
letrada? Ou desenvolveremos 
formas múltiplas de linguagem, 
a fim de atingir um público 
composto essencialmente por 
não especialistas? Minha opção 
é clara: ser um esquizofrênico 
produtivo; poliglota de uma única 
língua. O objetivo é potencializar o 
momento presente, a fim de evitar 
que a multiplicação dos encontros 
literários reduza a literatura à 
lógica do espetáculo.

• Como a crítica literária 
brasileira tem se inserido 
nesse contexto? Há de fato 
uma crise da crítica? Ou seria 
dos críticos?
A questão é delicada e, por 
isso mesmo, deve ser tratada 
com sutileza. O próprio da 
crítica, desde Immanuel Kant, 

divulgação: CPfl Cultura

CURITIBANA
Com o objetivo de encontrar, publicar e divulgar os artistas curitibanos, 
o primeiro número da revista trimestral Jandique traz textos de Manoel 
Carlos Karam, Luiz Felipe Leprevost, Assionara Souza, Alexandre 
França, Fabiano Vianna e Eduardo Capistrano, com ilustrações de daniel 
Gonçalves e carta crítica do escritor Carlos Machado. A escolha dos seis 
autores se deu através de um conselho editorial, que será formado a 
cada novo número. Com tiragem de 1 mil exemplares, a Jandique #1 traz 
também entrevista com os irmãos Tizzot, da editora e livraria curitibana 
Arte & Letra, onde acontece o lançamento da revista, dia 23, às 15h.

OFICINAS
Estão abertas as inscrições para as oficinas culturais que a editora 
8Inverso realiza a partir de março em sua sede, em Porto Alegre (RS). 
Os cursos abrangem diferentes áreas da literatura e do trabalho editorial, 
como crônica, conto, ilustração e roteiro para quadrinhos, entre outras. 
O escritor Caio Riter, o cronista Rubem Penz, o quadrinista Maurício 
“Maumau” Rodrigues e a ilustradora Martina Schreiner estão entre os 
ministrantes. Todas as oficinas possuem limite de dez vagas e as 
inscrições acontecem somente pelo site www.8inverso.com.br.

NA INTERNET
Estreou no último dia 25 o site Posfácio (antigo Meia palavra), com visual 
renovado e mudanças na equipe. O site já parte com quase 1 mil resenhas de 
variados títulos de literatura — nacional e estrangeira —, além de colunas sobre o 
mercado editorial, política e comportamento. Nessa nova fase, o espaço também 
contará com análises de cinema e música. O endereço é www.posfacio.com.br.

LOTE NOVO
Apostando em nomes com apelo na web, a editora paulistana Lote 42 
chega com a proposta de conectar seus livros e autores às redes sociais. O 
primeiro livro da casa está previsto para março: Já matei por menos 
reúne crônicas da jornalista e blogueira Juliana Cunha. Também estão nos 
planos da Lote 42 para este ano uma HQ nacional e um livro reunindo o 
melhor da produção de um jornalista cultural de São Paulo bastante 
ativo nas redes sociais, cujo nome a editora mantém em segredo.

VERSOS 
PREMIAdOS

Da arte das armadilhas, 
livro da mineira Ana Martins 
Marques (foto), é o novo 
vencedor do Alphonsus de 
Guimaraens, prêmio de 
poesia da Fundação Biblioteca 
Nacional. O anúncio foi feito 
no último dia 25, um mês 
após a vitória de Poesia 
1930-62, volume crítico da 
obra de Carlos Drummond 
de Andrade que, segundo 
o edital da premiação, não 
poderia ter sido inscrito já que 
apenas o autor ou a editora, 
mediante assinatura deste, 
pode inscrever uma obra. 
Drummond está morto há 25 
anos, e Bernardo Ajzenberg 
havia recebido o prêmio como 
detentor dos direitos autorais. 
Da arte das armadilhas 
foi também finalista de poesia 
do Portugal Telecom 2012, 
perdendo para Junco, 
de Nuno Ramos.

Procurarei escutar o contemporâneo, 
buscando mostrar a vitalidade de 
novas formas de crítica e a força de 
certos escritores que merecem ser 
mais bem estudados.”

Célio Jr./ o estado de s. Paulo divulgação: rodrigo valente
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não é possível 
escrever um livro 
se a história não 
estiver ‘queimando’ 
dentro do escritor.”

: : YasMin taKetani
 Curitiba – Pr

C
omo afirma a própria Su-
zana Montoro, as histó-
rias dos imigrantes hún-
garos que formaram uma 

comunidade no interior do Brasil 
por si só já são fascinantes e abrem 
inúmeras possibilidades narrativas. 
Mas coube à escritora e psicóloga 
paulistana, nascida em 1957, dar 
voz a essas histórias reais e a trans-
formá-las em literatura. O resulta-
do é o romance Os hungareses 
(Ofício das Palavras), vencedor da 
última edição do Prêmio São Paulo 
de Literatura na categoria estrean-
te, ao qual Suzana soube conferir a 
singeleza e a intensidade que desco-
briu na vida de seus personagens.

O livro inicia com Rozália, 
imigrante húngara já no fim da 
vida, rememorando seu passado. 
Fica a cargo de sua filha, no entan-
to, o papel de narrar sua história 
(e o romance), desde a aldeia na 
Hungria à viagem ao Brasil e ao sí-
tio dos hungareses. Essa narrativa 
é permeada por vários outros per-
sonagens; em comum, todos pos-
suem uma “necessidade íntima de 
um lugar no mundo”, e, distantes 
de sua terra natal, acabam encon-
trando esse lugar principalmente 
na memória. Outra característica 
marcante neles, determinante de 
seu presente e discutida no livro, é 
a forte ligação com o passado, “um 
único e interminável fio se desen-
rolando num universo atemporal”, 
“como se a vida fosse um padrão 
a se repetir incontestáveis vezes, 
sempre com o mesmo cenário am-
bulante com variado matiz”.

Suzana entrevistou imigran-
tes da comunidade húngara e seus 
descendentes e viajou à aldeia natal 
da protagonista para a escrita do ro-
mance, o que lhe conferiu riqueza de 
detalhes nas histórias, descrições e 
personagens. Essa pesquisa, no en-
tanto, fica invisível, esquecemos da 
autora e do processo que antecedeu 
a escrita de Os hungareses: para 
Suzana, interessaram “muito mais 
o jeito de cada um e a maneira de 
se conduzir na vida”, e seu poder de 
observação e sensibilidade possibi-
litaram que a história fosse contada 
de forma tão natural pelos olhos de 
personagens de uma outra cultura.

Estreante no romance, mas 
não na literatura, Suzana Montoro 
é também autora do livro de con-
tos Exilados e dos infanto-juvenis 
Nem eu nem outro e O menino 
das chuvas, entre outros. Nesta 
entrevista, realizada via e-mail, a 
escritora comenta o processo de 
escrita de Os hungareses e te-
mas que marcam o romance, como 
identidade, memória e falta.

• A partir do momento em que 
se interessou pela história dos 
imigrantes húngaros, o que a 
motivou a transformá-la em li-
teratura? Como foi conciliar as 
histórias reais com a história 
ficcional que queria narrar?
As histórias eram muito interes-
santes. Não só pelo fato de serem 
pessoas que deixaram tudo para 
trás e se inseriram numa nova cul-
tura — o que por si só já é tema 
fascinante e que se desdobra em 
inúmeras possibilidades narrativas 
—, mas também por serem relatos 
cheios de vida, por assim dizer, 
com experiências e emoções muito 
intensas. Eu escutava as histórias e 
ficava fascinada com a riqueza de 
detalhes, eram todos muito idosos 
e o passado deles era seu tesouro. 
Acho que foi pelo inusitado dos 
relatos que eu pensei em escrever 
o romance. Se bem que quando se 
escuta uma história de vida de um 
lugar distanciado, sem se envolver 
emocionalmente, sempre é possível 

: : entrevista : :  suzana moNToro

o fio da existência

fazer disso literatura. A partir do 
momento em que decidi escrever o 
romance, passei a entrevistar for-
malmente os remanescentes vivos e 
descendentes da comunidade hún-
gara e a colher material. Eu fazia a 
entrevista, passava um bom tem-
po com eles e, ao voltar para casa, 
colocava tudo no papel, relatos e 
impressões. Eu sabia que contaria 
a história de cada um, mas o mais 
importante seria o personagem, e 
foi isso que ficou vivo no romance. 
Os personagens foram desenhados 
a partir das entrevistas, alguns são 
reais, outros inventados, e as histó-
rias foram sendo contadas por eles, 
realidade e ficção se misturando.

• Em que medida as histórias re-
ais e os dados factuais fruto da 
pesquisa, das entrevistas com 
moradores do sítio e seus des-

cendentes e da viagem à Hun-
gria foram necessários para 
dar corpo a Os hungareses?
As histórias reais foram o ponto de 
partida, mas desde o momento em 
que decidi escrever um romance, 
sabia que seria importante absor-
ver não só o máximo de histórias, 
mas muito mais o jeito de cada 
um e a maneira de se conduzir na 
vida. durante as entrevistas eu ob-
servava muito o gestual, o olhar, o 
modo de ser da pessoa. Estive tam-
bém no sítio, onde se passa parte 
da história, para olhar o entorno e 
tentar enxergar com os olhos deles. 
depois fui à Hungria. O objetivo da 
viagem era conhecer a aldeia natal 
da protagonista, mas também res-
pirar a cultura húngara, escutar o 
idioma, andar pelas ruas, observar 
o modo de ser húngaro, enfim, me 
encharcar de impressões e de vi-

vências locais. Escutei muita mú-
sica húngara, li muita literatura 
húngara, até estudei um pouco do 
idioma. Não é necessário ter vivi-
do o que se vai relatar, mas, para 
escrever um livro sobre húngaros, 
não sendo húngara, eu deveria es-
tar muito familiarizada com a cor 
local. Acho que foi a soma de tudo 
que deu corpo ao livro e me permi-
tiu falar de maneira fluente sobre 
uma cultura que não a minha.

• Escolher a filha de Rozália 
— que não presenciou parte 
da história e portanto a trans-
mite, assim como a senhora, a 
partir do que lhe foi contado 
— como narradora está ligado 
à proximidade com o seu pró-
prio ponto de vista?
Escolher o narrador de um romance 
é a primeira coisa a ser feita. Quem 

fotos: Juliana Mozart/divulgação
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Cada um tem a 
própria escuridão, 
e talvez meus 
escritos remetam 
a esse vazio 
existencial que, de 
certa forma, nos 
preenche. falar 
sobre isso é uma 
forma de aclarar 
um pouco a vida.”

vai contar a história é o determinan-
te do tom do livro. Quando comecei 
a escrever o romance, ele estava em 
primeira pessoa, era a protagonista 
quem narrava. Mas isso me trouxe 
um problema e uma dificuldade, 
um dos motivos para eu ter parado 
o livro numa determinada altura. 
Travei porque a narradora não po-
deria contar no mesmo tom coisas 
não vividas por ela. A primeira pes-
soa estava me limitando, mas isso 
eu só percebi através de um amigo, 
que leu o material escrito até então 
e sugeriu a mudança para a terceira 
pessoa. A escolha da filha da prota-
gonista se deu de maneira natural, 
era ela quem tinha me apresentado 
a história e me contado várias pas-
sagens. Muito do que escutei, foi 
através da voz dela. Aproveitei o 
fato de ela ter sido atriz e usei isso 
como um artifício da narrativa. E 
ainda pude aproveitar um pouco 
do material já escrito em primeira 
pessoa, colocando-o em alguns tre-
chos. A intenção não era criar um 
estranhamento entre as narrado-
ras, mas sim uma polifonia, as duas 
vozes dentro da mesma tonalidade.

• A narradora possui um vín-
culo direto e pessoal com a his-
tória, e é essa a sensação que o 
texto passa. É possível falar de 
um processo de apropriação 
da história, de sua parte, para 
chegar à narrativa que encon-
tramos em Os hungareses?
Acho que não é possível escrever 
um livro se a história não estiver 
“queimando” dentro do escritor. 
Pelo menos, é assim que acontece 
comigo. Tenho que estar inundada 
do tema para poder escrever sobre 
ele. Pode ser isso o que você chama 
de apropriação da história. Tudo o 
que me foi relatado ficou guardado 
em algum lugar dentro de mim, foi 
se depurando, se misturando às 
minhas vivências e impressões. daí 
a narrativa tão “vivencial” do livro.

• Apesar das dificuldades, per-
das e injustiças vivenciadas 
pelos personagens, não há 
rancor, tampouco parece ser 
o objetivo da filha de Rozália 
“destrinchar” o passado de sua 
mãe, expor e cutucar feridas, 
questionar escolhas e atitudes. 
Contar a história é o único ob-
jetivo da narradora — e, por 
conseqüência, o seu?
Contar uma história é sempre 
o objetivo de um romance. Não 
o único, mas o principal. Acho 
que Os hungareses conta uma 
história através de fatos e muito 
através de sensações e de impres-
sões. Não há cobrança de atitudes, 
revanchismos, nada disso, mas 
aparece nas entrelinhas e na lin-
guagem usada um dos traços mais 
marcantes das pessoas entrevista-
das, a aceitação da vida e do que 
é para ser vivido de forma tão 
singela e intensa, que isso acabou 
sendo, naturalmente, um dos fios 
condutores de toda a narração.

• A senhora sentiu alguma obri-
gação para com os relatos que 
lhe foram feitos — preservá-los, 
por exemplo? Eles próprios po-
dem ser considerados ficção?
Embora com uma grande dose de 
inventividade, os relatos foram de 
certa maneira preservados. Não 
textualmente, mas sim fragmen-
tos, impressões, uma simples frase, 
um fato, um episódio isolado ou 
mesmo um mero jeito de olhar. A 
minha preocupação foi preservar 
o modo de ser dos entrevistados, 
a maneira de se relacionarem uns 
com os outros, de manejarem os 
acontecimentos e conduzirem a 
própria vida. depois de pronto o li-
vro, alguns leitores que conviveram 
no sítio disseram que tudo era in-

ventado, que as coisas não se passa-
ram conforme o descrito, enquanto 
que outros disseram que está tudo 
lá, do jeitinho que eles viveram. A 
realidade é subjetiva e é o olhar de 
cada um que vai determinar a vera-
cidade dos relatos. Se pensarmos 
bem, o que diferencia a vida vivida 
da ficção? O inusitado? O surpre-
endente? Na verdade, um relato fic-
cional, a Literatura — assim como a 
Filosofia, a Arte em geral e também 
a História —, tenta organizar o caos, 
ajuda a compreender a realidade e 
dar um sentido à vida.

• A senhora afirma que a escri-
ta de Os hungareses foi inter-
rompida várias vezes ao longo 
dos anos. O que faltava para ir 
até o fim? Em que momento 
isso aconteceu?
Algumas vezes iniciei e parei devi-
do a acontecimentos vários que me 
desviaram da escrita ou que solici-
taram minha atenção e meu tempo. 
Mas talvez tenha me faltado disci-
plina suficiente para contornar as 
dificuldades e seguir adiante. Não 
sei, não dá para saber. Tenho outra 
profissão (sou psicoterapeuta), que 
é de onde vem o meu sustento, e a 
literatura acaba tendo menos espa-
ço no meu dia-a-dia. Escrevo nas 
horas vagas, por assim dizer. Mas 
chegou o momento em que decidi 
de uma vez por todas terminar o 
romance. Porque um projeto ina-
cabado é como uma conta no ver-
melho, impede novos vôos, novos 
livros. E também porque eu tinha 
prometido aos húngaros que escre-
veria um livro sobre a vida deles e 
todos já estavam mortos. Eu estava 
devendo. de novo, a conta no ver-
melho. Inscrevi o projeto no edital 
do Proac, o programa de apoio à 
cultura, do Governo do Estado de 
São Paulo, ele foi selecionado, e aí 
eu tinha um prazo para a entrega 
do livro. O que me salvou.

• Os contos de Exilados giram 
ao redor de pessoas que estão 
de certa forma exiladas de suas 
próprias vidas. Em Os hunga-
reses, temos imigrantes mar-
cados por uma sensação de 
“estrangeirismo” desde a Hun-
gria, onde mudanças políticas 
transformavam suas vidas de 
um dia para o outro. A falta é 
um tema que lhe interessa?
Sim, de fato. Mas isso eu não per-
cebo enquanto estou escrevendo. 
Só depois, distanciada no tempo. 
Acho que todo escritor tem um 
tema subjacente, que pode ser lido 
em todos os seus escritos. Como 
psicoterapeuta, passo boa parte do 
dia às voltas com relatos de pessoas 
que falam de suas faltas. Acho que 
cada um de nós tem a própria es-
curidão, e talvez meus escritos re-
metam a esse vazio existencial que, 
de certa forma, nos preenche. Falar 
sobre isso é uma forma de aclarar 
um pouco a vida. Talvez.

• Como foi a passagem do con-
to para o romance? Em algum 
momento lhe ocorreu transfor-
mar as várias — e ótimas — his-
tórias dos tantos personagens 
de Os hungareses em contos?
Sempre escrevi histórias curtas, 
contos ou novelas infantis e juve-
nis. A idéia de escrever um roman-
ce surgiu em virtude da multipli-
cidade de histórias que eu tinha. 
Seriam ótimos contos, mas tinham 
um substrato comum, a migração, 
e tudo o que decorre daí. São todos 
personagens à deriva em busca do 
pertencimento, cada qual com suas 
peculiaridades. Poderia ter escrito 
um livro com a estrutura de histó-
rias aparentemente independentes 
em que os personagens se cruzam, 
como Cenas da vida na aldeia, 
de Amós Oz, ou a mesma estrutu-
ra de Vidas secas, de Graciliano 
Ramos. Mas o gênero romance foi 

nossas escolhas e de nossas expe-
riências. Mas não é algo estanque. 
Aprendo com o meu passado e 
posso redefinir caminhos se usar o 
discernimento e a reflexão. Escrevi 
uma novela juvenil, Nem eu nem 
outro, que fala dessa relação, me-
mória e identidade. Mas o enfo-
que do romance é o olhar de uma 
pessoa no fim da vida revendo seu 
passado e reconstruindo assim sua 
história. Quando conheci a prota-
gonista do livro, ela estava bem ve-
lhinha, numa altura da vida em que 
muito pouco lhe restava além das 
lembranças. Ela gostava de passear 
pelo jardim e contar suas histórias. 
É isso que o livro retrata.

• Mesmo se tratando de ficção, a 
variedade e a multiplicidade de 
histórias e personagens do livro 
levam a imaginar uma aptidão, 
vontade e desejo por parte dos 
húngaros e seus descendentes 
em narrar suas histórias. Como 
se desenrolaram as entrevistas? 
De onde surge esse interesse, 
hábito ou necessidade de pas-
sar adiante suas histórias?
As entrevistas aconteciam sempre 
na casa do entrevistado, eu me 
sentava diante dele e pedia que me 
contasse sobre a sua vida. Sou boa 
ouvinte. Eu dava corda, a pessoa ia 
falando e vez ou outra eu conduzia 
a direção do relato. Pessoas idosas, 
em geral, têm pouca atividade, os 
dias são longos e rotineiros. Ter 
alguém que as escute é estimulan-
te. Ainda mais em se tratando de 
imigrantes, em que o passado está 
ainda mais distante por uma ques-
tão geográfica. São pessoas que só 
podem estar de volta à terra natal 
através das lembranças. Contar a 
própria história é uma forma de or-
ganizar e compreender sua trajetó-
ria. Se isso fica registrado em livro, 
é como se um pouco da pessoa per-
manecesse além da sua existência.

• É o interesse, o hábito ou a ne-
cessidade que guia sua escrita?
Uma vez eu disse a um amigo que 
iria parar de escrever e ele me per-
guntou: e vai viver do quê? Não 
no sentido da subsistência, claro. 
Escrever é a maneira de expressão 
que encontrei para sentir-me viva.

• Oito anos separam a publica-
ção de Exilados e Os hungare-
ses, entre os quais a senhora pu-
blicou livros infantis e juvenis. 
Como é seu processo de escrita?
A profissão de psicóloga ocupa a 
maior parte do meu tempo. Mas 
não impossibilita o trabalho da es-
critora, muito pelo contrário, ajuda 
bastante, já que me obriga a um 
olhar atento e observador. Quando 
tenho a idéia para uma novela, ou 
romance, faço bastante pesquisa, 
leio a respeito do tema, vou jun-
tando material e depois começo a 
escrever. Produzo mais de manhã, 
mas mesmo durante o tempo em 
que não estou escrevendo, o livro 
e os personagens ficam na minha 
cabeça, fermentando. Quando vou 
escrever um conto, não faço nada 
disso. Em geral, tenho uma frase 
na cabeça, sento, começo por ela, e 
é como se abrisse uma porta, o con-
to está lá, não pronto, mas a idéia, 
sim. Fico dias escrevendo e rees-
crevendo a idéia, às vezes termino, 
outras não, como se não tivesse 
encontrado um final para ela. Em 
geral, escrevo muito devagar.

• O fascínio pelas histórias dos 
moradores do sítio dos hunga-
reses e de seus descendentes lhe 
motivou a escrever o romance. 
O que é uma boa história?
Uma boa história é aquela que nos 
faz vibrar internamente. Como 
uma boa música, um belo quadro, 
uma paisagem, o que for.

um relato ficcional, 
a literatura, 
tenta organizar 
o caos, ajuda a 
compreender a 
realidade e dar um 
sentido à vida.”

escolhido porque eu quis retratar 
a história de uma personagem com 
seus prolongamentos no tempo e no 
espaço e, ao redor dela, as vivências 
e tramas dos demais personagens.

• Se pensarmos nas comunida-
des de imigrantes sendo for-
madas hoje, por vezes elas são 
tão isoladas ou fechadas em 
si quanto o sítio dos hungare-
ses. A partir de sua convivên-
cia com os húngaros, como é o 
processo de integração em um 
novo país e uma nova cultura?
A questão do estrangeirismo é bem 
complexa. Ser estrangeiro é sem-
pre um processo doloroso e fasci-
nante, ao mesmo tempo. A atração 
pelo novo e a nostalgia pelo que 
foi deixado. Um estado de ser livre 
que pressupõe um isolamento e um 
sentimento de solidão. Não se trata 
da mesma coisa, mas tive experi-
ência análoga quando morei fora 
do Brasil. O mais atraente era a 
sensação de efemeridade, tudo era 
vivido de maneira intensa porque 
transitório. Mas no caso do imi-
grante, a perda das raízes pode ser 
avassaladora. Sobretudo quando o 
motivo da partida é alheio.

• “Acho que sou feita de memó-
ria e o passado é o meu presen-
te”, diz Rozália, que encontra 
na memória e no passado sua 
identidade e suas raízes. Esta é 
uma idéia que percorre todo o 
livro, começando pela epígra-
fe. Até que ponto passado e me-
mória nos definem? É possível 
viver o presente quando se está 
tão entretido nas lembranças 
quanto a personagem?
Acho que esse é um tema muito 
amplo e paradoxal. Sob um ponto 
de vista, tempo é um contínuo que 
atravessa nossa vida e nos orga-
niza. O passado define nosso pre-
sente. O que somos hoje é fruto de 

fotos: Juliana Mozart
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: : Julián ana
 las heras — argentina

P
ensei que nunca sairia do 
hospital e morreria em Las 
Heras sem rever meus por-
cos. Assim que for preciso, 

peço que me enterrem em Hormi-
guero, mas nesses tempos em que 
nem o desejo de um moribundo 
é respeitado, o melhor mesmo é 
assegurar-me de que a vontade do 
pré-morto que eu mesmo sou seja 
realizada. Telefonei há um tempo 
ao Harold, que é bem mais velho 
e está bem mais doente do que eu, 
para saber como tem se resolvido 
com sua velhice, e, segundo me 
contou, não está nada contente com 
repórteres que vivem como abutres 
sobre ele. Não tenho, como Harold, 
que cuidar do meu obituário em 
jornal: não escrevi livros, não quis, 
como ele, ser mais que os escrito-
res que li. Fui fiel ao ressentimento 
metódico que é o único fundamen-
to verdadeiro de qualquer teoria 
literária e, apesar dessa vida de in-
sucesso em todas as áreas, também 
tenho os meus abutres.

Os açougueiros da ala cirúr-
gica queriam me matar. Via seus 
olhares, ouvia o que diziam quanto 
a meu tempo de vida: “Não passa de 
amanhã” era a frase do gordo mé-
dico a cheirar-me dos pés à cabeça 
como se eu estivesse apodrecendo. 
dona Eneida chorou ao pé da cama. 
Foi com o barulho do seu escarro 
que acordei há sete dias, depois de 
quase um mês em coma induzido. 
Tenho certeza de que não chorava 
de pena, antes era remorso, pois 
queria me matar assim como Noe. 
desde que souberam que lhes deixei 
em testamento a chácara, vinha sen-
tindo um gosto estranho na comida. 
A úlcera do tamanho de um buraco 
negro a devorar-me deve ser fruto 
da ingestão paulatina de arsênico. 
Ontem mesmo chamei meu velho 
advogado, dr. Fortunato, criador de 
porcos como eu, e alteramos o do-
cumento. Agora, quando eu me for, 
deixarei a chácara, os livros, os por-
cos... tudo será de Luizita. Mas não 
contarei a ela para não ver prejudi-
cado seu interesse por mim. 

Não fosse Luizita, que voltou a 
Las Heras ao término das aulas, eu 
não teria lido o livro que o Pereira 
enviou a Noe para a resenha desta 
edição do Rascunho. O desgraçado 
picou o livro em pedaços e o pôs na 
ração dos porcos. Luizita, que ape-
sar de ser uma moça urbana, tem a 
ingenuidade preservada, viu a cena 
e desconfiou que Noe tivesse enlou-
quecido. Chegou-me aqui contando 
essa história, aumentando o tama-
nho de minha úlcera, pensando em 
como conseguir outro livro para es-
crever a resenha. Eu poderia mandar 
o Pereira pastar, mas o Rascunho 
tem sido a única alegria da minha 
vida, além da pocilga e de Luizita, 
em quem ainda confio. Em minutos, 
tendo me perguntado apenas como 
era o título do livro, ela começava a 
leitura no leitor digital que vi pela 
primeira vez em suas mãos. Pergun-
tei o que era, ela o chamou “Kindle”. 
do Paraguai, completou. Imediata-
mente pensei em fim de mundo, fim 
da literatura. E consolei-me dizendo 
para mim mesmo que ainda bem 
que não tardarei a morrer. 

Expliquei as verdadeiras in-
tenções de Noe. A menina, que por 
traços hereditários herdados de seu 
tio mais velho de boba não tem nada, 
disse-me, com seus olhos azuis pu-
xadinhos pra baixo que de tudo me 

Prosa pobre, 
pobre prosa
boa história de barba EnSoPada dE SanGuE sucumbe 
a descrições em excesso e ação e reflexão de menos

Joguei a frase pesada para cima 
dela, na intenção de fazê-la pensar. 
Afinal, nossos jovens já não sabem o 
que é um clássico, mas alguma coisa 
têm a nos ensinar, nem que seja o 
que é um leitor digital.

o deCLíNio dA
imAGiNAÇÃo
Por trás disso tudo está minha 

alegria em acordar e ler com Luizita 
este livro juvenil que é a Barba en-
sopada de sangue. Eu daria a his-
tória a um escritor adulto sugerindo 
que começasse trocando o título ba-
bão. “Barba ensopada de sangue”, 
perdoem-me a rabugice, é um título 
asqueroso, ainda que se refira à bar-
ba como metáfora da transformação 
do garoto em homem. O autor deve 
ter lido muito Mark Twain e visto 
muito filme de Tarzan. Nada a de-
sabonar, sou o maior admirador das 
histórias de Burroughs e de toda a 
pilantragem escrita para meninos. 
Não partilho a crença de que litera-
tura adulta seja a única alta literatu-
ra. Literatura ruim, penso verdadei-
ramente, também pode ser boa.

Eu que estou nessa idade gos-
tei mais do livro do que Luizita. 
A impressão que fica é a de que a 
história é muito boa, chega a ser 
emocionante. Mas a gramatura do 
texto, o tecido propriamente dito, 
desperdiça o nosso tempo (o qual 
Luizita tentou sorrateiramente 
salvar). A história é encomprida-
da por um artifício muito pobre, a 

descrição maciça de cenas como se 
o livro fosse um roteiro de cinema. 
Nada contra os roteiros, mas con-
fesso que me incomodo um pouco 
com este tratamento da literatura a 
serviço do cinema, como se a escri-
ta tivesse se tornado uma atividade 
para compor a imagem como ação 
e erigir um filme possível. Luizita 
me disse que outro livro do rapaz já 
foi adaptado para o cinema. Penso 
que o filme ficará ótimo com este 
roteiro, mas para ser literatura um 
pouco melhor, ou seja, escrita autô-
noma e soberana no conteúdo e na 
forma, precisaria de um tratamento 
mais elaborado na carnalidade do 
texto. Talvez tenha sido a pressa em 
publicar antes do fim do ano.

O declínio da imaginação é 
um defeito desta época e de uma 
geração. O apego radical à descri-
ção mais enfadonha das cenas que 
vemos em Barba se dá no contexto 
de um estilhaçamento que preju-
dica o livro: a descrição sobressai 
totalmente desligada de outros as-
pectos do texto para o qual a ima-
ginação seria a cola. Quem gosta de 
ler sabe que o bom escritor é aquele 
que consegue construir um per-
sonagem em conexão íntima com 
a ação, a descrição e a reflexão. O 
livro é, a propósito, paupérrimo em 
termos de reflexão. Muita imagem 
e pouca imaginação. É isso que sig-
nifica a servidão ao cinema.

Além disso, e justamente por 
isso, Barba ensopada de san-
gue está inscrito na enfadonha 
tendência dominante da literatura 
brasileira. Sabemos que a tendên-
cia dominante é a única chance de 
um autor ter sucesso no avarento 
mercado literário brasileiro. Essa 
tendência é a do “realismo”, a úni-
ca que contenta quem, não gostan-
do de literatura, gosta de histórias 
— como analfabetos gostam de 
mitos, e semi-analfabetos gostam 
de livros com letras grandes e ima-
gens. Há autores que o praticam 
com maestria, mas o nosso jovem 
Daniel ainda tem muito a aprender 
superando a própria didática com 
que nos conduz em sua trama juve-
nil. Aprenderá porque não é bobo.

Verdade também é que o re-
alismo é bom como oposição à de-
mência romântica. Malfeito, resulta 
em um engodo: a fixação em uma 
suposta realidade como se uma cer-
ta “fotografia” ou “filmagem” das 
cenas não admitisse tanto a subje-
tividade do autor e de seus perso-
nagens. O personagem principal do 
livro é, neste caso, assim como todos 
os outros, um sujeito chapado como 
uma tábua da minha pocilga. Cha-
pada é a narrativa que simplesmen-
te dispõe os acontecimentos como se 
existissem meros acontecimentos. O 
maior erro do realismo, o que o tor-
na pobre, é pressupor que a subjeti-
vidade não deve ter lugar, que quem 
escreve não pensa, não sente, como 
se fosse um cientista num laborató-
rio, ou uma máquina de escrever. No 
realismo consistente a subjetividade 
deveria ser criada pela objetividade 
do texto quando ação, descrição e 
reflexão se trançariam de modo or-
gânico. A precariedade da teoria li-
terária brasileira inventou, para jus-
tificar a pobreza do “realismo”, uma 
classificação por oposição a que vem 
chamando de “prosa poética”, como 
se a prosa pudesse prescindir do po-
ético. Sem levar em conta que ou a 
prosa é poética ou é pobre. Um livro 
assim, de prosa pobre, não precisa-
ria a rigor ser escrito. Poderíamos 
ir direto para o filme ou ficar na 
narrativa oral que o originou. Nada 
contra, ao mesmo tempo: cada um 
escreve o que quiser, seja literatura, 
seja roteiro, e os leitores que apro-
veitem como puderem.

Mas apesar da prosa pobre, 
simpatizei com o personagem. So-
bretudo ao fim do livro, quando 
compreendi o começo. Fiz a cone-
xão da boca com a cauda da serpen-
te e me deu uma tristeza de chorar. 
Foi neste momento que valorizei 
pérolas toscas — e estas são as me-
lhores — como a que segue, quando 
o pai pergunta ao protagonista: “já 
viu um porco se virando no barro? É 
a própria imagem da felicidade”.

Como eu os vejo todos os dias 
deitando e rolando, sei o que é a fe-
licidade que nunca alcançarei. E é 
por isso que tenho me contentado 
com a literatura.

trECho:
barba EnSoPada 
de SANGue

“tô meio cansado, sim. tô 

treinando um cara pro 

ironman. um médico. o cara 

é bom. Ótimo nadador, tá 

se virando bem no resto. a 

bicicleta dele pesa sete quilos 

com os pneus, uma dessas 

sai uns quinze mil dólares. 

Quer completar a prova ano 

que vem e conseguir índice 

pro mundial daqui a três anos 

no máximo. vai conseguir. só 

que ele é chato pra caralho, 

tenho que aguentar. tenho 

dormido pouco, mas vale 

a pena, ele me paga bem. 

Continuo dando aula na 

piscina. Consegui finalmente 

consertar a lata do meu carro 

esses dias. tá zerado. gastei 

dois paus. e mês passado fui à 

praia, passei uma semana no 

farol com a antônia. a ruiva 

aquela. ah é, tu não chegou 

a conhecer. tarde demais, a 

gente brigou lá no farol. e 

acho que isso é tudo, pai. o 

resto segue como sempre. 

Por que tem uma pistola ali?

barba EnSoPada 
de SANGue
daniel galera
Companhia das letras
424 págs.

o AuTor
dANieL GALerA

nasceu em são Paulo, em 13 de 
julho de 1979. é escritor e tradutor 
literário. foi um dos precursores 
do uso da internet para a literatura, 
editando e publicando textos em 
portais e fanzines eletrônicos entre 
1997 e 2001. Já traduziu 13 livros, 
predominantemente das novas 
gerações de autores ingleses e 
norte-americanos. Publicou até 
então quatro livros, além de ter 
participado em algumas antologias 
de contos. seu Cordilheira 
ganhou o Prêmio Machado de 
assis de romance, concedido pela 
fundação biblioteca nacional em
2008, além do 3° lugar 
do Prêmio Jabuti.

convencem, que a teoria correta po-
deria ser outra: Noe devia ter lido o 
livro e resolveu livrar-se dele como 
ela mesma faria naquele momento, 
se eu o permitisse, sem rasgar uma 
única folha. E completou: folhas de 
papel são coisas do passado que se 
podem eliminar com um só clique. 
E apontou o dedo de cima para bai-
xo na direção do teclado como um 
raio que cairia do céu fulminando 
alguma cabeça logo abaixo. Ne-
guei a proposta e estranhei o mau 
humor da mocinha. Notei que, ao 
ler, pulava partes do texto. Ela dis-
farçou, engasgou, enrolou, suspi-
rou perguntando-me se fazia mal 
em pular algumas páginas, ao que 
respondi que não deveria deixar de 
ler uma linha, sequer uma palavra, 
pois sou o único crítico que conhe-
ço que lê os livros por inteiro, do 
começo ao fim, sem deixar escapar 
nada. Verdade que penso que afinal 
vou morrer mesmo. Ela redarguiu 
que o livro poderia ser resumido 
a cinqüenta páginas, o que achei 
certo exagero, mas vá lá. Quando 
terminamos a leitura hoje pela ma-
nhã, penso que não seria de todo 
mau uma ediçãozinha, pois que pa-
rece que o livro foi escrito para virar 
filme e, sendo assim, se o filme vai 
ser editado, por que não o livro?

A pergunta feita por minha 
sobrinha não é de se jogar fora: 
por que há livros que dão vonta-
de de demorar neles, em que cada 
frase proporciona curiosidade, 
alegria ou até prazer, e outros que 
dão vontade de largar logo ou, 
quando não há saída, ler de uma 
vez e o mais rápido possível?

Pensei em consolar Luizita di-
zendo que todo livro cria seu leitor 
e ela não tinha sido capturada por 
este por questões sociais e culturais. 
Expliquei-lhe também que, a rigor, 
o livro em questão não é exatamen-
te um livro de literatura tal como a 
conhecíamos na minha época, em 
que o elemento poético do texto 
ultrapassava o jornalismo. Quando 
literatura era criação de sentido, 
questionamento da ordem histórica 
e social. Solenemente, ela pergun-
tou “o que é literatura?” e percebi 
que a garota está amadurecendo. 
Respondi que não há resposta a esta 
pergunta, que a própria pergunta já 
não importa mais. Que a literatura é 
feita dos livros que as pessoas fazem 
em nome da literatura e dos livros 
que as pessoas simplesmente escre-
vem despreocupadas em encaixá-
los no que chamamos de literatura. 
Ela nunca foi um problema do mun-
do, sempre foi apenas dos críticos 
e dos estudiosos, disse-me 
ela, e completou: “Até pa-
rece a casa da mãe Joana, 
onde cabe qualquer um”. 
Eu pedi que tivesse mais 
respeito, avisando que 
literatura é algo que se 
inventa a cada dia e que é, 
sim, um direito de qualquer 
um, de qualquer João Ninguém. 

daniel galera Por rAmoN muNiz
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EDIÇÕES ANTERIORES ENTREVISTAS OTRO OJODOM CASMURRO PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIASCOLUNISTAS ENSAIOS E RESENHAS

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

F
elizmente, não temos 
só Lispector. Apesar de 
grande parte dos nossos 
escritores contemporâne-

os, sobretudo escritoras, seguir a 
linhagem inaugurada por Clarice, 
particularmente aquela de A pai-
xão segundo G. H. — mais poéti-
ca, mais introspectiva, com grande 
atrofia da paisagem e do enredo, 
ou seja, da narrativa propriamente 
dita —, houve e há outras grandes 
mulheres nas letras brasileiras, 
que constituem vozes totalmente 
independentes. E basta mencionar 
Ana Maria Machado, Júlia Lopes 
de Almeida, Nélida Pinõn, Raquel 
de Queiroz, Lígia Fagundes Telles, 
Maria Alice Barroso.

E também, naturalmente, Lú-
cia Miguel Pereira. Seu nome talvez 
seja mais lembrado como crítica ou 
historiadora da literatura, tendo es-

crito obras fundamentais, a exem-
plo de uma biografia analítica de 
Machado de Assis e do célebre en-
saio Prosa de ficção (1870 – 1920). 
Foi ela quem, por conta desse estu-
do, realizou a proeza de descobrir 
o romance Dona Guidinha do 
Poço, de Manuel de Oliveira Paiva, 
meio século depois de concluído.

Tenho pessoalmente certas 
dúvidas sobre a pertinência do con-
ceito de literatura feminina como 
gênero; mas, se for legítimo consi-
derá-lo, Lúcia Miguel Pereira é, nes-
se âmbito, um verdadeiro expoente.

Em surdina, o livro que 
nos concerne, é de 1933, ano de 
estréia da autora. Não se trata 
de uma saga familiar, como pode 
parecer; é mais propriamente um 
estudo de personagem, um perfil 
de mulher, como se dizia no sécu-
lo 19 — mulher cuja vida é domi-

nada e circunscrita quase exclusi-
vamente às relações de família.

A ação se passa em torno de 
1918. Cecília é uma moça de 22 
anos, inteligente, finamente educa-
da, mas insatisfeita, apesar de uma 
vida de aparente harmonia. Moram 
todos com o pai, viúvo: irmãos, tias, 
cunhado. O drama começa quando 
Cecília sente-se pressionada a inte-
grar essa engrenagem e forçada a 
escolher um marido.

Não parece ser esta, contu-
do, a sua vocação. Recusa primei-
ro um pretendente rico; é em se-
guida desprezada por um tenente 
(que não lhe tem amor); e termina 
humilhando, de forma brutal, um 
terceiro interessado, Paulo — ape-
sar de ser ele o oposto do tenente e 
valorizar a sua inteligência.

A gripe espanhola marca, 
no romance, o início da derroca-

da familiar. Entre as grandes cri-
ses, destaca-se a da irmã, Heloísa, 
suspeita de se envolver com outro 
homem, embora continue formal-
mente casada.

Esse conflito moral entre as 
irmãs (porque Cecília reprova o 
comportamento de Heloísa) é para 
mim o ponto alto do livro, que ma-
nifesta uma perspectiva femini-
na, única e rara na nossa ficção. 
Há uma cena esplêndida: quando 
Heloísa se defende, de forma indi-
reta, argumentando que a mulher, 
ao experimentar uma vez o sexo, 
não pode mais dele abdicar — de-
fesa que é simultaneamente uma 
acusação contra Cecília, que conti-
nua rejeitando pretendentes e por 
isso é incapaz de compreendê-la. 
Os três últimos capítulos, em que 
Heloísa confessa o adultério, são 
simplesmente espetaculares.

Cecília termina criticada por 
todos, por permanecer solteira. 
Mas tem esse fato, no romance, 
um sentido muito moral, uma de-
fesa do direito feminino de optar, 
numa sociedade que às mulheres 
só reserva o casamento.

Conheço três edições de Em 
surdina. A primeira, da Ariel, é 
rara. Mais fácil é garimpar as ou-
tras duas, a bons preços: a da fa-
mosa coleção Saraiva, de 1949, e a 
da José Olympio, que saiu 30 anos 
depois. Lúcia escreveu ainda Ma-
ria Luísa, Amanhecer e Cabra-
cega, que também estão fora de 
catálogo, a não ser pela excelente 
Ficção reunida, publicada pela 
Universidade Federal do Paraná 
em 2006, embora eu nunca tenha 
visto esse volume nas livrarias que 
freqüento, que são — como se sabe 
— das melhores.

luCidez Profissional
: : rodrigo Casarin
 são Paulo – sP

A
s memórias e os sonhos 
são complexas extensões 
da realidade. Ambas de 
total autoria de nosso 

cérebro, muitas vezes se mostram 
com uma clareza incrível, mas es-
condem mistérios, criam armadi-
lhas, brincam demais com o limite 
entre o que é de nossa imaginação e 
o que aconteceu, ou poderia acon-
tecer, na realidade. Precisamos 
sempre olhá-las com uma noção 
crítica bastante apurada para que 
não sejamos enganados.

Ter consciência desses labi-
rintos que nossa consciência cria 
em seus diferentes tipos de ativi-
dade é fundamental para tentar 
ler O sonâmbulo amador, mais 
recente romance do pernambucano 
José Luiz Passos, sem ser engana-
do pelos sonhos e memórias — que, 
registrados em quatro cadernos, 
compõem a obra — de Jurandir. 
Uma das principais tarefas do leitor 
é identificar o que aconteceu no pla-
no real e o que aconteceu no plano 
onírico ou imaginativo do protago-
nista. Provavelmente a riqueza de 
detalhes, a coerência, a razoabilida-
de e a verossimilhança sejam bons 
parâmetros para determinarmos o 
que se passa apenas na mente do 
personagem ou além dela.

Apesar de um começo apa-
rentemente bastante lúcido, com o 
seu desenrolar a história vai fican-
do paulatinamente mais confusa e 
fragmentada, com sonhos e memó-
rias — algumas absurdas e inveros-
símeis — que se confundem com a 
realidade. Da mesma forma, mas 
em direção contrária, com o avan-
çar das páginas o jogo se inverte, re-
sultando em um retrato muito bem 
construído da confusão mental de 
um homem que, aos poucos, perde 
e depois recupera o domínio de dis-
cernir a fantasia da realidade.

Mas o que leva Jurandir a ta-
manha confusão? As tragédias. Os 
dramas de Jurandir impulsionam 
toda a história. O maior deles é ter 
que conviver com a perda de An-
dré, o filho adolescente. Aliás, se 
tivesse que definir O sonâmbulo 
amador em apenas uma frase, 
diria que é um romance sobre o 
sofrimento para toda a vida de um 
pai que perde um filho jovem, com 
quem lutava para se entender.

Só que há mais mazelas na 
história de Jurandir: a falta de uma 
estrutura familiar, a frustração por 
ter uma vida sem brilho — sequer 
conseguiu “tirar” o curso técnico 
em agronomia que sonhava fazer 
quando jovem —, o joelho destruí-
do na infância que o deixou perma-
nentemente manco, a subordina-
ção ao (ex?) amigo rico, as relações 

com suas mulheres (Heloísa, sua 
esposa, mãe do filho morto e por 
quem demonstra seus mais since-
ros sentimentos e suas lembranças 
mais significativas, e Minie, uma 
amante de personalidade forte, 
bastante sensual — as duas tão 
marcantes quanto Ana Corama, de 
Nosso grão mais fino, o primei-
ro romance de Passos).

Os traumas, desgostos e de-
cepções do personagem são de suma 
importância para entender por que 
o protagonista teve a atitude que 
o levou ao hospital psiquiátrico de 
onde escreve seus cadernos. Entre-
tanto, os problemas não aparecem 
de maneira fácil como nesta rese-
nha. No livro, tudo o que é revelado 
é feito vagarosamente, como se os 
feixes de luz atingissem aos pou-
cos diferentes partes de um objeto 
do qual, a princípio, podemos ver 
apenas nuances, mas com uma ilu-
minação que cresce vagarosamente, 
suas cores e sua beleza vão apare-
cendo — o que exige uma boa dose 
de atenção na leitura da obra.

Na clínica psiquiátrica Juran-
dir encontra valiosos aliados para 
que não passe a viver apenas em 
um mundo criado por sua própria 
mente. Madame Góes, a adminis-
tradora do lugar, e Ramires, o en-
fermeiro um tanto doidão, ajudam 
o protagonista a se sentir impor-
tante, principalmente incentivan-
do-o a realizar pequenas tarefas 
cotidianas e auxiliando-o a tentar 
cumprir uma missão que deixara 
pendente ao ser internado.

Por lá, o protagonista também 
conhece o doutor Ênio, médico que 
pede para que o personagem pas-
se a registrar diariamente todos os 
seus sonhos, memórias e atividades. 
Além de ajudar no tratamento, a es-
crita serve como elo entre Jurandir e 
tudo o que deixou do lado de fora da 
clínica. “Sinto muita falta das pesso-
as e, enquanto escrevo, fico revendo 
os assuntos que deixei pendentes e 
que me perseguem à noite”, relata.

Na frase resgatada acima, há 
uma clara indicação do quanto os 
sonhos — que se apresentam como 
se acontecessem em flashs, com 
passagens abruptas, frases curtas, 
poucos detalhes, confusos, não da 
maneira como os sonhamos, mas 
da forma com que costumamos 
tentar contá-los quando estamos 
acordados — fazem parte da rotina 
de Jurandir. É neles que o prota-
gonista extravasa e o inconsciente 
se manifesta com intensidade. O 
mundo onírico é um escape para 
as tragédias que o protagonista não 
superou, apenas suprimiu — e que 
vaza cada vez mais para o conscien-
te. É nesse universo que Jurandir 
se idealiza: vira uma pessoa impor-
tante e querida, projeta no sogro 
Constantino uma figura paterna 

que lhe faltou na vida, torna-se um 
valentão que adora usar um revól-
ver prateado calibre trinta e dois.

reCurSoS
Se o enredo e a forma como ele 

é explorado já fazem de O sonâm-
bulo amador um grande livro, as 
qualidades literárias do autor tor-
nam a obra ainda mais significati-
va. O sofisticado estilo de Passos, 
com parágrafos bem construídos, 
ritmo preciso e domínio sobre a tra-
ma, faz com que o autor atinja uma 
estética primorosa, invejável. 

Apesar de jovem — nasceu 
em 1971 —, Passos apresenta uma 
escrita bastante madura e segura. 
Impressiona, por exemplo, a habi-
lidade para trabalhar com a histó-
ria em diferentes níveis temporais 
e psicológicos sem causar confusão 
ou prejuízo ao leitor. O domínio 
das técnicas e recursos literários 
também merece ser salientado. Eis 
um modelo simples, presente em 
um dos ótimos diálogos da obra:

Jurandir, eu não quis ser in-
delicada com você. Falei aquilo só 
por falar, ela disse.

Você falou. Como foi? Que eu 
tinha perdido a coragem?

Falei que antes você era mais 
dado. Que saía com a gente. Só isso.

Que nada, Minie. O que é que 
há? Pensa que eu sou feito suas co-
legas, para ficar rindo de besteira? 
Você é muito engraçada.

Como assim, ela perguntou. 
Hem, Jurandir?

Você às vezes não liga para 
nada. É muito fácil, eu disse, e en-
tão calamos nisto

A utilização da indagação 
“Como foi?”, como se Jurandir qui-
sesse enfatizar ainda mais o que 
Minie havia dito; o comentário 
“você é muito engraçada” que vem 
no final de uma fala, após duas 
perguntas provocativas, tal qual 
um desabafo inesperado para o 
momento da discussão; e o “Hem, 
Jurandir” de Minie, que pressiona 
o personagem com uma pergunta e 
a cobrança pela resposta dentro da 
mesma fala, dão vida e verossimi-
lhança ao diálogo.

Passos também sabe utilizar 
detalhes que parecem desnecessá-
rios para revelar a personalidade 
de seus personagens. 

(...) fui e acendi a luz do cômo-
do. Vi a cama, com as cabeceiras 
encostadas contra o guarda-rou-
pa, uma mesinha nova ao lado da 
janela e, já em cima dela, o abajur 
com a manga de vidro enroscada 
em volta de uma lâmpada trans-
parente, amarela, das que gosto 
de usar. Até ali não tive qualquer 
reação. O que experimentei depois 

foi curioso como um golpe de con-
forto. Como se minha mulher tives-
se posto um ponto final na questão 
que vinha nos causando tanta 
confusão e remordimento. Passei 
para lá naquela mesma noite, cui-
dando de organizar alguma coisa 
do trabalho e também as minhas 
próprias anotações. 

Notem que quando o persona-
gem acende a luz do quarto, vê ape-
nas o que está diante dos seus olhos, 
mas quando percebe o abajur com a 
manga de vidro enroscada em vol-
ta de uma lâmpada transparente 
amarela (e não um simples abajur, 
como a cama, o guarda-roupa e a 
mesinha), das que ele gosta, e pro-
vavelmente o acende, é como se o 
personagem voltasse para si mesmo 
e encontrasse o ponto final do pro-
blema que havia tido com sua mu-
lher — que soube montar o espaço 
com uma sutileza que agrada o ma-
rido, que gosta de ser paparicado.

Para não ser só elogios — o 
que não seria um problema —, o es-
critor poderia usar os verbos dicen-
di com maior parcimônia. Vejam 
este exemplo (os grifos são meus):

Com a porta aberta pude ou-
vir o falatório. Ela queria saber se 
eu precisava de ajuda para descer. 
Falei que não.

A senhora estava aí fazia 
tempo?

Que pergunta, ela disse.
Só por curiosidade, insisti.
Ficamos em silêncio.
Hoje, não, ela disse, e pas-

sou outra vista pelo meu quarto.

É mesmo imprescindível a 
utilização do “ela disse” nas duas 
situações? Ou tal repetição foi 
proposital? Acredito que o segun-
do seja mesmo de suma impor-
tância, principalmente por ligar a 
fala à ação que a sucede, mas se o 
primeiro tivesse sido suprimido, 
o texto continuaria funcionando 
muito bem. Não seria exigir muito 
do leitor que inferisse quem estava 
dizendo “que pergunta”.

Esse pequeno problema, po-
rém, não causa prejuízo algum ao 
excelente O sonâmbulo ama-
dor, obra das mais marcantes da 
literatura brasileira contemporâ-
nea, na qual Passos apresenta uma 
linguagem ainda mais redonda do 
que em Nosso grão mais fino. É 
o tipo de livro que o leitor continua 
lendo simplesmente por ser bom, 
não por querer descobrir algo ou 
chegar a algum lugar — ainda que 
descubra, ainda que chegue.

leia na Página 10 Coluna 
de raiMundo Carrero sobre 
o SoNÂmbuLo AmAdor.
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nasceu em 1971 na 
cidade de Catende, em 
Pernambuco. é formado em 
sociologia, doutor em letras 
e professor da universidade 
da Califórnia, nos estados 
unidos. na ficção, além de 
o sonâmbulo amador, 
escreveu Nosso grão mais 
fino. também é autor dos 
ensaios ruínas de linhas 
puras e machado de Assis, 
o romance com pessoas.

TreCho
o SoNÂmbuLo AmAdor

“Coloquei de volta a mão 

dentro da bolsa. nilo 

rangel já tinha abaixado 

o aparelho e foi sentar 

novamente. Continuava no 

mesmo assunto, dizendo 

que agora íamos nos 

foder. Puxei para fora da 

bolsa o revólver, que me 

pareceu menor, apertado 

em minha mão, e apontei 

para o advogado. você 

agora vai parar de falar 

besteira, eu disse.

o SoNÂmbuLo 
AmAdor
José luiz Passos
alfaguara
272 págs.
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leitora distraída, esCritora atenta

n
ascida em buenos aires, na argentina, em 1975, Paloma vidal mudou-
se para o rio de Janeiro aos dois anos de idade. escritora, tradutora 
e crítica, é autora dos romances mar azul (2012) e Algum lugar 
(2010), finalista do Prêmio são Paulo de literatura, e teve trabalhos 

incluídos nas antologias 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura 
brasileira (2004) e Paralelos (2004). na breve entrevista a seguir, Paloma 
não generaliza sobre os aspectos que podem fazer bem (ou mal) a um livro, 
preferindo relembrar o bom leitor segundo roland barthes e apostar no próprio 
trabalho como fonte de aprendizado. e se os contos de As duas mãos (2003) 
e mais ao sul (2008) são marcados pela investigação das próprias razões da 
escrita, Paloma abre este inquérito colocando em questão seu ofício de escritora, 
para engatar uma seqüência de respostas certeiras sobre seus hábitos de 
leitora e o trabalho com literatura — mesmo que para duvidar mais uma vez.

• Quando se deu conta de que que-
ria ser escritora?
Ainda tenho minhas dúvidas.

• Quais são suas manias e obses-
sões literárias?
Não tenho.

• Que leitura é imprescindível no 
seu dia-a-dia?
Algumas páginas de qualquer coisa an-
tes de dormir.

• Se pudesse recomendar um livro 
à presidente Dilma, qual seria?
Triste fim de Policarpo Quaresma, 
de Lima Barreto.

• Quais são as circunstâncias ide-
ais para escrever?
Quando meus filhos estão sossegados.

• Quais são as circunstâncias ide-
ais de leitura?
Idem.

• O que considera um dia de traba-
lho produtivo?
Duas horas de dedicação.

• O que lhe dá mais prazer no pro-
cesso de escrita?
A liberdade.

• Qual o maior inimigo de um es-
critor?
Ele mesmo.

• O que mais lhe incomoda no 
meio literário?
A presunção.

• Um autor em quem se deveria 
prestar mais atenção.
Julio Moravsik.

• Um livro imprescindível e um 
descartável.
El discurso vacío, de Mario Levrero. 
descartável, não sei.

• Que defeito é capaz de destruir 

ou comprometer um livro?
Qualquer defeito pode ser usado a favor 
de um livro.

• Que assunto nunca entraria em 
sua literatura?
Qualquer assunto pode servir.

• Qual foi o canto mais inusitado 
de onde tirou inspiração?
Não tiro inspiração de cantos inusita-
dos.

• Quando a inspiração não vem...
É melhor trabalhar.

• Qual escritor — vivo ou morto — 
gostaria de convidar para um café?
André Gide, meu primeiro amor.

• O que é um bom leitor?
Como diria Roland Barthes, aquele que 
se distrai durante a leitura.

• O que te dá medo?
Tudo.

• O que te faz feliz?
Qualquer coisa.

• Qual dúvida ou certeza guia seu 
trabalho?
A de que não sei nada.

• Qual a sua maior preocupação 
ao escrever?
Aprender alguma coisa.

• A literatura tem alguma obriga-
ção?
Não.

• Qual o limite da ficção?
Ela mesma.

• Se um ET aparecesse na sua 
frente e pedisse “leve-me ao seu 
líder”, a quem você o levaria?
Aos meus filhos.

• O que você espera da eternidade?
Nada.
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uM hoMeM de Mágoas, Mas não de QueiXas

J
urandir poderia ser um 
homem comum, apenas o 
chefe de segurança de uma 
empresa no interior de Per-

nambuco, ou, quem sabe, o namo-
rador ardoroso de Minie. Decidiu, 
porém, ser um bom personagem, 
captado por José Luiz Passos, ao 
tocar fogo num caminhão da em-
presa em que trabalhava, em O so-
nâmbulo amador.

Aliás, um ótimo romance 
construído num solilóquio bem 
estruturado, que demonstra as me-
lhores qualidades deste jovem es-
critor pernambucano, radicado nos 
Estados Unidos, especificamente 
na Califórnia, onde ensina e escre-
ve — com grande competência.

O sonâmbulo amador é o 
seu segundo romance e mostra um 
ótimo avanço literário. Construído 
a partir de um vigoroso solilóquio 
do personagem, dividido em quatro 
cadernos, o livro mostra a força do 
narrador e, é claro, o artesanato do 

autor. O solilóquio tem sido muito 
confundido com o monólogo, mas 
são duas coisas sutilmente diferen-
tes. O solilóquio é desarrumado e, 
não raras vezes, confuso. O monó-
logo é linear, reto, organizado. A 
diferença vem do fato de que, no 
monólogo, o narrador ou o perso-
nagem precisa do ouvido de quem 
escuta, por isso é mais teatral; no 
solilóquio, mais literário do que tea-
tral, ou seja, escrito, a voz é mais in-
terior e, por isso mesmo, não preci-
sa de ouvido, daí a não-linearidade. 
Ambos falam para si mesmos, mas 
o monólogo pode ser interpretado 
como discurso em voz alta, enquan-
to o solilóquio procura um pouco 
mais os pensamentos interiores. Daí 
a diferença tão sutil que quase não 
se pode distinguir. A habilidade téc-
nica do autor — e não do narrador 
— é que define e distingue. O bom 
escritor, ou o bom artesão, aparece 
aí, revela-se por completo. E mos-
tra, verdadeiramente, as razões que 

o levaram a ser um artista.
 É neste sentido que Passos 

apresenta a sua principal quali-
dade — o domínio da narrativa, 
ao lado da criação de personagens 
—, já revelada no romance ante-
rior, agora, no entanto, aguçada. 
O escritor mostra, ainda, duas in-
fluências definitivas — e apenas 
influências, que nele são trabalha-
das com personalidade — e claras, 
Faulkner e Hermilo Borba Filho, 
de quem deve ter sido leitor voraz, 
sobretudo de Sol das almas. Nes-
te capítulo das influências é preci-
so ressaltar que nenhum escritor, 
por mais genial que seja, está livre 
delas. São como âncoras que nos 
sustentam pelo resto da vida. En-
tenda-se: já não digo na realização, 
mas até mesmo no planejamento, 
na maneira como pensa a obra.

O mundo interior de Jurandir 
está repleto de mágoas, mas não de 
queixas. Explicando, as mágoas 
ficam no coração, no silêncio do 

sangue, no escuro da alma, no es-
condido do espírito. A queixa, não, 
a queixa se mostra inteira no dis-
curso, nos gestos, nos olhares.

Passos sabe o que está fazen-
do, por isso entrega tudo ao nar-
rador, não vem para a luz, para a 
página muitas vezes imaculada. São 
palavras fortes, bem fortes, mas 
sem derramamentos, sem drama-
ticidades. A narrativa se equilibra 
muito bem, harmônica e bela. Outra 
grande característica deste autor: 
enfrentar fatos dramáticos sem ele-
vá-los à categoria de tragédia. Algo 
decisivo: manter o tom da narrativa, 
mesmo quando ela parece monóto-
na. Não há, todavia, monotonia al-
guma em O sonâmbulo amador, 
narrativa que desliza com facilidade 
mesmo quando o sopro dramático 
ameaça desmembrar a leveza.

Leveza, aliás, que se mantém 
viva e forte em todas as páginas. 
Sem esquecer a ótima personagem 
Madame Góes, que aparece com sua 

debilidade e circunstância aí pelos 
meados do livro, uma personagem 
eciana nas suas sentenças e na sua 
aparente ingenuidade. Penso numa 
mulher frágil, cercada de fortalezas. 
Ou, quem sabe, de aparências.

O próprio Jurandir não pa-
rece fácil de definição. Ele próprio 
procura definir-se nos últimos pa-
rágrafos, e Minie manifesta uma 
opinião, um perfil no meio da his-
tória, mas nem assim fica claro. O 
leitor também pode fazer sua ava-
liação, depois de uma leitura nem 
de todo agradável nem de toda ten-
sa, mas com certeza maravilhosa. 
O que se pode dizer é que este é um 
romance sedutor.

É claro que as primeiras pá-
ginas não são fáceis de leitura, mas 
exigem, sem dúvida, cumplicidade 
e empenho do leitor. Aliás, sem 
cumplicidade e empenho é impos-
sível atravessar as páginas iniciais. 
Um grande autor sempre exige um 
pouco mais do leitor.

viver é Mais Que narrar
: : vilMa Costa
 rio de Janeiro – rJ

E
stranhos no aquário, 
de Adriana Armony, 
apresenta-nos uma nar-
rativa fragmentada, cos-

turada por uma trama dramática, 
mas relativamente comum. Um ca-
sal e seu filho têm suas vidas radi-
calmente mudadas por conta da fa-
talidade de um acidente de carro.

Em torno disso, várias ques-
tões temáticas são suscitadas em 
meio a fatos banais. Trata-se de um 
cotidiano plausível a qualquer famí-
lia de classe média brasileira. O que 
garante excepcionalidade ao ro-
mance é a forma com que a constru-
ção dos personagens e a experiência 
com o tempo se realizam, através 
da linguagem poética e da narrativa 
multifocada. Ou seja, mais impor-
tante que os acontecimentos que 
se desenrolam atabalhoadamen-
te, num clima de suspense a apre-
ensão, próprio da dramaticidade 
produzida por um acaso fatídico, é 
a forma como se enlaçam as vozes 
que se levantam para enunciar os 
fatos e percepções de uma realidade 
nem sempre verossímil.

Regina Dalcastagnè, no arti-
go O tempo no romance brasileiro 
contemporâneo, avalia que “por 
mais que o romance contempo-
râneo procure se desvenciliar da 
organização espaço-temporal vin-
culada à literatura do século 19, 
(...) nem sempre suas personagens 
podem conviver com isso”.

O romance em questão vive 
esse paradoxo. Por um lado, a nar-
rativa tenta “desmontar a idéia de 
unidade e da relação causa-efeito 
a partir da fragmentação, da cola-
gem, da simultaneidade”. Isto se 
dá através dos diferentes pontos de 
vistas de personagens e narradores 
e de fragmentos que se sobrepõem 
uns aos outros em diferentes planos 
temporais, espaciais e temáticos. 
Lembremos da construção dos di-
versos planos da peça rodriguiana 
Vestido de noiva: planos da rea-
lidade, da memória e da alucinação. 
Procedimento, de certa forma, já 
observado no primeiro livro da au-
tora, A fome de Nelson, romance 
que rende homenagens ao jovem 
Nelson Rodrigues e sua obra. 

Por outro lado, ao construir 
personagens comuns e muito co-
lados com uma realidade próxima 
do cotidiano de leitores e do nosso 
contexto histórico atual, um conflito 
se estabelece. A busca de sentidos 
torna-se uma obcessão recorrente 
ao quadro que ameaça destruir ver-
dades absolutas consolidadas em 
torno dos personagens: Roberto, um 

médico, de formação científica, por-
tanto, predominantemente racional, 
pai de Benjamim; Júlia, a mãe e es-
posa, uma estudiosa da filosofia de 
Espinosa, prestes a se titular douto-
ra; Benjamim, um jovem cheio de 
sonhos e perspectivas para o futuro, 
agora incerto ou interrompido por 
seqüelas do acidente sofrido. Além 
deles, fazem parte da trama Maíra, a 
bela e sedutora namorada do rapaz, e 
André, amigo de ambos que se iden-
tifica: “Vim do outro lado do mundo. 
Do outro lado do túnel. Trago a face 
escura dos mal-nascidos...”.

vidAS reorGANizAdAS
Ainda segundo Dalcastagnè, 

“muito longe de toda teoria sobre 
a realidade e nossa percepção dela, 
prosseguimos na vida cotidiana, 
criando narrativas lineares, cro-
nologicamente estruturadas, para 
darmos conta de nossa presença no 
mundo”. É essa prática cotidiana de 
linearidade temporal e a obsessão 
pela busca de sentidos coerentes 
que justifiquem nossa presença no 
mundo que se contrapõem à escrita 
fragmentada que privilegia o mo-
saico, no qual o tempo cronológico 
se estilhaça e só o presente pode es-

tabelecer algum sentido provisório, 
precário e parcial na sua impossibi-
lidade de garantir verdades absolu-
tas e identidades fixas.

A articulação entre prática co-
tidiana e procedimentos literários 
não pode acontecer sem conflitos. 
O estranhamento na leitura inicia-
se com a história que começa pelo 
fim e parece reiniciar-se a cada mo-
mento. Roberto, ao ver o filho sem 
memória, assusta-se com o fato: 
“Só o presente existe, caramba!”. 
Reporta-se a Santo Agostinho: “O 
presente do passado é a memória, o 
presente do presente é a percepção, 
o presente do futuro é a expectati-
va”. Ben está preso em um eterno 
presente, já que, sem memória, 
pouco sabe de si e, sem expectativa, 
seu futuro está ameaçado pelo vazio. 
Em torno dele, todos passam a girar 
e viver também essa presentificação 
que, longe de contribuir para a afir-
mação de pressupostos anteriores, 
põe em xeque as trajetórias de vida 
dos personagens, até ali traçadas e 
consideradas sob controle.

Como a protagonista do filme 
Brilho eterno de uma mente 
sem lembranças, de Michel Gon-
dry, a cada dia, para Ben, o presen-
te se anuncia como novo, é preciso 
recomeçar através do esquecimen-
to. No caso do filme, a personagem 
era mais feliz, o seu brilho eterno 
nesse presente era premiado com a 
parceria de um amor que vivia do 
desafiador esforço de reconquistá-la 
sempre, como se cada dia fosse o pri-
meiro. Na narrativa cinematográfica 
romântica, a realidade idealizada 
garantia uma coexistência mais pa-
cífica com a ficção, assim como um 
final feliz. Aqui, o eterno presente 
vivenciado pelos personagens exige 
mudanças, estabelece-se através do 
trauma de um impactante acidente.

Resta ao pai repensar ou bus-
car sentir, na agonia da impotência 
de controlar o inexorável, novas 
possibilidades de percepção da rea-

lidade que se apresenta, sem ideali-
zações. A racionalidade que lhe con-
feria a ilusão de poder do próprio 
deus, definitiva para a escolha pro-
fissional da medicina, não lhe valeu. 
Era assim obrigado a considerar os 
estudos filosóficos da mulher: “Es-
pinosa dizia que a razão não pode 
dominar a emoção. Que uma emo-
ção só pode ser ultrapassada por 
uma emoção maior”. Abandona, 
entretanto, aquela papelada, sem 
conseguir processar, de uma hora 
para outra, os novos ensinamen-
tos. Teimosamente, recorre ainda 
aos velhos instrumentos. Precisa 
assumir o controle de Senhor da 
situação, buscar evidências de um 
crime que o livre da dor e onipotên-
cia da culpa. Presunção e culpa são 
duas faces de uma mesma moeda. 
Achava que como um deus poderia 
ter evitado o inevitável acidente. 
Se estivesse presente, se não fosse 
descansar, livraria Lázaro da mor-
te, livraria Ben da morte das lem-
branças. Era o todo poderoso para 
salvar pela cura com a presença e 
matar ou mutilar pela ausência. Era 
uma culpa que se revelava naquele 
presente, mas que o personagem 
carregava havia muitos anos, num 
passado de silêncio e de omissão.

Contudo, era preciso recon-
duzir o filho ao local do suposto 
crime. Era preciso procurar outro 
assassino para eximir-se da culpa, 
da dor que julgava ter produzido 
nos outros e em si mesmo. Era pre-
ciso agir, manipular, controlar sua 
perplexidade, dominar a lembran-
ça que se apaga, reter os clarões da 
memória do filho, que ilumina re-
pentinamente o passado e o recon-
duz sempre à escuridão.

buSCA iNfiNdáveL
Os personagens, em linhas 

gerais, são estranhos num aquário 
que se encontram e passam a se 
conhecer ou a se buscar a partir de 
um acidente de percurso. Daquele 

estranho, seu filho, conhece alguns 
dons, entre eles a habilidade com as 
palavras e a riqueza na imaginação. 
Era hora de estimulá-lo a escrever, 
fixar como um selo, as letras no 
papel, cada imagem, cada sombra, 
para não se perderem de vez, como 
se pensamento e linguagem fossem 
da mesma natureza. “E se tudo fos-
sem confabulações de Ben? (...) Nas 
confabulações, fragmentos de me-
mória se ligam por histórias produ-
zidas pela mente doente, as lacunas 
preenchidas pela imaginação”.

Quem era aquele filho agora, 
sem memória, sem controle dos 
movimentos, da própria vida? Um 
estranho no aquário do quarto. Um 
estranho no aquário do passado, 
esquecido como um peixe mori-
bundo sem alimento e sem saída. 
Quem era aquela mulher absorvida 
pelas tarefas de cuidadora daque-
le ser dependente de sua atenção? 
Uma estranha no aquário daquele 
casamento sem contornos nítidos 
de um afeto tão pouco, tão ralo, tão 
raro. Quem era ele próprio agora? 
Um estranho no aquário de si mes-
mo, de seus próprios artifícios para 
fugir de seus enganos e vazios. As 
imagens do estranho e do aquário 
são recorrentes em todo texto e bem 
plantadas sob diversos formatos, a 
começar pelo título do romance. Na 
piscina da pousada em Búzios, Ro-
berto, como um detetive, procura 
pistas: “Mas ali nunca haverá nada, 
e o vazio da piscina é o vazio da 
própria vida, a inutilidade dos seus 
esforços, sua existência cimentada 
em premissas equivocadas”.

Os estudos de Júlia sobre Es-
pinosa acompanham-na na constru-
ção de uma personagem atormen-
tada que se esmera em cumprir o 
papel de mãe devotada e intelectual 
competente. Pode até se utilizar dos 
ensinamentos filosóficos do mestre 
como de uma bengala. Mas para a 
prática de situações limites e tão 
concretas, as teorias, por si só, não 
são suficientes. daí, podemos afir-
mar que não se trata de um romance 
de tese ou de formação. Espinosa e 
outras referências aparecem justa-
mente para não provar nada, a não 
ser que a vida é mais complexa do 
que qualquer teoria, por mais óbvios 
ou banais que possam parecer os fa-
tos que a sedimentam. Afinal, viver é 
mais que sonhar, é mais que narrar. 
Júlia, como os demais personagens, 
é também uma estranha no aquário 
de um quarto, no aquário de um li-
vro, um rabisco em busca de senti-
dos para os desatinos da vida.

leia na Página 26 fero 
CuPIdo, Conto inédito 
de adriana arMonY.

eSTrANhoS 
No Aquário
adriana armony
record
208 págs.

A AuTorA
AdriANA ArmoNy

nasceu no rio de Janeiro, em 
1969. doutora em letras pela 
ufrJ e professora, publicou 
em 2005 A fome de Nelson, 
seu primeiro romance, e 
Judite no país do futuro.
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a literatura na Poltrona : :  José CASTeLLo

EDIÇÕES ANTERIORES ENTREVISTAS OTRO OJODOM CASMURRO PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIASCOLUNISTAS ENSAIOS E RESENHAS

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

ofiCinas de deforMação

R
ecebo, em minhas ofi-
cinas literárias, muitos 
alunos que me pedem 
regras, exercícios, corre-

ções, truques que os ajudem na arte 
de escrever. Estes alunos não me 
pedem apenas uma “formação” — 
pedem um “adestramento”, como o 
ministrado aos técnicos, aos atletas 
e, me perdoem, aos cães.

Acreditam esses alunos (para 
minha surpresa, quase sempre os 
mais jovens) que eu possa “exer-
citá-los”, como nas academias de 
ginástica. Como se “escrever bem” 
fosse o mesmo que “escrever cor-
retamente”. Como se, para “escre-
ver bem”, bastasse seguir modelos 
e fórmulas — como alguém que se-
gue uma receita de bolo, ou lê uma 
bula de remédio, ou ainda o guia 
de instruções para o uso de um 
novo computador.

Não há, no entanto, como 
“formar” escritores. Todos, mal 
ou bem, aprendemos a escrever 
na escola, seguindo os preceitos 
das gramáticas e dos dicionários. 
Mal ou bem, todos escrevemos. 
A literatura não é, portanto, e ao 
contrário do que em geral se pen-
sa, a “arte de escrever bem”. Esta 
é a arte da retórica, não da ficção.  

 Em vez de “formar” escritores, em 
minhas oficinas luto para “deformá-
los”. Livrá-los do apego preguiçoso a 
fórmulas, clichês e lugares-comuns. 
Afastá-los da cópia e da repetição 
— ainda que se trate da imitação 
aplicada de grandes autores. Luto 
para convencê-los de que a literatu-
ra não é um ofício — algo que “se faz 
bem” —, mas uma viagem interior.

A literatura não é um ofício, 
mas um ato — é uma experiência, 
que cada um vive à sua maneira e por 
sua própria conta e risco. Em vez de 
procurar uma voz exterior que o ali-
mente e guie, a tarefa do escritor é a 
de perseguir uma voz interior. Bus-
car aquelas zonas secretas que nos 
distinguem dos outros e fazem de 
cada um de nós seres singulares e 
inconfundíveis — isso, se vivermos 
a vida com coragem e se formos fiéis 
a nós mesmos. Se formos intransi-
gentes na defesa de nossa própria 
diferença. Se tivermos a audácia de, 
abandonando regras, lições e tradi-
ções, mergulhar de cabeça em nossa 
própria intimidade.

Tudo o que uma oficina lite-
rária pode fazer — tudo o que tento 
fazer em minhas oficinas literárias 
— é ajudar o aluno a se aproximar 
de si mesmo. Parece óbvio, mas 

não é pouco! Vivemos em um mun-
do congestionado de modelos, de 
modas, de tendências. Um mundo 
regrado pela publicidade, pelo ma-
rketing e pelas grifes. Este mundo 
tende sempre à cópia e à repetição. 
É com grande desconfiança, por-
tanto, que a maioria das pessoas 
observa o diferente. Não é fácil 
chegar a si e à própria voz, e para 
isso precisamos de ajuda.

Não de alguém que nos orga-
nize, mas de alguém que nos desor-
ganize. Não de alguém que nos leve 
ao medo de errar, mas, ao contrário, 
que nos estimule a ser mais auda-
ciosos e a valorizar os nossos erros. 
A literatura não é uma questão de 
“escrever bem”, mas de “errar bem”. 
Cada um “erra” à sua maneira, no seu 
estilo, no seu tom. Este “erro” não é 
qualquer coisa, mas algo que só com 
muita luta se conquista.

É algo que já está em nós, mas 
não conseguimos ver. Algo que se 
oculta e que nos escapa, mas está, 
todo o tempo, ali. Algo que temos, 
mas não sabemos que temos. No 
entanto, só quando entramos em 
contato com esse “erro”, começa-
mos, de fato, a escrever para va-
ler. Só quando nos “deformamos” 
em relação às regras e aos bons 

comportamentos, chegamos, de 
fato, a nossa voz singular. Que, en-
fim, merece o nome de literatura. 
Só assim a literatura deixa de ser 
uma moda para pedantes, ou um 
ofício para aprendizes, e se trans-
forma em um destino.

A deformação de que falo, é 
bom deixar logo claro, nada tem a 
ver com a maldade, com a cruel-
dade, ou com o crime. Não se tra-
ta, também, de “escrever mal”. A 
voz interior que cada um de nós 
carrega se esconde muito além 
de qualquer noção de bem, ou de 
mal. Muito além de qualquer idéia 
de moral, ou de imoral. Ela é algo 
que trazemos inscrito no espírito. 
É algo que nos torna diferentes de 
todos os outros; mas não melhores 
nem, ao contrário, piores.

É uma espécie de ferida que 
nunca cicatriza e com a qual não só 
devemos aprender a conviver, mas 
que devemos cultivar. Exige um 
grande esforço pessoal a chegada a 
essa voz — e, para isso, precisamos 
de alguém não que nos molde (um 
“professor”), mas que nos desafie 
(um “mestre”). Exige um grande 
esforço não de formação (adestra-
mento, imitação, performance), 
mas de “deformação” (singularida-

de, particularidade, “erro”).
O escritor não é alguém que 

se veste com roupas suntuosas, ou 
da moda; é mais alguém que se des-
pe, se desnuda, não para exibir-se 
(não para chocar ou constranger), 
mas chegar ao centro de si. Cada 
um de nós tem seu centro: limita-
do, imperfeito, “torto” — mas ele 
está ali. Ele não nos equilibra, ele 
nos desequilibra. Não nos susten-
ta, mas nos desestabiliza. Fazer 
literatura é trabalhar com esse 
centro, dele fazer alguma coisa, 
“tornar-se” o que se é.

Para isso devem servir as ofi-
cinas literárias: para desnudar e 
desembrutecer. Não para adornar a 
escrita, mas para aproximá-la da ver-
dade — a verdade pequena e precária 
de cada um. Não para “escrever bem”, 
mas para que a escrita se transforme, 
de fato, em um destino.

NoTA

o texto oficinas de deformação foi 

publicado no blog a literatura na 

poltrona, mantido por José Castello, 

colunista do caderno Prosa, no site 

do jornal o globo. a republicação

no rascunho faz parte de um

acordo entre os dois veículos.

CrítiCa fantasMátiCa
: : luiz guilherMe barbosa
 rio de Janeiro – rJ

A 
medida da literatura bra-
sileira foi sempre difícil 
de estabelecer. A compa-
ração com a européia foi 

por muito tempo a fórmula desta 
medição e a prova de sua inferiori-
dade, até que surgissem autores em 
prosa e poesia capazes de dar a pro-
va contrária, a começar por Macha-
do de Assis. O reconhecimento das 
condições socio-históricas da for-
mação nacional e sua influência so-
bre a produção artística pareceram 
o caminho para a compreensão da 
singularidade de uma literatura por 
vir, e que por fim apareceu ao longo 
do século 20 graças a um elenco de 
“grandes autores nacionais”.

Quem estabeleceu parâme-
tros claros para a compreensão des-
ta singularidade foi Antonio Candi-
do, cuja obra de crítica literária se 
tornou a principal referência para 
acompanhar a história de nossa lite-
ratura através de uma aproximação 
à realidade brasileira e, em decor-
rência, da formulação de uma esté-
tica potente. Assim, no período en-
tre a publicação de sua maior obra, 
a Formação da literatura bra-
sileira, em 1959, e a do ensaio Dia-
lética da malandragem, em 1970, 
enquanto elaborava sua análise das 
forças sociais atuantes na estrutura 
das obras literárias e consolidava 
a visão moderna da literatura le-
cionando em universidades de São 
Paulo, Antonio Candido viu surgir 
toda uma geração de excelentes crí-
ticos mais ou menos tributários de 
sua obra. Em meio a essa geração e, 
por diversos motivos, destacando-
se dela encontrava-se Alexandre 
Eulalio, intelectual carioca de for-
mação autodidata que interveio no 
campo da crítica de maneira extre-
mamente singular.

É possível notar, entre seus 
melhores colegas de geração, um 
modo de construir a obra de crítica 
procurando pôr em tensão as leitu-
ras de Antonio Candido com discur-
sos altamente elaborados vindos de 
fora. Podemos lembrar a importân-
cia da obra de Jacques derrida para 
Silviano Santiago, da Estilística 
para davi Arrigucci Jr., ou do For-
malismo Russo e da Estética da Re-
cepção para Luiz Costa Lima. Com 
essa combinação, esses três críticos, 
e alguns outros, foram capazes de 

reler a poesia e a prosa brasileiras, 
principalmente as do Modernismo, 
derivando suas leituras em novas 
teorias para a literatura.

Criou-se assim um campo algo 
conflituoso de valoração das obras 
literárias — o que é prova de matu-
ridade do campo — que hoje pode 
ser claramente verificado no dis-
curso acerca da literatura contem-
porânea. Há tal desacordo quanto à 
situação desta literatura, ou mesmo 
aguda antipatia declarada a ela, que 
se pode até chegar a pensar num 
certo esgotamento de um projeto de 
crítica que busque uma visão siste-
mática da atividade literária.

Independentemente desta hi-
pótese, a singularidade de Alexandre 
Eulalio em meio a sua geração pa-
rece dizer respeito a essa percepção 
de que a obra crítica pode se estru-
turar menos como um romance de 
formação e mais como um livro de 
poemas. Nesse sentido, digamos que 
esse crítico é autor de um “romance” 
(A aventura brasileira de Blaise 
Cendrars, de 1978), e de diversos 
“poemas”, ou seja, seus ensaios publi-
cados aqui e ali, que foram reunidos 
em livros póstumos (o autor faleceu 
em 1988, aos 56 anos) — esgotados 
— e que são agora republicados no 
volume Tempo reencontrado: 
ensaios sobre arte e literatura, 
com organização e apresentação de 
Carlos Augusto Calil.

difereNÇA ATuANTe
Chama atenção a multiplicida-

de que atua nos textos. Por um lado, 
são diversas as formas críticas que 
neles encontramos, como retratos 
das obras de Coréelio Penna e Jor-
ge de Lima, não à toa dois escritores 
que também foram artistas visuais; 
um ensaio panorâmico dedicado à 
arte brasileira no século 19, no qual 
a catalogação de diversos artistas 
menos conhecidos é valorizada; e 
a série de ensaios dedicada a Esaú 
e Jacó, o romance de Machado, e/
ou ao painel d’O último baile, nos 
quais se observa a argúcia de algu-
mas análises de Eulalio.

Como se vê, além da forma, 
é muito constante a abordagem 
comparativa entre arte e literatura. 
Seu interesse parece recair sempre 
no que identifica como múltiplo, 
disperso ou transitório, até mesmo 
por enfatizar o momento histórico 
de transição entre o Império e a Re-
pública, que se mostra decisivo em 
diversos momentos dos ensaios.

Assim é que esses signos apa-
recem em passagens como aquela 
em que destaca a atuação de Edu-
ard Hildebrandt, viajante europeu 
que retratou em aquarelas o Brasil 
de maneira singular:

Mas condições especiais de 
permanência não impediram con-
tudo que sensibilidades incandes-

TreCho
tEMPo rEEnContrado

“uma articulada cartilagem 

que se inscreve com vigor 

e sutileza na folha branca 

e sabiamente recorta 

ou limita superfícies 

compactas de nanquim. 

se a imperícia anterior no 

domínio do colorido e do 

modelado anulava o efeito 

intelectualista que vinha 

sendo buscado, agora esse 

traço, que parece provir 

da vibração constante de 

uma agulha de sismógrafo, 

permite a Penna expressar-

se com absoluta economia 

e insuperável rigor.

centes sintonizassem, em imediata 
captação intuitiva, certa verdade 
espectral do Brasil, invisível para 
outros tipos de temperamento. Foi 
o que Eduard Hildebrandt conse-
guiu como talvez mais ninguém: 
transfigurar, à primeira vista, 
cifras de uma realidade que o fas-
cinado toque pictórico dele acusa 
de modo dramático. Na seqüência 
admirável de aquarelas que rea-
lizou em Santos, no Rio de Janei-
ro, em Salvador e no Recife, entre 
março e outubro de 1844, sem que 
se dê nenhuma perda do registro 
objetivo, Hildebrandt produz do-
cumentos que se situam no limiar 
da visão. Cenas nas quais, como 
arrebatados num contínuo pode-
roso, paisagem e figurantes pare-
cem integrar um mesmo perplexo 
torvelinho; a mais acesa grafia 
romântica define os recursos todos 
de que dispõe a fim de fazer chis-
pear as intensas dissonâncias da 
atmosfera asfixiante.

 
Há um compromisso com a 

história no crítico e em seu objeto 
(“registro objetivo”) e, ao mesmo 
tempo, a afirmação de uma “verda-
de espectral”, que em tudo destoa 
das verdades estruturais que orien-
tavam o discurso crítico no período 
de atuação de Alexandre Eulalio. 

O caráter fantasmático identi-
ficado na presença de uma verdade 
histórica na obra, à parte o que pos-
sa haver de espiritual em sua visão, 
é o que resta desta crítica como dife-
rença atuante. É este o recurso que, 
reafirmado hoje, pode impulsionar a 
presença de múltiplas vozes na crí-
tica literária, cada uma justificada 
menos por linhagens críticas do que 
por derivas que, antes de tudo, são 
fruto da fala de outros, que, calados, 
permaneceriam espectros.

tEMPo rEEnContrado
alexandre eulálio
org.: Carlos augusto Calil
editora 34 e iMs
272 págs.

o AuTor
aLExandrE EuLaLIo

nasceu em 1932, no rio de 
Janeiro, e faleceu em são 
Paulo, em 1988. foi professor 
da unicamp e publicou, em 
1978, A aventura brasileira 
de blaise Cendrars. seus 
ensaios foram postumamente 
publicados em escritos (1992) 
e Livro involuntário (1993).
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: : renato rezende
 rio de Janeiro – rJ

A
penas aqueles muito jo-
vens ou muito ingênuos 
ignoram que obras de 
arte, sejam elas literárias 

ou de qualquer outro gênero, não 
são entidades universais e autôno-
mas, nascidas do nada, ou Nonada 
(como Guimarães Rosa inicia sua 
obra máxima), indiferentes às con-
dições históricas que as produzem 
e aos valores das classes sociais que 
as canonizam e fruem. No entanto, 
não é fácil enxergar com clareza a 
extensão dos laços viscerais entre os 
sistemas de pensamento, percepção 
e desejo inerentes a essas obras e a 
ideologia dominante, o meio de cul-
tura que situa a todos no emaranha-
do das estruturas e relações de po-
der da sociedade em que vivemos. 

São conhecidas as relações 
entre ideologia e estética, e não são 
poucos os autores contemporâneos 
que têm se dedicado a estudar as 
implicações do advento da estética 
na cultura ocidental e suas relações 
com a política, a estrutura social e a 
forma como o homem experimenta 
o mundo e a si mesmo. Desse modo, 
o crítico literário marxista Terry Ea-
gleton pode afirmar:

Meu pensamento, lato sensu, é 
de que a categoria do estético assu-
me tal importância no pensamento 
moderno europeu porque falando de 
arte ela fala também dessas outras 
questões, que se encontram no centro 
da luta da classe média pela hegemo-
nia política. A construção da noção 
moderna do estético é assim insepa-
rável da construção das formas ide-
ológicas dominantes da sociedade 
de classes moderna, e na verdade, de 
todo um novo formato da subjetivi-
dade apropriado a esta ordem social. 
(A ideologia da estética)

Para Jacques Rancière, existe 
na base da política uma estética que 
indica maneiras de estar em comu-
nidade — a qual aponta aqueles que 
têm competência para enunciar — 
que determina o teor da experiência 
dos espaços e dos tempos:

É a partir dessa estética pri-
meira que se pode colocar a questão 
das práticas estéticas, no sentido em 
que entendemos... como formas de 
visibilidade das práticas da arte, do 
lugar que ocupam, do que fazem no 
que diz respeito ao comum. As prá-
ticas estéticas são maneiras de fazer 
que intervêm na distribuição geral 
das maneiras de fazer e nas rela-
ções com maneiras de ser e formas 
de visibilidade. (A partilha do 
sensível — Estética e política) 

Quer queira ou não, a críti-
ca literária de uma nação — com 
maior ou menor rigor, distancia-
mento e consciência de seu próprio 

Poesia
seqüestrada

incapaz de perceber a potência da PoESIa braSILEIra contemporânea, a crítica está paralisada e precisa ser repensada 

posicionamento histórico ou políti-
co — tende a selecionar, chancelar 
e canonizar a literatura imbuída da 
mentalidade, valores e aspirações 
das camadas sociais que a produ-
zem e consomem — e, portanto, seu 
ofício nada tem de inocente.

SEqüEStro da PoESIa
A história do nosso modernis-

mo, por exemplo, que é a história 
das obras modernas e do pensa-
mento crítico e teórico que as jus-
tificam e até induzem1, está repleta 
de rupturas e negações que mais 
ou menos acompanham as peripé-
cias e violências da luta pelo poder 
político nacional. A passagem do 
Império à República e a ascensão 
da política do café-com-leite lançou 
ao esquecimento e à galhofa toda 
uma constelação de artistas ligados 
à pré-modernidade; e não é por aca-
so que a Semana de Arte Moderna 
aconteceu em São Paulo e teve como 
seus principais protagonistas mem-
bros da oligarquia cafeeira. Com o 
Estado Novo, grosso modo, o afã 
vanguardista de teor europeizante 
do nosso primeiro modernismo é 
substituído pela temática da identi-
dade nacional, e Drummond, Villa-
Lobos e Portinari, entre outros, es-
tão diretamente ligados a Getúlio. 
Que Portinari — e apenas ele — te-
nha sido lançado aos infernos com 
a ascensão e internacionalização 
das artes visuais brasileiras a partir 
da década de 1990 é sintomático, e 
talvez diga algo do destino atual da 
música e da poesia no Brasil.

Em todo caso, essas rápidas 
pinceladas historiográficas servem 
para contextualizar a demanda de 
Haroldo de Campos por uma his-
tória literária que saiba levar em 
conta tanto os processos de inclu-
são como de exclusão da tradição. 
Em seu O seqüestro do Barroco 
(1989), Haroldo de Campos denun-
cia a ausência de Gregório de Matos 
na abordagem sistêmica de Antonio 
Candido em Formação da litera-
tura brasileira (1959), que, segun-
do Campos, “privilegia um certo tipo 
de história: a evolucionista-linear-
integrativa, empenhada em demar-
car, de modo encadeado e coerente, 
o roteiro de ‘encarnação literária do 
espírito nacional’; um certo tipo de 
tradição, ou melhor, ‘uma certa con-
tinuidade da tradição’, excludente 
de toda perturbação que não caiba 
nessa progressão finalista”2.

Na trilha do barroco, outros 
seqüestros foram denunciados, sen-
do o mais importante, e igualmente 
justificável, o do surrealismo, fei-
to por Sérgio Lima (A aventura 
surrealista)3 e corroborado por 
Cláudio Willer e Floriano Martins, 
entre outros, especialmente através 
da revista eletrônica Agulha, edi-
tada por este último. Assim sendo, 
podemos notar, em sintonia com 
um crítico literário do porte de um 
Alfredo Bosi, em Por um histori-

cismo renovado: reflexo e re-
flexão em história literária, que 
“os escritos de ficção, objeto por ex-
celência de uma história da literatu-
ra, são individuações descontínuas 
do processo cultural. Enquanto in-
dividuações, podem exprimir tanto 
reflexos (espelhamentos) como va-
riações, diferenças, distanciamen-
tos, problematizações, rupturas e, 
no limite, negações das convenções 
dominantes no seu tempo”.

Não é tarefa simples identifi-
car as convenções dominantes do 
nosso tempo, já que as condições 
históricas do presente são comple-
xas, e talvez sempre turvas aos olhos 
de seus contemporâneos. Há algum 
tempo muito tem se discutido sobre 
a passagem (ou não) da moderni-
dade para um momento pós-mo-
derno, difícil de ser precisamente 
definido em termos positivos, mas 
cujas manifestações nos campos do 
comportamento, da economia, da 
política e da estética são inegáveis. 
Seja queiramos identificar o marco 
histórico do pós-modernismo em 
maio de 1968, na queda do muro 
de Berlim ou no atentado às Torres 
Gêmeas em 11 de setembro de 2001; 
seja queiramos defini-lo em termos 
políticos (o neoliberalismo, a globa-
lização e a emergência de potências 
periféricas), econômicos (a passa-
gem de uma economia de produ-
ção para uma de serviços, a intensa 
especulação e fluxo de capitais) ou 
estéticos (a superação das vanguar-
das, a promiscuidade entre gêneros 
e suportes, o uso paródico da tradi-
ção); o fato é que, paradoxalmente, 
no seio do próprio capitalismo rei-
ficante já não há uma única cultura 
dominante, e sim culturas; já não há 
um único discurso, e sim discursos.

Seja o pós-modernismo nada 
mais que uma exacerbação dos di-
tames modernistas ou uma real 
ruptura desses valores, não impor-
ta: os paradoxos que o caracterizam 
não podem ser ignorados e muito 
menos unificados em um discurso 
único que, se procurarmos bem, 
supostamente encontraríamos sob 
todas as suas manifestações ou sin-
tomas. Tentar tal discurso único, 
tal história única, seria sucumbir a 
uma ultrapassada ilusão modernis-
ta. Sabemos, por exemplo, como o 
feminismo e os estudos de uma es-
crita feminina, os estudos de gêne-
ros e os estudos pós-coloniais, entre 
outros, desafiaram e deslocaram 
a centralidade do cânone literário 
consagrado pela tradição. 

Evidentemente, a crítica lite-
rária, nesse momento contínuo de 
incertezas e deslocamentos, deve, 
necessariamente, reconhecer-se 
também em crise, em jogo, questio-
nando seus valores, instrumentos, 
metodologias e posições. No entan-
to, as análises atualmente sendo pra-
ticadas pela crítica da poesia brasilei-
ra contemporânea movem-se muito 
lentamente nesse sentido, o que cria 

a falsa impressão de que há uma falta 
na produção da poesia. No dizer de 
Claudio Willer, em Poesia brasilei-
ra: a boa safra de 2010-2011, artigo 
publicado na revista E, “nossos críti-
cos continuam preferindo os poetas 
inteligentes: aqueles racionais, pre-
cisos, rarefeitos e bem-comportados. 
E continuam a lamentar a ausência 
de novos poetas, sem atentar para o 
que se passa ao seu redor”. 

Ao contrário do ocorrido nas 
artes visuais (a partir do retorno à 
pintura da geração 80), no cinema 
(com a retomada dos anos 1990) 
e na literatura de ficção (com a te-
mática urbana ganhando ênfase e 
visibilidade a partir das antologias 
organizadas por Nelson de Olivei-
ra) — gêneros artísticos cujos exer-
cícios críticos superaram dilemas e 
contradições fermentadas durante 
os anos de chumbo da ditadura —, a 
poesia continua presa em cismas — 
ou falsos cismas — que a paralisam. 
É importante ressaltar, no entanto, 
que essa paralisia é da crítica, e não 
da produção poética. Incapaz de 
compreender a poesia contemporâ-
nea, a crítica à qual Willer se refere, 
encastelada em sua maioria nas uni-
versidades e no sudeste do país, ig-
nora grande parte da atual produção 
da poesia brasileira; talvez — o que é 
grave, pois isso inverteria a relação 
secular entre crítica e criação — por 
não se sentir representada por ela; 
talvez — o que é lamentável — por 
preconceito ou incompetência, ao 
insistir em utilizar um instrumen-
tal crítico inadequado para abordar 
produções pós-modernas, ou por 
utilizá-lo de forma imprópria.

deNTro do SiSTemA
Evidentemente, é injusto afir-

mar — ainda que o poeta tenha o di-
reito de reclamar e de sentir alijado 
—, genericamente, que “nossos crí-
ticos continuam preferindo os poe-
tas racionais, precisos, rarefeitos e 
bem-comportados; e continuam a 
lamentar a ausência de novos poe-
tas, sem atentar para o que se passa 
ao seu redor”. Há críticos e críticos 
e, além do mais, não se trata de criar 
uma falsa oposição entre poetas e 
críticos; principalmente quando sa-
bemos — como já notamos — que, 
como conseqüência de um fenôme-
no que se acelera desde a década 
de 1980, grande parte dos críticos 
atuantes hoje nas universidades do 
país são também poetas4. 

Apesar das duras (e por vezes 
pertinentes) críticas que sofreu, He-
loísa Buarque de Hollanda, em sua 
antologia Esses poetas (1998), 
reconhece que “assistimos ao que 
poderia ser percebido como um neo-
conformismo político-literário, uma 
inédita reverência ao establishment 
crítico” e esforça-se, ainda que mui-
to timidamente, para incluir poemas 
que se articulam de algum modo com 
outros gêneros artísticos e, principal-
mente, dar voz a poetas provenien-

tes da periferia ou representantes de 
minorias. Para ela, como assinala na 
própria antologia, “a causa aparente 
dessa possível apatia literária pode-
ria ser o ethos de um momento pós-
utópico, no qual o poema não parece 
ter mais nenhum projeto estético ou 
político que lhe seja exterior”.

O conceito de poema pós-utó-
pico foi formulado por Haroldo de 
Campos que, renunciando ao “proje-
to totalizador da vanguarda”, propõe 
uma poesia de pós-vanguarda “em 
dialética permanente com a tradi-
ção”, em O arco-íris branco. Infe-
lizmente, a renúncia ao projeto tota-
lizador da vanguarda não significou 
a renúncia ao projeto totalizador do 
concretismo; e o poema pós-utópi-
co não é o poema pós-moderno, e 
sim apenas o desdobrar de uma tra-
dição específica (a da paidéia con-
cretista) em manifestações como 
a poesia digital, a poesia visual e o 
neobarroco5. Tampouco a renúncia 
ao projeto totalizador da vanguarda 
significou, para os descendentes do 
concretismo6, a renúncia de uma 
feroz militância pela supremacia de 
sua visão sobre a poesia7. 

desta forma, excluídas da li-
nha evolutiva da poesia8 ficam as 
linhagens poéticas não sancionadas 
pelo crivo da paidéia, especialmente 
aquelas abertas pelas experiências 
neoconcretas — genuinamente pós-
modernas. Por outro lado, também 
ficam excluídas do corpus da poesia 
brasileira contemporânea aquelas 
produções que, de acordo com os 
críticos filiados às idéias de Antonio 
Candido, fogem do processo sistê-
mico de formação de um cânone; e 
aqui poderíamos incluir, por exem-
plo, as contribuições de Antônio 
Risério, Pedro Cesarino e douglas 
Diegues com suas traduções de 
cantos ioruba (Oriki orixá, xamâ-
nicos e guaranis, respectivamente). 
Tampouco vejo interesse na crítica 
especializada — o que seria legítimo 
objeto de estudo; se não em seus 
aspectos estritamente literários, ao 
menos em seus aspectos culturais 
— pela profusão de blogs e peque-
nas editoras, manifestos, saraus e 
iniciativas como o site As escolhas 
afectivas e o Corujão da Poesia, que 
há anos agita toda a semana a ma-
drugada do Rio de Janeiro.

A crítica de poesia no Brasil 
parece ter escolhido, como objeto 
privilegiado de estudo, um “núcleo 
duro” de poetas de altíssimo nível, 
que se encaixam nos sistemas e 
esquemas Candido/Campos, mas 
que não representam a totalidade 
da produção contemporânea. São 
os poetas que Willer chamou de 
“inteligentes: aqueles racionais, 
precisos, rarefeitos e bem-compor-
tados”. Esse mesmo “núcleo duro” 
pode ser percebido na abordagem 
crítica que restringe a produção da 
poesia brasileira contemporânea 
a um suposto antagonismo entre 
concretismo e poesia marginal9. 



154 • fevereiro_2013

13

ilustração: tereza yAmAShiTA

É nesse antagonismo que Mar-
cos Siscar, em seu ensaio A cisma 
da poesia brasileira, publicado em 
2005 na revista Sibila, situa a “cis-
ma”, o nó crítico, que seria “o sin-
toma de um mal-estar teórico que 
consiste em uma indecisão quanto à 
natureza e à situação da poesia con-
temporânea”. Para o poeta e profes-
sor da UNICAMP, “essa herança não 
é senão aquela fundada na cisma da 
oposição entre a poesia concretista, 
semiótica, tecnológica, formalista 
de um modo geral, e a poesia do co-
tidiano, a poesia que busca inspira-
ção na língua e na cultura popular”, 
ou, em outras palavras, entre expe-
riência e experimentação. 

Ora, a poesia marginal não é 
páreo para o concretismo nem em 
termos de rigor teórico, nem histo-
ricamente, e, portanto, uma síntese 
entre eles não pode representar uma 
superação entre experiência versus 
experimentação. O contraponto ao 
concretismo, o lado da “experiência” 
que se opõe a “experimentação”, foi 
pautado pelo neoconcretismo; e po-
demos compreender a ruptura en-
tre concretismo e neoconcretismo 
como uma dobra entre o modernis-
mo e as práticas pós-modernas10.

Considerando-se um movi-
mento de vanguarda, o concretismo 
insere-se numa linhagem modernis-
ta, ou seja, purista e progressista. O 
neoconcretismo, ao contrário, não 
admitia fronteiras nem taxonomia 
entre as artes. Poetas interessados 
em práticas de suportes múltiplos ou 
de intervenções em espaços sociais 
— e podemos citar Lygia Pape como 
exemplo — eram desde logo forçados 
a buscar exílio exclusivo no campo 
das artes visuais. O concretismo não 
foi apenas um projeto poético, mas 
também um projeto crítico — e, por-
tanto, político — que, emitindo vistos 
e passaportes, declarava quem era ou 
não era poeta11. Se nas artes visuais o 
neoconcretismo torna-se vitorioso e 
alinhado com o contemporâneo, na 
poesia a vitória — com trocadilho — é 
do time com menos imaginação. 

Entrincheirada na academia 
paulista, a visão moderno/concre-
tista da poesia reina absoluta. Mal-
grado a louvável contribuição que 
faz para a poesia, a crítica e a tradu-
ção no Brasil, o projeto concretista 
peca por — assim como o capita-
lismo e o estado autoritário que ele 
não soube combater — estar cego 
para qualquer alteridade, combati-
vamente impermeável àqueles não 
eleitos à sua paidéia.

o rEaL ProbLEMa
Em Condenados à tradição 

— o que fizeram com a poesia bra-
sileira, ensaio publicado em 2011 
na revista piauí, a crítica Iumna 
Maria Simon escolheu dois poetas 
do “núcleo duro” — Eucanaã Ferraz 
e Carlito Azevedo — para comba-
ter o que chama de “permanência 
da retradicionalização frívola” na 
poesia brasileira contemporânea, 
denunciando a prática de uma “no-
ção conciliatória de tradição que, 
em lugar da invenção de formas e 
das intervenções radicais, valoriza a 

convencionalização”. Valendo-se de 
declarações dos dois poetas citados, 
Iumna nota “as implicações estéticas 
dessa maneira de compreender as 
formas de apropriação literária e de 
inscrição nas linhagens da tradição, 
nas quais o poema se espelha e ten-
de a se acomodar”, apontando para 
alguma política por trás desses “usos 
e abusos”12. Como a maioria dos seus 
pares, a crítica termina seu ensaio la-
mentando a situação atual da poesia: 

Atualmente há sinais de que o 
complexo cultural do neoliberalis-
mo foi abalado em sua hegemonia, 
que o pensamento único perdeu a 
autoridade de nos condenar a um 
modelo inapelável de sociedade, 
embora não despontem alterna-
tivas relevantes ao capitalismo, 
mesmo após uma crise sistêmica 
de proporções ainda não reveladas 
de todo, como a que atravessamos 
desde 2008. Falando da experiência 
brasileira, é verdade que raras são 
até agora as reações propriamente 
artísticas, no campo da poesia, a 
esta conjuntura. Mas elas existem 
e estarão fundadas na insatisfação 
com o paradigma retradicionaliza-
dor, o qual, como vimos, não passa 
de um parasitismo do cânone.

Não acredito que sejam raras, 
como afirma Iumna, as reações da 
poesia brasileira às conjunturas im-
postas pelo “complexo cultural do 
neoliberalismo”, ou seja lá o que for 
que decidamos denominar ou justi-
ficar uma suposta falta de potência 
— estética, política, existencial — na 
poesia brasileira contemporânea, 
simplesmente porque não acredi-
to que exista essa falta de potência. 
Muito pelo contrário: a poesia bra-
sileira poucas vezes produziu tanto 
e de tão alta qualidade. Seria dis-
pendioso tratar de enumerar aqui a 
vasta produção poética de diferentes 
filiações e alta voltagem publicada 
no Brasil nos últimos cinco anos13 — 
produção que ofuscaria a também 
ótima produção do “núcleo duro”. 

Em minha opinião, a eminen-
te crítica paulista acerta o tiro, mas 
erra o alvo. Se a crítica é incapaz 
de perceber a potência da poesia 
brasileira contemporânea; se quase 
toda essa rica produção está sendo 
(para usar um termo cunhado pela 
própria tradição da crítica) seqües-
trada; se a crítica de modo geral pa-
rece valorizar quase exclusivamente 
somente aqueles poetas que lidam 
com a tradição, com o mainstream, 
então é a crítica que deve ser repen-
sada; é a crítica que deve ser ques-
tionada em seus valores, métodos e 
posicionamentos. Que Carlito e Eu-
canaã — apenas para prosseguirmos 
no mesmo exemplo — sejam poetas 
ligados à tradição e possivelmente 
identificados com um pensamento 
neoliberal, não me parece de forma 
alguma condenável; pelo contrário, 
apesar de sua relativa facilidade, por 
que não deveríamos tolerar, em um 
ambiente plural, poetas de interesse 
com tais características? Muito mais 
grave — gravíssimo — é a existên-
cia de uma crítica literária em nos-

so país que parece apenas enxergar 
esse tipo de produção na poesia bra-
sileira, seja para louvá-la, como faz a 
maioria, seja para — sentindo em si 
o próprio mal-estar — execrá-la.

CríTiCA à ALTurA
Sabe-se que uma das caracte-

rísticas do pós-modernismo é a di-
luição das fronteiras entre as artes; 
fronteiras estas ferozmente guarda-
das pelo conceito de especificidade 
de cada gênero artístico. Outra, não 
menos importante, é a uma nova 
relação entre arte e poder. Como 
percebe Teixeira Coelho, agora — 
para o bem e para o mal — há uma 
separação entre saber e poder14. Ao 
contrário das vanguardas moder-
nistas, que lutavam umas contras 
as outras e contra os movimentos 
culturais e artísticos que as prece-
diam, num constante esforço pela 
hegemonia cultural e embate entre 
inovação e tradição, num momento 
pós-modernista os bens culturais da 
tradição elevam-se à mesma plata-
forma do possível ao lado das novas 
tecnologias e todas (ou quase todas) 
as escolas artísticas, que se tornam 
“produtos” disponíveis por seu mero 
valor de uso, liberadas de sua carga 
histórica15. Isso não resulta, neces-
sariamente, como temem muitos 
— inclusive a já citada Iumna Ma-
ria Simon —, numa frouxa apoteose 
pluralista, sem rigor ou critérios. Há 
uma dinâmica e frutífera troca de 
papéis, mais explicitamente visível 
nas artes visuais (artistas-curadores, 
curadores-críticos, críticos-galeris-
tas, galeristas-artistas, etc., etc., etc.), 
que se tornam, assim, dessacraliza-
dos e passíveis de serem objeto, por 
exemplo, da paródia e da ironia.

É comum concentrarem-se 
na mesma pessoa várias “funções” 
do circuito, que se torna, portanto, 
também aberto. No Brasil, um dos 
precursores dessa prática foi o crí-
tico Frederico Morais, criador de 
eventos marcantes na década de 
196016. Na trilha aberta pelo neo-
concretismo, artistas passaram a 
pensar e produzir exposições, assu-
mir o papel de curadores, escrever 
textos críticos e lidar com as insti-
tuições. Também na poesia a multi-
plicidade de papeis se dá, e se acele-
ra, com dezenas de poetas-críticos, 
poetas-professores universitários, 
poetas-editores, poetas-editores 
de revistas. Cláudio daniel, Marcos 
Siscar, Alberto Pucheu, Sergio Cohn 
e Carlito Azevedo, entre muitos ou-
tros, encontram-se nessas catego-
rias. A diferença de suas posturas, a 
eficácia de suas estratégias e o resul-
tado de suas práticas talvez possam 
ser mais claramente compreendidas 
se pensarmos nelas sob o viés da do-
bra entre o modernismo e o pós-mo-
dernismo; ou, se quisermos, entre o 
moderno e o contemporâneo.

Assim Pucheu inicia seu ensaio 
Pelo colorido, para além do cinzento 
(quase um manifesto): “Jamais ouvi 
alguém dizer que sentiu as palavras 
de um crítico literário brasileiro lhe 
tocarem a alma, o coração ou os 
nervos”, reclamando por um pen-
samento teórico ou crítico brasileiro 

à altura da poesia, da literatura, ou 
melhor, por um pensamento poéti-
co-crítico-teórico, indiscernível da 
literatura. Ao invés de, como tende 
a fazer o poeta-crítico modernista, 
usar a teoria em suposto distan-
ciamento ou explicitamente como 
arma para denegrir ou excluir seus 
oponentes, Pucheu, propondo para 
a literatura algo que já é corrente 
nas artes visuais há algum tempo, 
quer afirmar a crítica como um texto 
“tão verdejante e áureo, tão colorido, 
quanto a obra que ele aborda”, em 
diálogo/embate aberto com a ficção. 

Por outro lado, em seu recente 
livro Linhas imaginárias: poe-
sia, mídia, cinema, o pensador 
brasileiro Adalberto Müller afirma 
que “é possível comprovar que a 
relação da poesia com o livro, e até 
mesmo com a escrita, é posterior ao 
seu surgimento. Na origem, a poe-
sia está fundamente associada ao 
corpo — dança — e à voz — músi-
ca”. Para Müller, não se trata mais 
de perguntar o que é a poesia, mas 
sim onde ela está. Nesse campo am-
pliado — ou fissura aberta — o po-
ema — como objeto de linguagem, 
mas não obrigatoriamente lingua-
gem verbal — desloca-se dos seus 
suportes tradicionais; e requer uma 
“base epistemológica que possibili-
te o trânsito seguro de uma área do 
conhecimento para outra”. Nesse 
lugar ou lugares fronteiriços ou hí-
bridos (espécie de limbo; invisíveis 
para a crítica mainstream da poesia 
brasileira) inserem-se muitos artis-
tas contemporâneos que iniciaram 
suas carreiras como poetas, em 
sentido estrito, ou seja, trabalhando 
a palavra escrita no suporte da pá-
gina em branco, e continuam pro-
duzindo poesia livresca, com fortes 
elementos multimídia, ou livros de 
artistas-pesquisadores, obras teó-
rico-crítico-poéticas, instalações e 
outras produções inclassificáveis. 

Legitimamente ocupando um 
espaço teórico, o crítico, ou o poeta-
crítico ligado às tradições moder-
nistas, tende hoje, no entanto, a 
desempenhar mal o seu lugar, não 
percebendo as possibilidades aber-
tas por uma prática poética e críti-
ca expandida, e corroborando com 
as cegueiras, cismas e preconceitos 
ligados à tradição. Que venha um 
novo pensamento teórico/crítico, 
capaz de plenamente resgatar a po-
esia contemporânea — ou as poesias 
contemporâneas — de seu seqües-
tro. Que venha um novo pensamen-
to teórico/crítico, capaz de estar à 
altura do amplo leque de ações e 
produções da poesia brasileira con-
temporânea. Que venha um novo 
pensamento teórico/crítico, pois a 
poesia contemporânea brasileira 
está — desde muito — em renova-
ção. Não podemos permitir reduzir 
a vasta galáxia da poesia brasileira 
contemporânea a um pequeno sis-
tema solar, de onde sentimos que 
não conseguimos sair, mantendo 
nas trevas poetas de riquezas in-
sondáveis. A crítica da poesia preci-
sa estar à altura de um país que se 
pretende contemporâneo, plural, 
inclusivo e democrático.

NoTAS
1  Pensemos em macunaíma, por exemplo, obra que de certa 
forma inaugura o modernismo literário brasileiro e que não pode 
ser pensada indissociada dos posicionamentos críticos e teóri-
cos de Mário de andrade, servindo inclusive como suporte para 
tais posicionamentos.
2  Podemos afirmar que haroldo obteve pleno êxito em sua justa 
demanda e hoje, além do movimento neobarroco conduzido na 
poesia por alguns de seus epígonos, encontramos referências 
ao barroco para pensar manifestações coletivas brasileiras 
como o carnaval e filiações explícitas na produção artística de 
artistas visuais como tunga, adriana varejão e Miguel rio branco 
e músicos como armando lobo. 
3  também essa demanda obtém êxito, ao notarmos a franca 
filiação surrealista de jovens poetas, como augusto de guimara-
ens Cavalcanti e exposições como “espelho refletido — o surre-
alismo na arte contemporânea brasileira”, que reúne 57 artistas 
brasileiros contemporâneos com a curadoria de Marcus lontra.
4  o legítimo refúgio social que muitos poetas contemporâ-
neos encontram no exercício da profissão acadêmica não 
deixa de ser algo a ser estudado com mais profundidade em 
termos das conseqüências tanto potencializadoras como em-
pobrecedoras do íntimo convívio entre produção e crítica ou, 
na mesma pessoa, entre o poeta e o teórico. é de se espe-
rar, nesse contexto, um gosto maior por uma idéia de poesia 
como “aventura intelectual”, e talvez isso ajude a explicar, ao 
menos em parte, a injustificável exclusão na atual formação 
processual de um cânone de linhagens poéticas potentes que 
escapam a esse ponto de vista.
5  o termo neobarroco foi forjado pelo poeta cubano severo 
sarduy em 1974 e, em grande parte, é o termo que designa pós-
modernismo na américa hispânica. segundo Cláudio daniel, em 
A escritura como tatuagem, “o neobarroco não é uma van-
guarda; não se preocupa em ser novidade. ele se apropria de 
fórmulas anteriores, remodelando-as, como argila, para compor 
o seu discurso; dá um novo sentido a estruturas consolidadas, 
como o soneto, a novela, o romance, perturbando-as. o ponto 
de contato entre o neobarroco e a vanguarda está na busca de 
vastos oceanos de linguagem pura, polifonia de vocábulos. no 
lugar da mímesis aristotetélica, do registro preciso, fotográfico 
da paisagem exterior, esta é recriada e retalhada como objeto de 
linguagem, numa reinvenção da natureza mediante o olhar”.
6  são muitos os descendentes do Concretismo, e a título de 
ilustrar as típicas batalhas pelo poder poético, tão praticadas 
por esse assim chamado “último movimento de vanguarda”, 
citarei dois deles: Cláudio daniel e Carlito azevedo. a edição 
de figuras metálicas, que reúne a “travessia poética” de daniel 
foi, de acordo com a orelha, organizada pelo autor a convite de 
haroldo de Campos, e é a ele dedicada. Já Sob a noite física 
de Carlito traz na orelha o seguinte depoimento de haroldo: 
“Mesmo com o termo desgastado, prefiro ser vanguarda do 
que retaguarda. tenho consciência da importância que o nosso 
trabalho teve para a poesia brasileira, e identifico herdeiros, 
como Carlito azevedo e arnaldo antunes”. 
7  Cláudio daniel, em seu ensaio Geração 90: uma pluralida-
de de poéticas possíveis, apesar da abertura sugerida pelo 
título, afirma que “a poesia da geração 90 tem como marcos 
fundadores os livros rarefato (1990) e Nada feito nada 
(1993), de frederico barbosa; Collapsus linguae (1991) e As 
banhistas (1993), de Carlito azevedo; Saxífraga (1993), de 
Claudia roquette-Pinto; Ar (1991) e Corpografia (1992), de 
Josely vianna baptista”, todos, segundo ele, representantes da 
poesia neobarroca. vale lembrar que o próprio Cláudio daniel — 
neobarroco — estréia nessa época, junto a dezenas de outros 
poetas de diferentes filiações. igualmente excludente, em sua 
resenha para o livro elefante, de francisco alvim, publicada no 
Jb em 2000, Carlito azevedo se posiciona e divide os poetas en-
tre “novos” e “anacrônicos”: “[elefante] parece estar se trans-
formando num divisor de águas na poesia brasileira. Melhor 
assim. sabemos que um livro é vivo não só pelo entusiasmo que 
causa entre seus admiradores — e diga-se de passagem que 
Chico alvim parece ser o autor que os poetas novos do brasil 
elegeram como preferência e referência explícita — mas tam-
bém pela intolerância (por vezes travestida de desdém irônico) 
que passa a despertar entre os que lhe fazem oposição. o livro 
de alvim vem sendo lido como uma questão política: ‘você é 
contra ou a favor do elefante?’. a resposta errada pode custar 
amizades. enquanto alguns comemoram, certa ala conservado-
ra, que vê no humor e na capacidade de Chico de extrair sua 
poesia do mais comum algo assim como um tomate lançado 
sobre o projeto anacrônico de ‘exaltar os estados de alma de 
um indivíduo fora do comum’, parece irritada”. Já não mais um 
neobarroco, Carlito agora é alvo de daniel, em artigo publicado 
na revista mallamargen.: “o “artesanato furioso” (Marino) de 
nossa poesia mais recente tem revelado uma força semântica e 
imaginativa que contrasta com a lírica morna e insossa da linha 
coloquial-cotidiana, hegemônica nos cadernos culturais, que 
tem como ícone o livro elefante, de francisco alvim, que reci-
cla o poema-piada e o poema-crônica-de-jornal já exauridos em 
nosso Modernismo, quase um século atrás”. essas histéricas e 
hilárias táticas de guerrilhas entre poetas (e Carlito e daniel não 
foram os únicos a cometê-las), típicas das pelejas modernistas, 
parecem ser desdenhadas e ignoradas pelas novas gerações 
de poetas, que, sem que isso necessariamente signifique uma 
perda de critério e de rigor, demonstram conviver de forma mais 
harmônica com as diferenças. 
8  em 1955, augusto de Campos publicou os artigos Poesia, 
estrutura e Poema, ideograma no diário de São Paulo, 
onde, nas palavras de Paulo franchetti, “afirma a existência 
de uma linha mestra evolutiva da poesia moderna à qual res-
ponde e se filia a Poesia Concreta”. também a música popular 
brasileira possui uma linha mestra evolutiva, que culmina com 
o tropicalismo — um movimento parelho ao Concretismo em 
inúmeros momentos e aspectos, inclusive em seus mecanismos 
totalizantes, que pretende carregar em si a chave de leitura para 
tudo que virá depois.
9  em What’s neo in the neo-avant-garde?, hal foster compara 
as vanguardas históricas do início do século 20 com as novas 
vanguardas dos anos 1950 e 60, e procura elementos para di-
ferenciar o retorno a uma forma antiga que promove tendên-
cias conservadoras no presente de um retorno que desafia e 
revisa formas estabelecidas de criação e crítica. se a questão 
é válida para o próprio Concretismo, o é com ainda mais rigor 
para a Poesia Marginal, que busca, quase diretamente, sua fonte 
no modernismo de oswald. em depoimento para sergio Cohn, 
Chacal diz: “foi o Charles que trouxe um livro que seria um gran-
de marco na minha vida, que era o volume do oswald de an-
drade daquela coleção da agir, ‘nossos Clássicos’. era um livro 
pequeno, com apresentação do haroldo de Campos, e trazia os 
manifestos, alguns poemas, além de trechos de Serafim Pon-
te Grande e do miramar. aquele livro me fascinou, eu achei 
aquele mundo ali maravilhoso, porque ao mesmo tempo em que 
havia toda uma postura de contestação através dos manifestos, 
tinha um humor e uma irreverência muito grandes nos poemas 
e nos textos em prosa. eu fiquei sorvendo aquele livro durante 
um bom tempo, lendo e relendo...”.
10  denunciando o “objetivismo mecanicista” da poesia concre-
ta, os neoconcretos clamavam pela integração entre arte e vida 
e pela valorização da dimensão existencial, subjetiva e afetiva 
da obra de arte. de acordo com ronaldo brito, em seu Neocon-
cretismo – vértice de ruptura do projeto construtivo bra-
sileiro, “a prática da arte concreta, para excluir o idealismo clás-
sico, acabou por se prender aos limites de um certo empirismo. 
na recusa da instância do inconsciente, por exemplo, acabou 
vítima da racionalidade do ego e da crença no sujeito cartesia-
no”. Por outro lado, “o artista neoconcreto”, continua brito, “não 
abordava propriamente o espaço, ele o experimentava. dispu-
nha-se a vivenciá-lo, atuar contra o relacionamento tradicional 
entre o sujeito observador e o trabalho. tinha uma concepção 
não-instrumental do espaço, desejava imantá-lo, torná-lo campo 
de projeções e envolvimento num registro quase erótico. o de-
sejo neoconcreto se opunha ao modo de relação vigente com a 
arte e ao processo de leitura estabelecido: contra a passividade, 
o convencionalismo, o platonismo da fruição ‘normal’, buscava 
tencioná-la, explodi-la em seus limites tradicionais”. ainda que 
tenha mantido alguma relação com outros gêneros artísticos, 
especialmente as artes visuais, o concretismo mantinha o 
controle sobre essas relações, cerceando-as sob seu campo 
teórico e aproximando-se, na prática, no máximo ao que an-
tonio risério chamou de “texto intersemiótico”. Por outro lado, 
explorando conceitos e experiências como o espaço imantado, 
o livro-objeto, a linha orgânica, o não-objeto, e a atitude e os 
corpos do artista e do espectador, o neoconcretismo constituiu-
se em uma das primeiras manifestações pós-modernas, abrindo 
um enorme leque de possibilidades para o poema se desvelar 
no campo ampliado da performance, da vídeo-arte, dos objetos 
e das intervenções sociais.
11 enquanto resgatava alguns interessantes poetas que pode-
riam enriquecer sua tradição, como souzândrade e Qorpo santo, 
os concretistas barravam outras linhagens poéticas. esse foi o 
caso, por exemplo, do próprio surrealismo, já citado, e que exis-
tiu entre nós em poetas como Murilo Mendes, Jorge de lima e 
adalgisa nery. a linha mestra do surrealismo poderia oferecer 
instrumental crítico, não para rotular e reduzir, mas para com-
preender e afirmar a singularidade de poetas contemporâneos 
como roberto Piva, Cláudio Willer, Manoel de barros, floriano 
Martins e, entre os mais jovens, rodrigo Petrônio e augusto de 
guimaraens Cavalcanti.
12  tomando os mesmos poetas eleitos por iumna em sua 
análise, poderíamos dizer — sem que isso de forma alguma 
venha em detrimento de suas conquistas formais — que as 
poéticas de eucanaã ferraz e Carlito azevedo, com sua lumi-
nosidade e reverência à tradição (o uso e a citação da tradição 
em ambos os poetas não carrega a carga de ironia e paródia 
que caracteriza muito da produção pós-moderna), represen-
tam as aspirações da pequena burguesia subserviente e leve-
mente burocrata que finalmente conquistou seu lugar ao sol 
no apogeu do neoliberalismo. 
13 além dos poetas da “safra 2010-2011” citados por Willer, só 
para não deixar o leitor no vácuo, sem nenhuma pretensão de 
ser exaustivo, e me restringindo apenas à poesia livresca, cito 
as publicações: em 2008, de Como se caísse devagar (annita 
Costa Malufe) e A partir de amanhã eu juro que a vida vai 
ser agora (gregório duvivier); em 2009, Transpaixão (Waldo 
Motta); em 2010, depois do vértice da noite (gabriela Mar-
condes), dezembro (estréia de ana tereza salek), Saber o sol 
do esquecimento (Case lontra Marques) e A morte de Tony 
bennett (leonardo gandolfi); em 2011, Pulsatilla (luis Maffei), 
Ciclópico olho (horácio Costa) e os dois volumes de Clínicas 
de artista (roberto Corrêa dos santos); em 2012 houve a cole-
tânea de sergio Cohn (o sonhador insone)...
14  “a tendência é a busca da separação entre saber e poder: o 
saber não deriva do poder, o saber está à deriva em relação ao 
poder. o poder não é a meta, o que se busca é a autonomia. não 
há heróis e vanguardas na autonomia; uns e outros prevêem o 
fenômeno da filiação, da subordinação, enquanto na autonomia 
o que há é um suceder simples de movimentos que se ligam por 
coordenação. na autonomia existem apenas os co-manianos, 
como na utopia de fourier: todos coexistem, assumidas como 
tais, fugindo da monomania neurótica, terrorista. a vanguarda e 
o herói, assim como o poder, são desnecessários”. Coelho, tei-
xeira “Pós-modernidade: ‘paradigma de todas as submissões’?”. 
in: Moderno pós-moderno. são Paulo: iluminuras, 2005.
15  Para o filósofo americano arthur C. danto, em After the end 
of art — contemporary art and the pale of history, já não 
há mais um critério possível que determine o que é e o que não 
é arte: todas as formas de mediums e estilos são legítimas. isso 
significa que o artista contemporâneo, ao construir sua poética, 
tem à sua disposição não apenas as novas tecnologias, mas 
toda a arte do passado — tenha sido ela reconhecida ou não 
— e seus meios e estilos (com exceção do espírito em que esta 
arte foi realizada): “o pluralismo do mundo da arte atual define o 
artista ideal como um pluralista”.
16  em entrevista publicada no portal Cronópios, em 2008, fre-
derico de Morais afirma, por exemplo, que “a curadoria (termo 
que nessa época não se usava) deve ser para mim uma exten-
são da tarefa crítica-criativa, deve ter características semelhan-
tes a uma obra de arte com uma leitura visual que deve ser tão 
sedutora como a mesma obra de arte”.
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entre os gêneros literá-
rios, a crônica é o mais 
ingrato. Servos do tran-
sitório, são raríssimos 

os cronistas que conseguem im-
pregnar seus textos com elemen-
tos capazes de extrapolar o banal, 
conceder ao corriqueiro uma pers-
pectiva inusitada. Esses — como 
Rubem Braga, de quem comemora-
mos o centenário de nascimento no 
último 12 de janeiro — conquistam 
sobrevida; a maioria, no entanto, 
está condenada ao esquecimento 
ou a ter suas produções lidas não 
pelo valor literário, mas por serem 
documentos curiosos, úteis a soció-
logos, historiadores e quejandos.

O poeta Olavo Bilac, que pro-
duziu crônicas, com maior ou me-
nor intermitência, de 1883 a 1908, 
escrevendo, em períodos diferentes, 
para quase três dezenas de revistas 
e jornais, situa-se no grupo maior. 
É o que pode ser verificado ao ler-
mos o criterioso trabalho de Antonio 
Dimas, Bilac, o jornalista (3 vo-
lumes, Edusp/Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo/Editora da Uni-
camp). Uma crestomatia anterior — 
Vossa insolência (Companhia das 
Letras), também organizada por An-
tonio dimas — serve ao leitor inte-
ressado em conhecer, de forma não 
extensiva, a prosa de Bilac.

CLiChêS e eLoGioS 
A pobreza da imagística bi-

laquiana aproxima-se do vexami-
noso. Seus textos são escritos sob 
a autoridade do lugar-comum. O 
“lento evoluir da aldeia em cidade” 
é definido como “lenta passagem 
do estado de lagarta ao estado de 
borboleta”, no qual o substanti-
vo masculino repete-se de forma 
desnecessária e desagradável. di-
zer que o “desejo andava, tonto e 
ansioso, rodando em torno dela 
como um animal faminto em torno 
de uma presa cobiçada” é utilizar 
a comparação mais previsível. A 
mesma observação serve para “ale-
gre como um canário, fresca como 
uma madrugada”, “ardendo no fogo 
de todas as paixões” e “lareira em 
que um lume alegre crepitava”. Es-
pera-se, a cada crônica, uma figura 
que fuja à banalidade, mas o clichê 
predomina: “Tudo se renova, tudo 
progride, e nada morre. Morremos 
nós, que nada somos. Mas as cida-
des ficam e perduram, devoradoras 
de gerações”. Ou: “A primavera 
simboliza a mocidade das cousas 
e das almas”. E ainda: as palavras 
que “entram como cunhas de aço 
na alma de quem as lê”; a terra que 
“somente se abre em verduras de 
primavera e em frutos do outono 
depois de ter o seio dolorosamente 
rasgado pelo arado”.

Por mais que se esforce — e 
prefiro imaginar que se esforçava 
—, Bilac não consegue fugir da ex-
pansão dos sentimentos melosos. 
Ao relembrar a juventude, exclama:

[...] Doce e clara manhã! tal-
vez fosse, realmente, uma agreste 
manhã, feia e chuvosa; mas a mi-
nha alegria, o meu orgulho de ri-
mador novato, a minha vaidade de 
poeta “impresso” eram capazes de 
acender um sol de verão na mais 
nevoenta alvorada de inverno.

Perfumaria
bilaquiana
Crônicas de oLAvo biLAC exalam 
pretensão e esbanjam lugares-comuns

Referindo-se à casa de Eça de 
Queirós em Paris, define-a: “[...] 
um encantado recanto de paz e tra-
balho no meio da tumultuosa agi-
tação da grande cidade”. E utiliza 
os mesmos artifícios, que cansei de 
ler nos almanaques farmacêuticos 
da minha infância, para qualificar 
o trabalho do romancista portu-
guês: “paciente e sublime ofício de 
corporificador de idéias e de des-
bastador de palavras”. 

São raras as crônicas em que 
Bilac não paga alto preço à eloqü-
ência vazia — no Brasil, a maior 
destruidora de talentos, depois da 
idealização romântica:

[...] Ao cair da tarde, esgo-
tada a sua provisão cotidiana, o 
semeador dá um último olhar à 
terra palpitante, mira-lhe com 
amor o seio fecundo preparador 
para a glória da messe futura, e já 
pensa no trabalho do dia seguinte, 
na continuação do labor sagrado, 
que é a única preocupação e o úni-
co orgulho de sua existência...

Na mesma crônica, dedicada 
a Émile Zola, as conseqüências da 
adjetivação incontrolável voltam a 
se mostrar, nefastas: 

[...] De pedra em pedra, o 
edifício da sua obra hercúlea cres-
cia e subia. Nascido do lodo, com a 
base no fundo asqueroso do pân-
tano humano, esse edifício deman-
dava o céu, a claridade serena, a 
alta glória da luz.

Peço ao leitor que tire o sor-
riso do rosto. O caso é dramático. 
Esse tipo de estilística piegas fez 
escola no Brasil — e sofremos suas 
conseqüências até hoje. Há, acredi-
tem, acadêmicos que têm a mesma 
poética avaliação da obra de Alu-
ísio Azevedo, ainda que, mutatis 
mutandis, tomem o cuidado de es-
conder um pouco os adjetivos...

Mas voltemos ao rol de elo-
gios a Zola. Não satisfeito, Bilac 
ainda pespega:

[...] — era apenas um poeta, 
um grande poeta, cuja alma de 
criança sonhara pôr o céu ao al-
cance da terra, e que, dia e noite, 
via sorrir sobre as tristezas da 
vida contemporânea o prenúncio 
de uma vida melhor, o primeiro 
rubor de uma aurora fecunda, 
toda de paz e igualdade, toda de 
amor e de fartura.

E já que recordamos o autor 
de O cortiço, Bilac pertence, sim, 
ao grupo dos admiradores de Aze-
vedo. Chama o amigo de “vigoroso 
operário das nossas letras”, cujo 
“estilo freme e fulgura com as pal-
pitações do ideal que as inflama” — 
mero circunlóquio para construir a 
discutível glorificação.

Como percebemos, não fal-
tam elogios fáceis à imaginação do 
nosso cronista. Referindo-se a O 
defunto, de Eça de Queirós, chama 
o conto de “obra-prima”, “nove-
la admirável [...] animada de um 
vasto sopro de gênio”, “a mais no-
tável, talvez, das criações de Eça”. 
de Artur Azevedo, dirá que “foi 
artista em todas as manifestações 
da existência, no escrever, no pen-
sar, no falar, no viver”. E termina 
o necrológio, incansável, com este 

período manco: “[...] Não desapa-
rece verdadeiramente o Artista, 
que ficará vivendo na história deste 
país, quando a Morte também já 
tiver consumido todos os corações 
e todas as inteligências que admi-
ram a sua inteligência”. José Car-
los Rodrigues, diretor do Jornal do 
Comércio, tem não apenas “tato”, 
mas “prudência” e “atilado espíri-
to”; seu jornal é “grave, pesada, se-
riíssima e formidável folha”, ainda 
que no passado tenha apresentado 
“enorme face impassível de paqui-
derme monstruoso” — deplorável 
conjunto de adjetivos. Outro jor-
nalista, Ferreira de Araújo, “viveu 
servindo à Arte e à Poesia, e ali-
mentando com o seu talento e a sua 
dedicação esta atmosfera moral de 
sentimento e inteligência, que é 
o nosso maior orgulho de povo”; 
“aliavam-se no seu estilo a força e 
a graça, a impetuosidade e a leveza, 
a solidez e a malícia”. Um gênio, fe-
lizmente desconhecido.

hIPérboLES
O exagero permeia grande 

parte dos exemplos acima, afinal, o 
que seria da eloqüência sem a hipér-
bole? Ambas trabalham juntas para 
criar os balões de gás que encantam 
leitores ineptos. O mero projeto de 
colocar bustos de escritores no Pas-
seio Público transformará o local 
no “templo umbroso e perfumado 
dos numes tutelares da nossa Inte-
ligência”. Mas Bilac esquece que o 
enaltecimento despropositado pode 
tornar certas virtudes irreais:

[...] Émile Zola não conhe-
ceu nunca os desfalecimentos que 
desmoralizam o trabalhador, as 
dúvidas, as hesitações, as sínco-
pes da vontade, as fases de trági-
co e tremendo desespero em que 
o espírito a si mesmo pergunta se 
não é uma loucura perder as for-
ças num trabalho vão. Zola não 
duvidou nunca da nobreza e da 
utilidade de sua tarefa.

Muito além do razoável e do 
bom senso, Bilac exalta e drama-
tiza, criando efeito diverso do pre-
tendido também nestas linhas de-
dicadas a José do Patrocínio e sua 
tentativa de construir um dirigível 
que cruzasse o Atlântico:

Ali dentro, o gênio humano 
está armazenando forças para 
alcançar uma nova conquista; ali 
fermenta e ferve uma idéia imen-
sa, ali cresce e se empluma, para 
a grande viagem da luz, um sonho 
radiante. E quem vê o pesado bo-
nachão, que parece calmamente 
dormir, sob a soalheira ardente 
do dia ou sob a paz estrelada da 
noite, não pode imaginar que as-
sombroso e misturado mundo de 
esperanças, de desesperos, de de-
senganos, de surtos de fé, de asso-
mos de coragem, de sacrifícios, de 
desilusões, de milagres de pertiná-
cia e de prodígios de trabalho está 
vivendo e palpitando entre aque-
las quatro paredes mudas...

Destrambelhado, o cronista 
transforma um bonde em alucinação:

Haja sol ou chuva, labute ou 
durma a cidade, o trabalho me-
tódico do bonde não cessa: à alta 
noite, ou alta madrugada, quan-

do já os mais terríveis noctívagos 
se meteram no vale dos lençóis, 
ainda ele está cumprindo o seu fa-
dário, deslizando sobre os trilhos, 
abrindo clareiras na treva com 
as suas lanternas vermelhas ou 
azuis, acordando o eco das ruas 
desertas, velando incansável pela 
comodidade, pelo conforto, pelo 
serviço da população.

E a cascata de gerúndios, 
anunciada no trecho acima, final-

mente surge:

Mas que te importa que diga-
mos mal de ti, condescendente e im-
passível bonde? Tu não dás ouvido 
às nossas recriminações, e vais lar-
gando o teu domínio, dilatando o teu 
aranhol, suprimindo as distâncias, 
confraternizando pela aproximação 
o Saco do Alferes com Botafogo e a 
Vila Guarani com o Cosme Velho, e 
reinando como senhor absoluto e in-
dispensável sobre a nossa vida.

ilustração: Carolina VIGna-Marú
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brennand (final)
Ничего не происходит в жизни 
человека
ничего ничего
который само изображение, 
искаженное.

“
E quanto ao misterioso livro de 
Jean dorsenne, o que você afinal 
acha que...”

Antes de eu terminar a frase, 
Francisco Brennand balançou a cabeça, 
pronunciando a sua aparente explicação 
para o inexplicável:

“Ao que tudo indica, nós lemos duas 
‘versões’ do mesmo livro...”

Na minha, queria ele dizer, havia 
aquele dedo denunciador de algumas fal-
sidades velhas e novas. Entre outras, a da 
alegação (também referida numa mensa-
gem para CL) em favor dos que criariam a 
“própria arte”.

Criar a própria arte? Bem, sobre 
isso, o que eu lera em Dorsenne — no li-
vro que eu manuseara e devolvera (embo-
ra em correspondência infelizmente não 
registrada, etc.) — era apenas esse autor 
sendo forçado a admitir que Gauguin ha-
via sido um verdadeiro, e não um falso 
rebelde. daí, o biógrafo relativamente 
desconhecido Jd concluía que ele, Paul, 
fora capaz de criar a sua expressão de 
modo autônomo, sim, isto é, sem débito 
para com ninguém no território da histó-
ria da arte juncada (de nomes dos quais 
não se escapa simplesmente por dizer “eu 
criei a minha própria arte”, etc.), porque 
ele se tornara o Pintor Paul Gauguin:

Os rebeldes autênticos, os artistas 
que carregam um legítimo — e quase 
insuportável — daimon, são seres liber-
tados por si mesmos, livres das raízes 
burguesas como se fossem luvas cirúrgi-
cas usadas. É exatamente o caso do Lobo 
atrás da porta — (Jean dorsenne)

Acrescentaria eu: tais artistas não 
constroem um equívoco entre longas 
hesitações, nem avançam recuando um 
passo. Ao contrário, permanecem fiéis ao 
entrevisto longe de companies, na com-
panhia de si mesmos e de alguns amigos 
que, de ilhas diversas e diferentes da sua, 
faziam eco àquela frase de Donne, não su-
cumbindo à ilha-e-armadilha do Gruppo 
di famiglia in un interno.

“Enfim, a verdadeira liberdade não 
se paga apenas com o gosto misantrópico 
de seis vinténs de retórica” — segundo a 
frase para mim mesmo, agora já dentro 
do carro. Não precisava completá-la (era a 
minha vez de completar coisas como numa 
parte final alterada), enquanto Brennand 
se afastava, à luz das lâmpadas já acesas 
na Oficina silenciosa, sem os funcionários 
transitando na rotina para os quais as es-
culturas eram apenas testemunhas dos 
seus expedientes. Sobre o cascalho pro-
duzindo o som de papel crepom amassado 
debaixo dos pneus, tomei o caminho que 
levava para as margens altas do rio e, à 
direita, para a estrada aberta no coração 
antigo da Várzea. E também para a vida: 
graças a deus ou ao diabo, levava para fora 
do interno. Para a vida (ufa!) distante de 
todos os epicentros de alucinações busca-
das, algumas, como supostos enigmas que 
não resistiriam à saída para a saudável ru-
deza da quente periferia do Recife ou, pior, 
para a o frio da Berlim de grupos de alunos 
de escolas comportadas, todos germani-
camente atentos às explicações da guia 
“contornando” as obras mais explícitas. 
Eu me lembro. E penso em alguns trechos 
da última conversa com FB — as grandes 
iniciais, mais do que visíveis, das peças do 
escultor cerâmico que estão, quem sabe, 
mais garantidas contra o futuro do que o 
“Brennand” assinado em pinturas e dese-
nhos cujo significado escapava pelas bor-
das da admiração que não decifra, da lou-
vação que não desvenda, dos elogios que 
nada revelam, à sombra das factories...

Para qual sombra caminhava a pin-
tura desse artista? 

“ESCrIto na Porta”
Porque a pintura é, na verdade, um 

mundo de falsa luz, ou de luz mergulhada 

em áreas e pontos de sombra, a partir de 
visões seccionadas da realidade estupida-
mente diante dos olhos. O abismo com-
portado de uma paisagem engana quem 
pensa que ela permanece igual a si mesma 
— quando damos as costas às coisas.

Há exatos 44 anos, eu escrevia, em 
documento hoje classificado no setor de 
documentação da Oficina Cerâmica Fran-
cisco Brennand: “Críticos de arte desa-
tentos ou ocupados em ressaltar a brasili-
dade desse pintor podem e devem se fixar 
mais demoradamente (...) no coração da 
matéria da cerâmica de FB, longe de ge-
ografias e mitos, e radicado na pintura 
de um artista angustiado sem nacio-
nalidade [as duas palavras não estão 
frisadas no original do qual Francisco 
fez cópia enviada a este articulista em 15 
de agosto de 1978], a condição essencial 
do expressionista druida presente nessas 
pinturas, com seus fantasmas invisíveis 
aos bons cristãos entre os quais eu só me 
encontro muito às avessas”.

Nesse texto de quatro décadas atrás, 
eu chamo de “Infortúnios de viagem” o ca-
pítulo imediato ao tema do “Selvagem”... 

Sauvage? 
Não, nunca havia sido um selvagem, 

exceto na vontade da viagem para o ponto 
de não-retorno. Quem verdadeiramente 
viaja, de fato não retorna (realmente, não 
pode retornar) para o ponto de partida 
deste regresso aos “avisos aos navegan-
tes”: ninguém se engane com a palavra 
“selvagem”, não se sinta como um — tão 
somente porque a sua arte não se entronca 
diretamente na tradição mais domingueira 
da arte de Pindorama, ou porque se afasta 
da de um Cícero Dias espalhando cores e 
simplificação das coisas com a alegria bo-
tocuda de muitos dos seus pares laborio-
samente dedicados aos temas compreensí-
veis e/ou “encaixáveis” no gosto por gatos 
e cangaceiros, mulatas e místicos, casario 
e jangadas, mulheres (e homens) vestidos 
de sol na hora da pintura lunar que deve-
ria surgir de dentro do atelier sem janelas 
—, pois uma janela não descobre um mun-
do, é um engano apontá-las e... 

Enfim, era tarde, toda fuga deveria 
ter sido antes, muito antes e também para 
fora de tempo, fora do lugar e, acima de 
tudo, para fora da sala de espelhos que 
carregamos na mente (exemplo: As me-
ninas revelando o destino de uma nação 
na imagem da sala de uma corte retratada 
com a — legítima — selvageria de outro 
Francisco, o Goya y Lucientes da loucura 
no Retiro de paredes pintadas).

“Loucura?” 
“Estamos sós sob o sol e, de súbito, 

anoitece” — parecia dizer a figura cabis-
baixa que jamais chegará do outro lado, no 
quadro O pátio: uma moça (quase man-
cha) que se abraça com frio e perplexida-
de, na “nuvem do seu mistério”, enquanto 
os faróis começam a devassar a solidão da 
natureza imemorial que nos ignora.

O mundo é para ser ignorado, como 
a rocha ignora o vento; não há corações, 
e, sim, a matéria — que não sonha e não 
descansa. O todo é feito do Vazio, e as afli-
ções nada podem contra Ele.

Agora já havíamos chegado às ave-
nidas largas do meio urbano em toda a 
sua confusão de sons e luzes acesas na 
noite: “Estamos imersos no grande del-
fos no qual, por nossa vez, ignoramos o 
futuro abandonado dos oráculos” — tudo 
é biografia e tudo é também uma forma 
de exílio que começa com a(s) viagem(ns) 
na prosaica realidade do trânsito entre o 
som e a fúria que nos engolfa seguindo 
o curso poderoso da vida que “imita a 
arte” só para quem rumina frases sole-
nemente feitas, etc.

digamos que, na porta, estava escri-
to PINTOR, como se as designações cor-
retas, os nomes de rigor, o acerto das coi-
sas que são pronunciadas e outras réguas 
num mundo de Equívoco e Tempestade, 
pudessem acertar o relógio do mundo em 
louca marcha a partir do tráfego da volta 
para Boa Viagem. 

Boa? Talvez nunca houvesse viajado 
(addio) a viagem que deveria ter sido irre-
versivelmente necessária... 

riTmo TerNário
A fraseologia bilaquiana 

guar da outra particularidade ma-
çante: a tríade de palavras encade-
adas — esquemática forma de acu-
mulação. Certo jornalista é “o mais 
completo, o mais brilhante e o mais 
popular”. depois de ir aos cinema-
tógrafos, o autor se diz “derreado, 
tonto, moído”; e afirma, sem per-
ceber a importuna cacofonia, que 
seu acompanhante “olhava, mira-
va, admirava, embevecido, delicia-
do, enlevado”. O texto ganha ritmo 
de modinhas e o leitor segue um 
bando de crianças, “lenta e ruido-
sa maré de frescura, de mocidade, 
de animação”. Surge, de repente, 
o perfil gerenciador de Bilac: “Ad-
ministrar não é somente gerir: é 
também, e principalmente, assis-
tir, acudir, prover”. Falando sobre 
a Revolta da Vacina, o cronista se 
transforma num militante ecológi-
co: “[...] a alcatéia arrancara, tor-
cera, espezinhara, destruíra todas 
as pobres árvores pequenas, que, 
ainda fracas e humildes, dentro 
de suas frágeis grades de ferro, só 
pediam, para crescer e dar sombra, 
um pouco de sol ao céu, um pouco 
de umidade à terra e um pouco de 
carinho aos homens”. O povo brasi-
leiro, eis a irretorquível certeza do 
cronista, “tem uma inteligência na-
tiva, exuberante, pronta”. E o eco-
logista retorna, agora para somar 
obviedade ao discurso monótono: 
“Aves e borboletas são felizes: em 
tendo um pedaço de céu azul, um 
bocado de jardim verde, um raio té-
pido de sol, não pedem mais nada”. 
Aferrado à receita medíocre, Bilac 
não descansa: “que vida agoniada, 
inquieta, sobressaltada” exclama, 
nesse estilo saltitante, referindo-se 
a Carlos Gomes; e conclui, decidido 
a romper drasticamente o ritmo da 
frase, mas preservando as rimas: 
“[...] numa perpétua luta com os 
editores, com os empresários, com 
os cantores, e com os credores!”.

Em certa crônica, Bilac recla-
ma, de forma surpreendente, da 
“retórica que se encarrega de es-
tragar tudo”. Concluímos, então, 
que ele de fato não tinha consciên-
cia da própria inabilidade. 

PEquEnoS ESCrItorES
Canhestro no estilo, às vezes o 

cronista oferece informações joco-
sas. Sua visão do sistema literário em 
1905, por exemplo, repete-se, sem 
grandes modificações, atualmente. 
Para ele, o Rio de Janeiro era 

a capital de uma nação que, 
sobre todas as outras do continen-

te, sempre teve a primazia em cou-
sas da Inteligência. [...] É ela que 
possui a literatura mais vibrante, 
mais original, e mais forte.

E conclui, depois desse jato 
de otimismo carioca, sem atinar 
com o absurdo: 

Uma só cousa tem prejudi-
cado essa literatura: é o círculo 
restrito, em que se expande aca-
nhadamente a língua que falamos 
e escrevemos... 

Se os nossos escritores ainda 
não têm trabalho fácil e vida fol-
gada, é porque ainda não existe no 
país uma grande massa de leitores. 

Termina o raciocínio voltan-
do ao júbilo infundado, à comemo-
ração dessa literatura sem leitores: 

É forçoso reconhecer que só 
nos falta isso: expansão literária. A 
matéria-prima já a possuímos: te-
mos literatura nossa, como temos 
arte nossa — e esta supremacia 
intelectual e artística, ainda não a 
perdemos (graças a todos os deu-
ses!) no continente sul-americano.

Na crônica Flaubert, ao recor-
dar viagem feita à França, em 1890, 
para assistir, na cidade de Rouen, 
à inauguração de um singelo bus-
to do autor de Madame Bovary, 
Bilac revela a faceta suburbana dos 
nossos escritores. de Paris a Rouen, 
ele, Eduardo Prado, Paulo Prado e 
Domício da Gama ocupam quatro 
lugares num vagão de primeira clas-
se com apenas oito poltronas. Nas 
quatro restantes, Émile Zola, Ed-
mond de Goncourt, Guy de Maupas-
sant e o editor Georges Charpentier. 
Mais presumidos que acanhados, 
os brasileiros só conseguem rir dos 
franceses. A descrição que Bilac faz 
é patética — ou melhor, vergonhosa, 
tamanha a pequenez.

Tédio
No entanto, se os textos de 

Bilac estão recheados de pompa 
pretensiosa, isto não se deve ape-
nas ao estilo maljeitoso, mas tam-
bém ao narcisismo do autor: 

O noticiarista retira da mina 
a ganga de quartzo em que o ouro 
dorme, sem brilho e sem préstimo; 
o cronista separa o metal precioso 
da matéria bruta que o abriga, e faz 
esplender ao sol a pepita rutilante.

Entre as “pepitas”, cuja pro-
lixidade destila enfado e bolor, há 
críticas e elogios à imprensa e aos 
políticos, ditos irônicos, traços de 
humor, trechos autobiográficos, 
descrições das causas e conseqü-
ências da febre amarela, etc. E dis-
curso ornamentado. Muita, muita 
perfumaria.

NoTA

desde a edição 122 do rascunho 

(junho de 2010), o crítico rodrigo 

gurgel escreve a respeito dos 

principais prosadores da literatura 

brasileira. na próxima edição, 

afrânio Peixoto e fruta do mato.

o AuTor
oLAvo biLAC

olavo brás Martins dos 
guimarães bilac nasceu no rio 
de Janeiro, a 16 de dezembro 
de 1865, e faleceu na mesma 
cidade, em 28 de dezembro de 
1918. após estudar medicina e 
direito, sem completar os cursos, 
atua como jornalista e escritor. 
em 1891, é nomeado oficial da 
secretaria do interior do rio 
de Janeiro; em, 1898, inspetor 
escolar do distrito federal, cargo 
que exerce até a aposentadoria. 
apesar de abolicionista e 
republicano, foi perseguido 
pela ditadura florianista, que o 
obrigou a se retirar para Minas 
gerais. reabilitado nos governos 
seguintes, desempenhou 
funções de relevo, como em 
1910, nomeado delegado 
brasileiro à Quarta Conferência 
Pan-americana, em buenos 
aires. desenvolveu ampla 
campanha em prol do serviço 
militar obrigatório, movido 
pelo ideal de que os quartéis 
também servissem de escola, 
para ensinar as primeiras letras 
aos jovens analfabetos. além 
de livros didáticos (escritos 
em parceria com Coelho neto 
e Manuel bonfim) e de poesia 
(gênero em que se distinguiu), 
deixou: dicionário de rimas 
(1913), Tratado de versificação 
(1910), Crítica e fantasia (1904), 
Conferências literárias (1906) 
e ironia e piedade (1916). foi 
um dos fundadores da academia 
brasileira de letras e membro da 
academia de Ciências de lisboa.



154 • fevereiro_2013

16

o eSTiLiNGue (hiSTóriAS 
de um meNiNo)
Carlos herculano lopes
editora ufMg
133 págs.
 
a infância de um menino de 
uma pequena cidade do vale do 
rio doce (Mg), no final dos anos 
1960, é contada por um narrador 
autobiográfico de apenas doze 
anos. descobertas, conflitos, 
castigos, amizades e viagens 
preenchem a experiência de vida 
ainda curta do sensível adolescente, 
numa época politicamente 
tumultuada que acaba 
reverberando na sua imaginação.

eSTAÇÃo iNfiNiTA e 
ouTrAS eSTAÇõeS
ruy espinheira filho
bertrand brasil
588 págs.

o poeta baiano, que completa 
39 anos de publicações, 
tem aqui reunidos poemas 
escritos a partir de 1966, 
ano de lançamento de seu 
primeiro volume individual, 
heléboro. o papel decisivo do 
ser humano na literatura pode 
ser apontado como o grande 
tema de sua obra, que também 
versa sobre o poder da 
memória em nossas relações.

SaMba-EnrEdo
João almino
record
208 págs.
 
o seqüestro e as relações 
amorosas clandestinas de Paulo 
antônio fernandes, o primeiro 
presidente negro do brasil, 
são aqui narradas do ponto de 
vista de um computador e de 
um fantasma. ambientado em 
brasília durante o carnaval, o 
romance recebeu pequenas 
atualizações acompanhadas de 
acréscimos do autor no léxico 
do narrador computador, dezoito 
anos após sua primeira edição.

CLarICE na CabECEIra: 
JorNALiSmo
Clarice lispector 
org. aparecida Maria nunes
rocco
240 págs.
 
reunião de textos de Clarice 
para jornais e revistas. figura 
na seleção o primeiro conto da 
autora, Triunfo, publicado na 
revista Pan em 1940. o colunismo 
feminino sob os pseudônimos de 
tereza Quadros, helen Palmer e 
ilka soares, e as entrevistas com 
músicos e escritores (entre eles 
rubem braga e nelson rodrigues) 
completam a coletânea.

viAGem NA ArGiLA
Jozailto lima
edição do autor
204 págs.
 
sob vivências e memórias, 
o poeta tece sua poética 
com um olhar para o infinito 
e outro para os lugarejos. 
divididos em cinco partes, 
os 142 poemas tratam 
do aspecto falível do 
ser humano, enfocando 
universos e questionamentos 
como a conservação 
ecológica, memorialismo, 
libido, metalinguagem 
e a vida em geral.

Prateleira : :  NACioNAL
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SAGrAdA fAmíLiA
zuenir ventura
alfaguara
228 págs.
 
a vida interiorana da fictícia 
cidade de florida, com as 
matinês de domingo e os flertes 
de fim de semana na praça, é 
matéria-prima utilizada pelo 
autor para recriar os anseios e 
as atribulações de uma família 
fluminense. indo dos anos 1940 
até um passado não muito 
distante, um romance com 
tipos e cenas que lembram as 
crônicas de nelson rodrigues.

SuíTe de SiLêNCioS
Marilia arnaud
rocco
192 págs.
 
duína deve lidar com o 
sentimento de abandono pela 
segunda vez. João antônio, 
seu amado, preenche através 
da ausência sua triste história. 
sua busca por ele leva a 
protagonista a um estado de 
semi-enlouquecimento. a mente 
já frágil e o choque do abandono 
despertam reminiscências de 
quando passou pela mesma dor: 
o abandono por parte de sua mãe.

PaSSaGEM do aquErontE
severo brudzinski
Kafka
120 págs.
 
os contos aqui apresentam 
paisagens como bosques míticos, 
cidades em ruínas, calabouços, 
praias de areias brancas e 
cemitérios à beira-mar. um 
universo onírico que, no entanto, 
difere da leveza, tornando a 
narrativa algo transitório entre 
o sonho e o pesadelo, como 
adianta o título, referência ao 
rio que na mitologia grega 
fazia fronteira com o inferno.

JornaL Para ErEMItaS
eloésio Paulo
Móbile
184 págs.
 
em poemas que flertam com 
a anarquia e com uma visão 
desencantada do mundo, o 
poeta, eremita recolhido ao 
interior mineiro, afirma a todo 
momento que nós, seres 
humanos, somos muito pouco, 
quase nada. Porém, ele não 
abre mão do uso do humor 
para compor muitas dessas 
afirmações, como arma contra 
a mediocridade e a insensatez.

PíEr
sérgio alcides
editora 34
136 págs.
 
a praia, o litoral e a marinha são 
cenários recorrentes nos poemas 
do terceiro livro do autor carioca, 
compostos como se fossem 
paisagens. o brasil que eles 
retratam, porém, não se prende 
a nenhuma geografia exterior à 
própria linguagem da poesia, onde 
a vida, a memória e a história 
se reordenam, transfiguradas, 
nos desafios existenciais que 
são de todos os tempos.

Promoção válida de 21/11/2012 a 04/06/2013. Cada cupom 
é válido para apenas um sorteio. Os sorteios dos prêmios ocorrerão 
em 23/01/2013, 27/03/2013, 24/04/2013 e 04/06/2013. 
Imagens meramente ilustrativas. Consulte o regulamento 
da promoção no site www.livrariascuritiba.com.br. Certificado 
de Autorização CAIXA nº 6-1536/2012. www.livrariascuritiba.com.br www.livrariascatarinense.com.br
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iNveJA
renata farhat borges
ilustrações: silvia amstalden
Peirópolis
24 págs.

a história de roberta e Mariinha 
desenrola-se em forma de 
sanfona, metáfora que se 
reflete também no formato 
do livro, que fala de amizade 
e da descoberta dolorosa de 
que a inveja pode vir de onde 
menos se espera, daqueles 
que mais nos conhecem e 
até dos que nos amam.

um meNiNo e um 
urSo em um bArCo
dave shelton
ilustrações: dave shelton
trad.: Caroline Chang
bertrand brasil
224 págs.

um menino e um urso pegam 
um barco e vão para o mar. 
levam uma mala, um uquelele 
e uma revistinha. de uma hora 
para outra, o mar se agita em 
ondas tempestuosas, a comida 
acaba e um grande perigo 
vem do fundo do oceano. o 
menino pede socorro numa 
mensagem enviada por uma 
garrafa. alguém irá recebê-la?

CerrAdoS, frevoS 
e miNuANoS
lourenço dutra
ler
124 págs.

as idas forçadas ao barbeiro, 
a terra vermelha impregnando 
roupas e sapatos. entre 
reminiscências infantis e 
familiares, este livro resgata 
o convívio no planalto central 
entre culturas tão distintas 
como a gaúcha e a nordestina 
na roça cosmopolita, cidade 
sem esquinas, de brasília.

VIaGEM nuMa PEnEIra
edward lear
trad.: dirce Waltrick do amarante
iluminuras
160 págs.

Poemas de versos breves e 
canções com ilustrações do 
próprio autor compõem esta 
edição da obra de um dos pais da 
literatura nonsense inglesa, junto a 
lewis Carroll. lear visitou diversos 
países, viagens em que aproveitou 
para escrever histórias em prosa 
e verso, além dos abecedários 
também reunidos neste livro.

Prateleirinha
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A
credito que houve uma 
época em que era mais 
fácil escrever sobre o 
universo infanto-juvenil. 

Talvez quando as crianças pudes-
sem crescer meio soltas nas ruas, 
imaginando castelos, fortalezas ou 
florestas nos terrenos baldios, as 
aventuras fossem mais fáceis de 
serem criadas. O cachorrinho 
Samba, Éramos seis, Coleção 
Vaga-lume, até mesmo o Sítio do 
Pica-pau amarelo, o ícone de nos-
sa literatura infantil, falam de um 
tempo que não existe mais. Como 
escrever sobre crianças que vivem 
confinadas por seus pais? Como 
falar da solidão que não é aplaca-
da pelas multidões das grandes 
cidades? Como falar da impossi-
bilidade de se comunicar, apesar 
de tantas ferramentas? Como fa-
lar do bullying sem parecer pie-
gas ou querer dar lição de moral? 
É difícil. As crianças já não são 
mais inocentes como eram e já 
sofrem dos males dos adultos. Os 
jovens também.

Mas há quem consiga. O 
autor-ilustrador taiwanês Jimmy 
Liao, por exemplo. Com uma sen-
sibilidade apuradíssima, Liao re-
trata a nova realidade das crianças 
e jovens de hoje. Uma realidade 
em que a cidade grande afasta as 
pessoas, não as aproxima. Em que 
os compromissos profissionais dos 
casados os separam uns dos ou-
tros e também de seus filhos, uma 
equação em que o único resultado 
é o isolamento. A Edições SM pu-
blicou no Brasil dois livros de Liao: 
À esquerda, à direita e Uma 
noite muito, muito estrelada, 

a solidão das 
grandes cidades
o taiwanês Jimmy LiAo dispensa o final feliz ao abordar um universo realista, porém sensível

na chuva após a despedida. Até o 
fim do livro, o que se vêem são os 
quase reencontros dos dois, a vida 
que vai se tornando mais pesada, a 
solidão que avança sobre suas exis-
tências. É um livro melancólico, 
mas que trata do tema do encon-
tro impossível sem ser dramático. 
Liao é, apenas, realista.

verdAdeS
SIMPLES E rEaIS
Já em Uma noite muito, 

muito estrelada, a protagonista 
é uma menina que vive com seus 
pais hiperocupados, executivos 
importantes sempre ao telefone e 
sem tempo para ela. A menina tem 
muitas saudades do avô, que vivia 
no campo e que realmente dava 
atenção a ela. Novamente, Liao fala 
da solidão, mas do ponto de vista 
de uma menina. Ela não tem com 
quem falar do bullying que sofre na 
escola, por exemplo. Quando um 
aluno novo entra na escola e não 
se enturma, preferindo ficar em 
seu canto, ela reconhece-se nele. O 
acaso, de novo ele, coloca-os juntos 
um do outro, quando ela o defende 
de um ataque de outros meninos. A 
partir daí, nasce a possibilidade de 
não se sentir mais sozinho em um 
mundo que não os entende. Difícil 
não se emocionar com verdades 
simples, porém muito reais, que 
Liao coloca em seu texto.

Um dos pontos altos de am-
bos os livros é o casamento entre o 
texto e a imagem. Talvez, se alguém 
contar quantas palavras têm cada 
livro, serão poucas. Mas tudo o que 
não está escrito, está desenhado. E 
são desenhos muito bonitos. Em 
Uma noite, por exemplo, Ma-
gritte e Van Gogh inspiram muitas 
passagens do livro. Há momentos 

em que palavra alguma é escrita, 
por desnecessária, as imagens dão 
conta do recado. Em outros, são 
as palavras que sustentam o argu-
mento, com parcimônia. Não há 
nada em excesso em nenhum livro. 
E, por não dar nome a nenhuma 
cidade e nenhum personagem, as 
tramas de Liao podem acontecer 
em qualquer lugar. Há uma melan-
colia profunda em ambos os traba-
lhos, mas há também esperança. 
Ainda que o final possa não ser o 
que queremos (ou o final feliz que 
imaginamos em um livro infanto-
juvenil), saímos de cada trabalho 
maiores do que entramos, e com 
um pouco mais de fé na possibi-
lidade de que possa haver algum 
encontro, em algum lugar.

o AuTor
Jimmy LiAo

nasceu em taiwan, em 1958. após 
se formar em belas-artes, atuou 
em empresas de publicidade 
por doze anos até tornar-se 
ilustrador e escritor em tempo 
integral. em 1988, lançou seus 
primeiros álbuns ilustrados. liao 
é um dos autores-ilustradores 
mais populares da ásia, com livros 
publicados nos estados unidos, 
frança, alemanha, espanha e 
Japão, e adaptados para cinema, 
televisão, teatro e animação.

à eSquerdA, à direiTA
Jimmy liao
ilustrações: Jimmy liao
trad.: lin Jun e Cong tangtang
edições sM
132 págs.

umA NoiTe muiTo, 
muiTo eSTreLAdA
Jimmy liao
ilustrações: Jimmy liao
trad.: lin Jun e Cong tangtang
edições sM
144 págs.

JiMMY liao/ reProdução

ambos traduzidos por Lin Jun e 
Cong Tangtang, em edições muito 
bonitas e bem cuidadas.

No primeiro, À esquerda, 
à direita, Liao fala de dois jovens 
que já moram sozinhos em uma 
cidade grande qualquer, vizinhos 
de parede, mas que, por uma única 
razão, não conseguem se encon-
trar: enquanto ele sempre sai para 
a direita quando deixa seu prédio, 
ela sai para a esquerda. A vida dos 
dois não é fácil e, sozinhos, vão 
lutando para tentar encontrar seu 
caminho, até que o acaso os une 
em um parque. Há uma conexão 
imediata entre eles e a promessa 
de um encontro futuro. Mas a sorte 
não os acompanha, e os telefones 
anotados no papel se desmancham 
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T
om Perrotta certamente 
não figura entre os nomes 
mais badalados do cenário 
literário atual, mesmo em 

meio a toda anglofilia vigente, na 
qual freqüentemente vemos em po-
sição de destaque traduções de au-
tores americanos e ingleses ainda no 
primeiro livro de qualidade media-
na. Mesmo que de sua obra literária 
tenham surgido dois filmes bons — 
Election, de Alexander Payne, e Lit-
tle children, de Todd Field —, seu 
nome dificilmente consta de listas 
ao lado de McEwan, deLillo, Roth 
e Pynchon, ou mesmo entre os mais 
novos, como Franzen, Foster Walla-
ce, Lethem, Eugenides, etc., etc.

A leitura de seu romance A 
professora de abstinência tor-
na possível entender seu relativo 
sucesso cinematográfico e seu pou-
co apelo crítico/intelectual: trata-
se de um autor claramente inte-
ressado muito mais na criação de 
personagens e em dar um testemu-
nho personalizado (na figura dos 
tais personagens) de seu tempo do 
que em dar uma visão crítica des-
te tempo. Sua linguagem é trans-
parente, imediata, convencional, 
distante de lirismos, mas grudada 
nos pensamentos dos personagens, 
que são gente comum, em nada ex-
traordinários: o tipo de coisa que 
cria filmes bem sucedidos de críti-
ca, mas que no campo da literatura 
parece ser insuficiente para causar 
muita empolgação. 

Embora seja verdade que o re-
alismo nunca tenha perdido seu lu-
gar central na fatia maior da ficção 

romance mediano
tema e personagens interessantes não salvam a ProFESSora dE abStInênCIa da razoabilidade

A melhor parte do livro sem 
dúvida fica por conta da caracteriza-
ção de Ruth e Tim, em especial deste 
último. A frustração parece ser a tô-
nica da vida dessas duas pessoas — 
um primeiro casamento fracassado, 
crianças divididas em dois lares pa-
recendo sempre mais próximas do 
ex-cônjuge, os sonhos interrompi-
dos. Ruth fica forçada a ensinar obs-
curantismo e medo para adolescen-
tes, e Tim busca uma vida pacata e 
comportada mesmo sempre se lem-
brando de suas aventuras alcoólatras 
de rock’n’roll. Os esforços e inquieta-
ções de Tim trazem as melhores pá-
ginas do livro, expressando as difi-
culdades de uma mente viciada em 
deixar um estilo de vida que traz dor 
a si próprio e a todos que o rodeiam.

Parece que existiu na compo-
sição do livro algum ímpeto de dar 
testemunho de seu tempo: seu ano 
de lançamento é 2007, Bush filho 
na Casa Branca e o ativismo evan-
gélico dotado de força total nos Es-
tados Unidos. Há aqui o clássico 

“disputa entre dois mundos”, o lai-
cismo de Ruth contra a religiosida-
de contínua de Tim, mas o tal teste-
munho fica prejudicado quando se 
vê que Tim fica longe de corporifi-
car o típico evangélico ativista, re-
jeitando (em silêncio) as premissas 
de sexualidade “purificada” defen-
dida pela classe e no fundo reco-
nhecendo o direito dos outros em 
seguir outras crenças, ou mesmo 
não seguir crença alguma. Sua reza 
na escola foi menos uma vontade de 
impor sua visão de mundo do que 
uma genuína vontade de expressar 
gratidão naquele momento. 

rASo
A idéia de expressar uma si-

tuação política contextual ao ro-
mance que se escreve geralmente 
tem dois caminhos tradicionais, o 
do ativismo e o do equilíbrio: ou se 
defende um lado a todo custo, de-
monizando o outro o máximo pos-
sível, ou se busca retratar a questão 
buscando ver com alguma impar-
cialidade os dois lados. O livro de 
Perrotta parece buscar um meio 
termo esquisito entre esses dois ca-
minhos, trazendo protagonistas de 
dois lados, mas fazendo com que 
um deles não pertença muito bem 
ao seu próprio lado.

Há certa lerdeza no ritmo 
da narrativa do livro, que não é 
de contemplação ou ponderação, 
é simplesmente o autor querendo 
caracterizar um pouco mais o am-
biente em que se passa a história. 
Isto acaba se sobressaindo como 
defeito quando fica claro que Sto-
nehood Heights se encaixaria per-
feitamente na descrição de “típica 
cidadezinha americana” (do tipo 

conhecido até por quem nunca 
morou nos EUA), economizando 
ao leitor o tempo de ver em deta-
lhes exatamente o quão típica ela 
é. Este lado meio genérico também 
se espalha na caracterização de to-
dos os personagens que não são 
Ruth ou Tim, claramente coadju-
vantes da história dos dois, dota-
dos de bem menos vida e interesse. 
Em um romance de 400 páginas, 
é de se esperar um pouco mais de 
amplitude ou profundidade.

Como já se disse, não se tra-
ta de um autor com trabalho de lin-
guagem ou de lances de lirismo, 
então a leitura em tradução não 
fica muito prejudicada. No entan-
to, ainda se vê alguns poucos mo-
mentos em que fica clara uma de-
cisão possivelmente apressada do 
tradutor, quando aparentemente 
verte “for pete’s sake”, expressão 
super comum nos Estados Unidos, 
por um esquisito “pelo amor de Pe-
dro”, uma transposição literal me-
nos interessante do que seria uma 
adaptação. Em outros momentos, 
o tradutor opta por deixar no in-
glês os apelidos carinhosos do time 
de futebol, assim como a ironia de 
Ruth ao perguntar se a banda ado-
lescente de Tim poderia se chamar 
“Big Buncha dorks”, em um puris-
mo que faz com que estes momen-
tos destoem do resto do texto.

É louvável a iniciativa do ro-
mance em tentar lidar com uma 
questão forte de seu tempo, mas 
ainda que o tratamento dado à 
questão consiga fugir do manique-
ísmo caricato (sendo bem-sucedi-
do ao mostrar a importância que a 
religião pode ter na vida de pessoas 
passando por dificuldades), seu re-
sultado permanece aquém de uma 
contribuição significativa ao enten-
dimento ou à percepção desta re-
alidade. Seu lado forte acaba sen-
do algo que pode estar presente 
em qualquer livro, sobre qualquer 
tema: a caracterização psicológica 
dos protagonistas. E ainda que se 
trate de uma leitura até que praze-
rosa, em meio a tantos livros exce-
lentes que aguardam o nosso tem-
po fica difícil fazer desta resenha 
uma recomendação enfática.

a ProFESSora 
de AbSTiNêNCiA
tom Perrotta
trad.: Marcelo barbão
benvirá
415 págs.

hIbISCo roxo
Chimamanda ngozi adichie
trad.: Julia romeu
Companhia das letras
328 págs.

: : gisele ebersPäCher
 Curitiba – Pr

C
himamanda Ngozi Adi-
chie, autora de Hibisco 
roxo, proferiu, em julho 
de 2009, uma palestra so-

bre o perigo de se ter uma história 
única — saber uma única versão ou 
informação sobre algo ou alguém. 
Para ilustrar, ela usou diferen-
tes momentos de sua própria vida. 
Quando criança, costumava ler li-
vros infantis escritos na Inglater-
ra, com personagens loiros de olhos 
azuis que brincavam na neve e co-
miam coisas que não eram vendidas 
na Nigéria. Chimamanda acredita-
va assim que esse era o único mode-
lo de literatura possível.

Aos 19 anos, quando sai da 
Nigéria para cursar a faculdade de 
comunicação e escrita criativa nos 
EUA, ela se depara com o outro 
lado da história: sua colega de quar-
to tem dificuldades de lidar com ela, 
achando que não saberia falar inglês 
(que é a língua oficial da Nigéria) e 
que tinha um modelo de vida tri-
bal completamente oposto da vida 
americana. Essa colega tinha uma 
história única da Nigéria e da África 
como um local de guerra e pobreza.

(A palestra foi realizada no 
TEd Global, em Oxford, na Ingla-
terra, e pode ser encontrada na ín-
tegra no Youtube sob o nome “The 
danger of a single story”).

Segundo Chimamanda, o pe-
rigo de se ter uma história única é 
que esta se torne uma história de-
finitiva, uma espécie de estereótipo 
— que não é necessariamente uma 
inverdade, mas é possivelmente in-
completo. E um julgamento feito 
dessa maneira pode ser prejudicial 
para todas as partes.

na nigéria de hibisCos roXos
A protagonista de Hibisco 

roxo, Kambili, tem uma história 
única em relação ao mundo: cató-
licos fervorosos e seriamente prati-
cantes têm seu lugar ao céu; os ou-
tros, não. Adolescente nigeriana e 
filha de família rica, vive na grande 
mansão de seu pai, Eugene, dono de 
grandes fábricas e um jornal impor-
tante da região. Sua mãe, Beatrice, é 
submissa ao marido e ajuda na edu-
cação rígida de seus filhos.

Kambili e Jaja, seu irmão mais 
velho, têm cronogramas restritos es-
tipulados pelo pai, que diz o que de-
vem fazer a cada momento do dia. 
devem ser os primeiros de suas tur-
mas no colégio e seguir estritamen-
te os ensinamentos religiosos. Ape-
sar de terem em casa aparelhos de 
televisão e som de última geração, 
não têm permissão para usá-los.

A narração é feita em primei-
ra pessoa por Kambili. Pouco es-
pontânea, raramente sabe o que di-
zer quando se depara com algo fora 
do esperado. Não tem amigos e não 
conversa com as meninas de sua 
turma (é até considerada antipática 
e metida pelas colegas). 

A narrativa começa, porém, 
com uma mudança no mecanismo 
da família. Jaja decide não receber 
a comunhão no domingo de ramos. 
Kambili não entende a vontade do 
irmão e passa a imaginar os possí-
veis castigos que lhe serão aplica-
dos pelo pai. O acontecimento cau-
sa um grande descontrole familiar. 
Nesse momento, o enredo volta 
para mostrar outros fatos, anterio-
res a esse domingo. 

TrANSformAÇÃo
Na época de Natal, a família 

deixa a cidade em que mora — Ene-
gu — para passar alguns dias na ci-

dade de origem — Abba. Lá, vemos 
sua complicada relação com o avô 
paterno, que, na época da coloniza-
ção, não seguiu os catequistas cató-
licos. Considerado por Eugene um 
pagão, não tem contato com a fa-
mília até que pede a permissão de 
ver pelo menos os netos. Kambili e 
Jaja o visitam anualmente por quin-
ze minutos, e não podem consumir 
nenhum tipo de bebida ou alimento 
oferecido pelo avô. A protagonista 
passa o curto tempo ouvindo a con-
versa entre o avô e o irmão, sem sa-
ber o que dizer.

Uma visita que recebem tam-
bém nesse Natal é da irmã de Eu-
gene, Ifoema, com seus três filhos. 
Nesse momento, é feito um convite 
para que Jaja e Kambili passem um 
tempo em Nsukka, cidade em que a 
tia mora e leciona.

A viagem de fato acontece e 
Kambili fica desconfortável no iní-
cio. Não sabe lidar com os primos, 
sente-se constrangida e não sabe o 
que fazer. Também não sabe como 
ajudar com a casa, já que as tare-
fas no lar da tia são divididas en-

tre todos. Sua prima, Amaka, com 
a mesma idade que ela, já usa 
shorts, batom, ouve música e é po-
liticamente consciente — coisas 
com que Kambili não está acostu-
mada. A família ri e conversa de 
maneira espontânea, o que assusta 
a adolescente no começo, mas aos 
poucos passa a encantá-la. 

É também na casa da tia que a 
personagem conhece o padre Ama-
di, missionário na paróquia fre-
qüentada pela família em Nsukka. 
Jovem, risonho e bem mais despoja-
do que o padre que conhecia em sua 
cidade, Amadi dá atenção à Kambili, 
que fica até apaixonada por ele.

A principal mudança da perso-
nagem acontece quando o avô, mui-
to doente, precisa ir para a casa de 
tia Ifoema. Nem Kambili nem o ir-
mão têm permissão de ficar na mes-
ma casa de um pagão, mas mesmo 
assim decidem não contar isso para 
o pai. A menina, porém, passa a ver 
o avô de uma maneira muito dife-
rente nesse período — ele deixa de 
ser apenas um pagão que irá para o 
inferno para se tornar um humano 
que reza, ri, conversa e tem histórias 
para contar. Kambili deixa de ter 
uma história única de seu avô nesse 
momento, e passa a perceber várias 
coisas de uma maneira diferente.

fLoreSCer
As informações que o leitor (e 

Kambili) recebe sobre a política e a 
sociedade da Nigéria são passadas 
por duas fontes diferentes: pelo Stan-
dart, jornal que o pai administra, e 
algumas breves conversas em casa; e 
pela tia, que conta de maneira mais 
real e próxima sobre greves e proble-
mas de abastecimento de água, luz, 
gás e gasolina nas cidades, realidades 
muito distantes da vida dos irmãos. 

A mudança no pensamento 
dos dois fica ainda mais perceptível 
na volta para casa. Ao mesmo tem-
po, alterações políticas e econômi-
cas do país, que passa por um gol-
pe político, fazem com que o jornal 
do pai precise se posicionar de uma 
maneira mais forte. Pensamentos e 
opiniões da família se alteram dras-
ticamente. Kambili finalmente con-
seguiu escapar da repressão e vio-
lência do pai — ao mesmo tempo 
em que a sociedade se revolta com 
seu governo, incapaz de prover qua-
lidade de vida e que censura idéias 
contrárias às suas. 

O hibisco roxo, uma varieda-
de rara da flor feita por uma botâni-
ca amiga de tia Ifoema, é levada para 
casa por Jaja e começa a florescer 
nesse momento, como um forte sim-
bolismo de que algo novo entrou na 
vida da família tão super protegida.

Para o leitor, a visão funda-
mentalista e extremista de Eugene, 
que aplica severos castigos físicos 
nos filhos e na mulher, e os ritu-
ais praticados pela família são uma 
narrativa completa e doentia que 
beira o absurdo.

Hibisco Roxo é um exemplo 
de como uma história única estrei-
ta opiniões e sentimentos. É apenas 
quando deixa de ter apenas histórias 
únicas que Kambili passa a ser mais 
autônoma, completa em si mesma. 
O livro mostra o crescimento e ama-
durecimento de pessoas através do 
conhecimento, não necessariamen-
te de uma educação formal. Mostra 
que o controle total — dos filhos ou 
de uma nação — é capaz de aniqui-
lar uma identidade e um pensamen-
to independente. 

O livro também acaba com 
mais uma história única: o leitor 
percebe detalhes sociais da Nigéria 
muito maiores do que aqueles mos-
trados pela mídia. Apresenta uma 
sociedade que se divide exatamente 
por não ser capaz de ver mais que 
um estereótipo. 

literária que recebe mais atenção 
editorial e de crítica (pensando aqui 
fora do mundo acadêmico, em que 
romances freqüentemente servem 
simplesmente de ferramentas para 
comprovar idéias prévias), é verda-
de também que este realismo parece 
necessitar de pelo menos um pouco 
mais do que isto, seja um lugar ou 
conflito-base incomum, ou uma téc-
nica ou lirismo apurados. Estas não 
parecem ser demandas que afligem 
o autor de A professora de absti-
nência, que se satisfaz em escrever 
um romance sólido, simples, dire-
to, longe de ser um tempo desperdi-
çado, mas igualmente longe de ser 
uma leitura imperdível.

PErSonaGEnS
em CoNfLiTo
O livro conta a história de 

duas pessoas: Ruth Ramsey, pro-
fessora de educação sexual em uma 
escola pública dos EUA que se vê 
forçada a adotar um novo currículo 
que prega a abstinência, e Tim Ma-
son, um alcoólatra que consegue se 
livrar do vício por meio da religião. 
Os dois se divorciaram de seus pri-
meiros casamentos e têm filhas, es-
tudantes da mesma escola em que 
Ruth é obrigada a ensinar que ca-
misinha não é 100% segura (e que 
todos deveriam ficar quietinhos até 
o dia do casamento) e jogadoras do 
time de futebol em que Tim é técni-
co. O conflito principal do livro vem 
da iniciativa de Tim de rezar em 
agradecimento cristão após o jogo: 
Ruth, irritada com a mudança de 
currículo e vendo nela a influência 
do ativismo evangélico, interrompe 
a reza, falando que uma escola pú-
blica não é lugar de religião.
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sándor Márai Por robSoN viLALbA

: : Kelvin falCão Klein
 florianÓPolis – sC

“
Nascido com o século 20” é 
o que se costuma dizer sobre 
Sándor Márai — e o mesmo 
poderia ser dito de Borges, 

Nabokov ou Hemingway.
É irônico constatar, portanto, 

após a leitura dos livros de Márai, 
o quão dependente o universo des-
se autor é do século 19 — de seus 
ritos, seus gestos, seus costumes e 
suas instituições. O contato já fica 
evidente no título de um de seus 
livros: Confissões de um bur-
guês (que não é exatamente uma 
autobiografia, mas uma “ficcionali-
zação biográfica”).

diante da vasta obra de Má-
rai — literalmente dezenas de vo-
lumes, contando os póstumos — é 
preciso estabelecer um percurso: 
tratarei nesse ensaio de Confis-
sões de um burguês, publica-
do em volumes entre 1934 e 1935; 
Libertação, escrito durante a 2ª 
Guerra Mundial mas publicado so-
mente depois da morte do autor; e 
De verdade, romance composto 
de partes escritas em fins da déca-
da de 1940 e fins da de 1970.

De verdade é o mais ambi-
cioso e complexo dos três. A pri-
meira metade, De verdade, foi pu-
blicada na Hungria no início dos 
anos 1940; a segunda parte, Judit e 
a fala final, foi finalizada por Márai 
em 1979. Depois de sua morte, as 
edições e traduções passaram a in-
cluir também a segunda parte, que 
é o que acontece na edição brasilei-
ra (também na italiana, cujo título é 
La donna giusta, e na norte-ame-
ricana, Portraits of a marriage).

A própria variedade de tradu-
ções para o título reflete a comple-
xidade da história do livro (a tradu-
ção ao português é quase literal, já 
que Az igazi — o título original em 
húngaro — significa “o real”). Cada 
metade é dividida em duas — e para 
cada parte, um narrador (totalizan-
do, portanto, quatro narradores em 
De verdade). São quatro monólo-
gos que giram em torno de um ca-
samento e suas conseqüências: 1) a 
mulher que avista o ex-marido em 
um café, comprando “cascas de la-
ranja cristalizada”; 2) o ex-marido, 
que avista a sua segunda esposa (e 
seu segundo divórcio) entrando num 
carro com outro homem; 3) a se-
gunda mulher que, em Roma, mui-
tos anos depois, conta a um aman-
te como se casou com o homem do 
segundo monólogo (que era casado 
e fora seu patrão); 4) o último mo-
nólogo, bem mais curto que os ante-
riores, é do amante da segunda mu-
lher, que resume toda a trama para 
um interlocutor invisível, dentro de 
um bar em Nova York:

...pois vou te contar, meu ga-
roto. Vou te contar como é. Tome 
cuidado apenas para passar longe 
dos que trabalham com cimento. 
Que está olhando?... Não sabe o que 
é isso? Não assiste tevê?... Ei, você 
é muito cru ainda. Tem muito para 
aprender nesta aldeia grande e bil-
tiful, Nova York. Dá pra se ver que 
você veio tarde, por grana ou dissi-
dente. Fique feliz se te derem o vis-
to. E escute. Porque há muita gente 
inútil apertada por aqui. Mas nós 
dois, de Zalá, devemos ficar juntos.

A chave está no monólogo, 
que é um artifício fundamental 
na obra de Márai — e é também o 
monólogo que nos leva novamente 
ao século 19 e ao caráter profun-
damente “teatralizado” da prosa 
desse autor (decorrente, em parte, 
de sua leitura fiel de August Strind-
berg). Nesse aspecto, Confissões 
de um burguês é bastante seme-

Canção fúnebre
em sua vasta obra, SáNdor márAi 
recorre a recursos narrativos múltiplos 
para tratar de sua obsessão pelo passado

lhante a De verdade, com a dife-
rença de que apenas uma voz apa-
rece — a do burguês que confessa, 
e que é em grande medida a voz do 
próprio Márai, relatando sua in-
fância, suas viagens de juventude e 
o início de sua carreira de jornalis-
ta e escritor. É o monólogo que sus-
tenta seu livro mais conhecido, As 
brasas, no qual o general Henrik 
repassa toda sua vida diante do ex-
companheiro Konrad (um interlo-
cutor bem semelhante àqueles que 
encontramos em De verdade). 

máSCArAS dA verdAde
As Confissões não são de-

safiadoras em termos de narrativa 
— são lineares e cronológicas. O 
resultado final é um conjunto um 
pouco amorfo de reminiscências 
e histórias pitorescas sobre famí-
lias, dinastias, hábitos alimentares, 
vestuário, relações entre patrões e 
empregados, crescimentos das ci-
dades, das aldeias e dos povoados, 
meios de transporte e muito mais:

Uma vez, uma única vez, con-
fiaram-me a compra do par de sa-
patos “que eu quisesse”; depois do 
almoço meu pai me estendeu uma 
cédula de cinqüenta coroas, e de 
noite cheguei em casa com o sapa-
to “mais caro” que havia na cida-
de: não as botas com botões que eu 
costumava usar, mas um sapato 
de janota, de amarrar, amarelo-
canário, forrado de antílope, pelo 
qual pagara quarenta coroas, cuja 
visão fez minha mãe chorar aos 
soluços; o tema do sapato foi re-
corrente na família durante anos, 
e parentes mais distantes tam-
bém o mencionavam, lamentando 
que eu “acabaria mal” se não me 
emendasse urgentemente.

De verdade tem a virtude de, 
ao menos, multiplicar os pontos de 
vista, desenvolvendo, a partir disso 
e a partir da sobreposição dos mo-
nólogos, uma interessante reflexão 
sobre a confiabilidade da própria 
narração (o procedimento é leva-
do ao extremo no Faulkner de En-

O romance de Márai, portan-
to, postula uma busca pelo inexis-
tente, pelo vazio, por tudo aquilo 
que escapa — aquilo que está sem-
pre além da linguagem, da memó-
ria ou da história. Essa constatação 
pode abarcar também as Confis-
sões de um burguês, uma vez 
que no centro desse romance tam-
bém está a desconfortável consci-
ência do “fim de uma era”, ou seja, 
a derrocada do ambiente burguês 
no qual Márai foi criado. É eviden-
te que, na década de 1930, quando 
publica Confissões de um bur-
guês, Márai não poderia estar 
ciente da amplitude que essa der-
rocada ainda poderia alcançar — a 
1ª Guerra Mundial implodiu o Im-
pério Austro-Húngaro e desfigurou 
a Hungria, mas a guerra seguinte 
e a posterior ocupação soviética 
mostrariam que aquilo era só o co-
meço. daí decorre, por exemplo, a 
mudança de tom que separa Con-
fissões da segunda metade de De 
verdade, Judit e a fala final, na 
qual a sordidez das fugas, dos es-
conderijos e do abandono das pers-
pectivas é muito pronunciada.

iNSTANTÂNeoS
dA deSTruiÇÃo
É nesse ponto que a leitura de 

Libertação se torna importante. 
Escrita logo depois da 2ª Guerra 
Mundial, mas publicada depois da 
morte de Márai, essa novela con-
segue aliar experiência direta e re-
construção ficcional, apreendendo 
a dramaticidade do conflito a partir 
da trajetória de uma mulher, Er-
zsébet. Ela consegue circular pela 
Budapeste ocupada pelos nazistas 
por conta de documentos falsos, 
mas sua preocupação principal é a 
situação de seu pai, um importante 
intelectual perseguido pelos fascis-
tas húngaros. Na expectativa da in-
vasão soviética (o front oriental está 
cada vez mais próximo de Budapes-
te), Erzsébet precisa encontrar um 
abrigo para si e outro para seu pai.

O tom de Libertação é 
completamente diverso, seja das 
Confissões, seja do romance De 

verdade. Com o uso da terceira 
pessoa, Márai apresenta uma mo-
bilidade narrativa que está ausente 
dos outros dois livros, além de se 
forçar a dar profundidade psicoló-
gica à trama a partir de imagens e 
descrições, e não a partir dos deva-
neios autocentrados que marcam 
sua utilização da primeira pessoa. 
A lamentação fluida e sem obje-
to das Confissões, por exemplo, 
desnorteada por conta da vastidão 
e da indeterminação daquilo que se 
perdeu, transforma-se, em Liber-
tação, em uma vigorosa canção 
fúnebre: Erzsébet percebe a disso-
lução de uma época nas ruínas dos 
edifícios, nos cadáveres espalhados 
nas ruas, na destruição programada 
das pontes sobre o danúbio. “Era 
como se nada mais a interessasse; 
parou, perturbada, e olhou perdida 
em torno. A paisagem conhecida da 
cidade ardia em chamas e fumaça”.

A concisão e a força narra-
tiva de Libertação contrastam 
muito com o distanciamento que 
Márai coloca em algumas palavras 
de Confissões — as poucas linhas 
que dedica à sua participação na 1ª 
Guerra Mundial: 

Eu tinha dezessete anos quan-
do fui chamado pelo exército, pela 
formatura nos tempos de guerra 
passamos aos trancos e barrancos, 
meus colegas de escola foram le-
vados para Isonzó, onde dezesseis 
deles foram trucidados assim que 
chegaram; eu mesmo, com Ödön, 
selecionado para a artilharia, tran-
sitei entre um hospital e outro; de-
pois assistimos à revolução, e espe-
ramos o momento em que por fim 
poderíamos viajar para o exterior... 

Em Libertação, a mediação 
narrativa do confronto com a guer-
ra busca um efeito de contundência: 
“Erzsébet sentia que havia ordem no 
país. Pensava com ironia na ordem, 
que na verdade era de extermínio 
e destruição” ou “O que poderiam 
ter feito? Essa era a pergunta que 
ninguém enunciava e que bradava 
na mente das pessoas”. O narrador, 
que segue os passos de Erzsébet 
pela cidade e, a partir desse trajeto, 
captura instantâneos da destruição, 
procura dar conta do amargor de 
uma realidade que é marcada pela 
traição, pela fome e pelo desespero.

A determinada altura, o drama 
de Libertação se desloca para um 
porão, um esconderijo com dezenas 
de pessoas amontoadas, comparti-
lhando odores, dejetos e a espera. 
Os russos estão chegando a Buda-
peste, trazendo a ainda desconhe-
cida e amarga “libertação”. Os ale-
mães estão encurralados e podem 
decidir metralhar a todos antes da 
retirada. A agonia do esconderijo, 
sua carga ambivalente — morte e li-
bertação sempre em paralelo, junto 
com a incerteza e a esperança. “Não 
se pode olhar dessa forma para as 
pessoas. Os animais vivem melhor”, 
fala Erzsébet. “Agora sinto que algo 
está acontecendo. Não sou bolchevi-
que, mas sinto, entende? Sinto com 
meu corpo que os russos vão trazer 
algo, que vamos sair, o senhor e eu, e 
todos os outros, judeus, cristão, pro-
letários, senhores, vamos sair dos 
porões, vamos voltar para a superfí-
cie da Terra, e tudo será melhor”.

Os três livros apresentam 
sensíveis diferenças: enquanto 
Confissões de um burguês vai 
progressivamente em direção ao 
futuro, com sua série de fragmen-
tos memorialísticos, De verdade 
se desloca para o futuro no posi-
cionamento dos narradores, mas 
os fatos são sempre os mesmos, já 
encobertos pela cortina de fumaça 
do tempo; a complexidade no trato 
dos fios narrativos, tão presente em 
De verdade e fundamental para a 
eficácia de seu efeito estético, é irre-
levante para a consideração de Li-
bertação, que extrai sua força de 
uma visão narrativa incisiva e pano-
râmica, sem ter a extensão que au-
xilia o jogo de oscilação dos sentidos 
que encontramos em De verdade. 
Por outro lado, todos eles se encon-
tram no primeiro plano da obsessão 
recorrente de Márai: usar a ficção 
como ferramenta de prospecção do 
passado, transformando o esqueci-
do (o recalcado e o traumático) em 
partícula viva e atuante na experi-
ência de seu tempo presente.

quanto agonizo, e reproduzido 
no mais recente Últimos pedidos, 
de Graham Swift). Um mesmo fato, 
gesto ou palavra é relatado primei-
ro pela mulher, depois pelo seu ex-
marido e, finalmente, pela segunda 
esposa e ex-empregada. O próprio 
título se justifica diante desse jogo 
de máscaras da verdade, que é sem-
pre relativa e dissimulada. Um tre-
cho do primeiro monólogo:

“Eu não quero a infelicidade 
dele. Se ele não pode ser feliz co-
migo, que vá embora, que procure 
a outra.”

“Quem?”, perguntou minha so-
gra, enquanto examinava com mui-
to cuidado os pontos do tricô, como 
se aquilo fosse o mais importante.

“A de verdade”, eu disse ás-
pera.

“Você sabe dela...?”, pergun-
tou baixo minha sogra, sem olhar 
para mim.

E, ao final de seu monólogo, 
ela diz: “O que descobri?... Bem, 
que não existe mulher de verdade”. 
O tema ecoa também no monólogo 
seguinte, de seu marido, de forma 
bastante requintada: ele está con-
tando ao seu interlocutor como 
soube da conversa de sua ex-mu-
lher com a amiga, justamente na-
quele dia em que o viu comprando 
“cascas de laranja cristalizada para 
a minha segunda mulher”. O pro-
tagonista do segundo monólogo, 
consciente do encontro que gerou 
o primeiro monólogo, reflete sobre 
esse fato na abertura de sua fala 
— “as duas mulheres, a minha pri-
meira e a amiga, falaram de tudo”, 
relata, e continua: 

E a primeira contou para a 
amiga que gostava muito de mim, 
quase havia morrido quando nos se-
paramos, mas depois se acalmara, 
porque tinha descoberto que não era 
eu o homem de verdade, mais exata-
mente, eu também não era o homem 
de verdade, e, ainda mais exatamen-
te, se isso é possível, descobrira que o 
de verdade não existia. 

PratELEIra
SáNdor márAi*

As brasas (1999)
o legado de eszter (2001)
veredicto em Canudos (2002)
divórcio em buda (2003)
rebeldes (2004)
Confissões de um burguês (2006)
de verdade (2008)
Libertação (2009)

*obras publicadas no brasil pela Companhia das letras

o AuTor
SáNdor márAi

nasceu em 1900, em Kassa, no 
então império austro-húngaro. 
famoso e muito lido na hungria 
dos anos 1930-40, sua obra ficou 
quase esquecida no ocidente 
durante a ditadura comunista. 
suicidou-se em 1989, na Califórnia.
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É 
realmente elogiável a iniciativa da 
Editora Globo ao empreender — 
com o selo “Biblioteca Azul” — a 4ª 
edição traduzida, revista e amplia-

da de A comédia humana, de Honoré de 
Balzac, reunindo 88 obras, compiladas em 
17 volumes. O famoso autor e sua fecunda 
trajetória criativa justificariam, entre os no-
mes e títulos arrolados como fundamentais 
da literatura universal, o empenho laborioso 
dessa corajosa aventura editorial. Mas se há 
infindáveis méritos em reeditar Balzac com 
tamanho rigor e precisão, o que há de mais 
alentador na recente publicação é, sem dú-
vida, a organização, o conjunto de apresen-
tações, comentários e detalhadas análises, 
em que transparece a devoção que o grande 
estudioso e crítico Paulo Rónai (1907-1992) 
dedicou ao escritor francês, ao longo de um 
extenso período de sua vida, tornando-se um 
de seus maiores especialistas.

Desse modo, é dupla a satisfação de quem 
se depara com o primor da nova edição brasilei-
ra: a de fruir na íntegra a maior parte dos volu-
mes da vastíssima Comédia balzaquiana, além 
de poder contar com a iluminação orientadora 
dos argutos comentários de seu mais habilitado 
conhecedor. A propósito, no volume inaugural 
da coleção, Balzac e a comédia humana, es-
crito por Rónai, ficamos sabendo, na “Nota dos 
editores”, que a nova edição é, com efeito, uma 
“homenagem ao legado de Paulo Rónai às nos-
sas letras”. Nelson Ascher também enriquece o 
intento editorial, logo no preâmbulo do livro, 
contando-nos que o crítico húngaro teria ficado 
famoso no Brasil como tradutor e divulgador de 
literatura estrangeira e, sobretudo, como apre-
sentador, para o público brasileiro, da prosa e 
da poesia de seu país de origem — a Hungria. 
Mas o aspecto mais fascinante e duradouro na 
trajetória intelectual do refinado erudito teria 
sido, justamente, a paixão com que se deu à 
análise minuciosa das obras de Balzac.

 
ESPELho do SéCuLo 19
Diante disso e seguindo as pistas se-

guras que nos dá o mestre Rónai, notamos 
que é muito comum que se exalte, principal-
mente, o caráter documental da Comédia 
humana, em que historiadores e sociólogos 
vão colher dados a respeito dos mais diver-
sos fenômenos da primeira metade do século 
19. Assim, não é raro que encontremos como 
um dos mais justificados motivos para que 
empreendamos a sua leitura o fato de que o 
amplo conjunto de seus textos representa um 
verdadeiro espelho daquela época.

Nesse sentido, não faltam argumentos 
que invistam na máxima de que toda obra 
literária, em boa medida, reflete o momen-
to histórico em que foi criada. E Balzac pôde 
conhecer testemunhas não apenas da Revo-
lução Francesa, como também do Antigo Re-
gime. Quando criança, assistiu a brilhantes 
cenas da epopéia napoleônica e acompanhou 
as duas Restaurações Bourbônicas (antes e 
depois dos Cem dias), viu surgir e desapare-
cer o regime conservador de Luís XVIII e o 
sistema reacionário de Carlos X. Presenciou 
todo o reinado liberal-burguês de Luís Filipe, 
a Revolução de 1848 e a eleição de Napoleão 
III para presidente da República. Tudo isso 
concentrado em uma vida de apenas 51 anos. 
Mas o que ele mais percebeu, em meio às 
profundas transformações de sua época, fo-
ram as que se verificavam nos bastidores da 
sociedade. Rónai observa que:

Os progressos da técnica traziam uma 
série de inovações, antes de tudo as estradas 
de ferro, que, para os olhos sagazes, anuncia-
vam imensas modificações da vida coletiva e 
particular. Surgiam novos poderes: o capi-
tal, a imprensa, a publicidade. Patenteava-se 
a ascensão prodigiosa do dinheiro, que rei-
vindicaria um papel cada vez maior em to-
dos os domínios. Estavam, pois, aparecendo 
e desenvolvendo-se as forças que passariam 
a moldar todo o período da história européia 
até a Primeira Guerra Mundial. Esboçavam-
se, desde então, os tipos humanos que as no-
vas possibilidades não deixariam de produ-
zir. A comédia humana de Balzac contém 
uma imagem fiel e pormenorizada de toda 
essa fermentação, de seus resultados visíveis 
e de suas conseqüências conjeturáveis.

hiSToriAdor de CoSTumeS
Com efeito, o próprio Balzac nunca se 

autodenominava “romancista”, mas sim “his-

em A ComédiA humANA, balzac capturou a essência de sua época e definiu o estilo que o consagrou

o dilema do mandarim
toriador de costumes”, e entendia que sua 
tarefa consistia em apresentar a sua época 
através dos personagens que criasse. Estes 
seriam os tipos a que se poderiam reduzir os 
componentes de uma geração, que chegavam 
a dois ou três mil na França de então. Desse 
modo, a sua “história de costumes” deveria 
ter igual número de figurantes. E, de forma 
originalíssima e exclusiva, ele levou a cabo 
tal intento, criando, no grande espectro de 
sua Comédia, uma profunda unidade, fun-
damentada no estratégico procedimento de 
fazer voltar, sistematicamente, ao longo das 
páginas de suas diversas histórias, os mes-
mos personagens. Daí por que os romances 
de Balzac nunca comecem nem acabem. 

Conforme ensina ainda o estudioso hún-
garo, cada um deles traz sementes que vão 
germinar além do fim e, por sua vez, apresen-
ta o desenvolvimento de germes lançados em 
um ou mais romances anteriores. Morrendo 
a figura principal, as outras continuam a pró-
pria vida, esperando a sua vez para passar ao 
primeiro plano. É comum, por exemplo, que 
personagens felizes, num determinado plot ro-
manesco, reapareçam desesperados e infelizes 
num outro; de um livro para o seguinte, há os 
que envelhecem, os que passam por verdadei-
ras metamorfoses, e esse transitar continuado 
dos tipos concebidos, que, freqüentemente, 
inclusive, vivem misturados a pessoas da vida 
real, só faz aumentar a ilusão da realidade — 
que acaba revelando, sem dúvida, uma das 
grandes características da guinada estilística 
proposta pelo grande escritor às tendências 
literárias francesas vigentes à época.

eSTiLo bALzAquiANo
Um dos melhores ensaios sobre o estilo 

balzaquiano é de Hippolyte Taine, que, com 
muita pertinência, observou o quanto A co-
média humana, por meio da pena engenho-
sa de seu autor, conseguira retratar a com-
plexidade da nova sociedade francesa que se 
afirmava no século 19. Ele escreve a respeito:

Esse estilo é um caos gigantesco. Tudo 
existe nele: as artes, as ciências, os ofícios, 
toda a história, os filósofos, as religiões, tudo 
lhe forneceu palavras. Em dez linhas percor-
rem-se os quatro cantos do pensamento e do 
mundo. Há aqui uma idéia swedenborgiana, 
ao lado, uma metáfora de açougueiro ou de 
químico; duas linhas além, um trecho de tira-
da filosófica, depois, um gracejo picante, um 
matiz de enternecimento, uma semidivisão de 
pintor, um período musical. É um extraordi-
nário carnaval de metafísicos pedantes, de si-
lenos libidinosos, de sábios lívidos, de artistas 
desengonçados, de operários de uniforme, to-
dos enfeitados e ajaezados com todas as mag-
nificências e os badulaques, roçando os ves-
tuários e os espólios de todos os séculos, aqui 
um farrapo, além um traje bordado a ouro, a 
púrpura costurada aos trapos, os diamantes 
adornando os andrajos, toda essa multidão 
turbilhonando e suando na poeira e na luz, 
sob o resplendor do gás, cujo áspero brilho 
palpita e deslumbra. A princípio sentimo-nos 
chocados, depois vem o hábito, e em seguida 
a simpatia e o prazer. Fica-se impressionado 
com essa irrupção de figuras estranhas, essa 
largueza de perspectivas, essa imensa e súbi-
ta abertura de todos os horizontes...

Tal profusão novelesca de tipos, em 
cuja base residia, sobretudo, a exaltação do 
homem médio (e não mais aristocrático), tí-
pico representante da classe burguesa que 
visava à ascensão social e econômica e que, 
de repente, percebeu-se representado litera-
riamente, foi a chave com que Balzac abriu o 
espírito dos leitores de seu tempo, cuja fome 
por romances era imensa.

Mas somente com a criação de sua Co-
média humana é que se operou a grande 
transformação na trajetória literária e na vida 
de nosso autor, que até então vivera misera-
velmente com os parcos recursos advindos das 
primeiras obras, consideradas subliterárias. 

FLErtES EPIStoLarES
Junto às glórias iniciais do sucesso, vie-

ram também as infindáveis cartas que lhe di-
rigiam, principalmente, as mulheres leitoras, 
inaugurando, na rotina do escritor, a neces-
sidade de salvar um tempo para tais corres-
pondências, uma vez que estas, em boa medi-
da, potencializavam a crescente procura por 
seus romances. Vez ou outra, orientado pelo 
que as cartas lhe comunicavam, diante da re-
cepção de determinada obra, Balzac chegou 
a escrever “sob medida”, a fim de atender os 

anseios de seu vasto público feminino. 
Além disso, é preciso lembrar que ele 

— talvez bem mais do que outros — passara 
a compreender perfeitamente a interdepen-
dência das indústrias do papel e do livro, ten-
do sido um dos primeiros a considerar a edi-
tora não como simples intermediária entre a 
tipografia e o público, mas, sim, como coor-
denadora de múltiplas atividades industriais, 
o que o fez investir em sua própria editora, a 
qual, porém, não teve êxito. 

O melhor conhecedor de sua vida, o vis-
conde Spoelberch de Lovenjoul chegou a pre-
cisar o número de doze mil cartas recebidas 
por Balzac, entre 1830 e 1850. Algumas des-
sas mensagens, publicadas em Paris, ofere-
cem uma interessante mostra do que poderia 
ser o perfil de algumas de suas leitoras:

São solteironas protestando contra o re-
trato da solteirona, impiedosamente traçado; 
louras tomando as dores por alguma heroína 
loura, maltratada num romance; senhoras 
reclamando contra conceitos injuriosos acer-
ca das mulheres casadas; esposas incompre-
endidas trazendo a sua própria história para 
dar assunto ao romancista — e quase todas 
pedindo encontro para demonstrar pessoal-
mente quanto Balzac se enganara ao pronun-
ciar este ou aquele julgamento a respeito do 
sexo feminino. O escritor lia, entre lisonjeado 
e aborrecido, os bilhetes de todas essas mulhe-
res “às vezes apaixonadas, mais comumente, 
porém, apenas curiosas e pervertidas”.

Mas foi exatamente uma dessas cartas, a 
assinada por “Uma estrangeira”, que o arreba-
tou, conduzindo-o ao romance mais intenso e 
duradouro de toda sua vida, até então repleta 
de aventuras no universo feminino, especial-
mente com mulheres mais velhas do que ele 
(o que, inclusive, justificaria, na concepção de 
alguns críticos, a predileção do autor por tra-
çar perfis femininos maduros, como se deixa 
entrever em A mulher de trinta anos, bas-
tante emblemática quando se pensa nos senti-
dos que a expressão “mulher balzaquiana” foi 
assumindo ao longo do tempo).

A estrangeira, com quem ele passará a 
manter assídua e inflamada correspondência, 
tratava-se, na verdade, da polonesa Eveline 
Rzewuska (casada com o latifundiário Wences-
las Hanski, muito mais idoso do que ela), que 
Balzac passou a chamar de condessa Hanska 
e que viria a se tornar sua esposa. Precisou, 
porém, esperar por mais de oito anos (até a 
morte do marido) para enfim desposá-la, de-
pois de um tempo de atribuladíssimas viagens 
que pudessem favorecer-lhes os encontros. 
Vale conferir o peso determinante de tal expe-
riência na vida do autor por meio da leitura de 
suas famosas Cartas a uma estrangeira. 

ParIS: a CIdadE-ChaMa
Tratando do crescente sucesso de Bal-

zac, especialmente depois da publicação de 
alguns dos romances que viriam a compor 
sua obra magna, um de seus maiores ini-
migos, Sainte-Beuve chegara a acusá-lo de 

o AuTor
hoNoré de bALzAC

nasceu em tours em 1799 e morreu em Paris em 1850. Prolífico escritor 
francês, notável por suas agudas observações psicológicas, ficou famoso 
como o romancista de costumes, por excelência, do século 19. é também 
considerado fundador do realismo na literatura moderna. sua magnum 
opus, A Comédia humana consiste em 95 romances, novelas e contos 
que procuram retratar todos os níveis da sociedade francesa da época, em 
particular a florescente burguesia após a queda de napoleão bonaparte, 
em 1815. entre seus romances mais famosos figuram A mulher de trinta 
anos (1831-2), eugènie Grandet (1833); o pai Goriot (1834); o lírio 
do vale (1835); As ilusões perdidas (1839), A prima bette (1846) e o 
primo Pons (1847). sua extensa obra influenciou nomes como Proust, 
zola, dickens, dostoiévski, flaubert, henry James, eça de Queirós, Machado 
de assis, Camilo Castelo branco, italo Calvino, entre tantos outros.

honoré de balzaC 
Por fábio Abreu
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oportunismo, pois percebia nas lisonjas que 
dirigia às mais diversas cidades francesas, em 
que tantas vezes situava seus personagens, 
uma nítida e ardilosa estratégia para cooptar 
leitores. De fato, quase toda a França aparece 
na Comédia humana, mas Balzac continua 
sendo, por excelência, o romancista de Paris.

Entretanto, como bem observa Rónai, o 
epíteto da charmosa cidade-luz transmuta-se no 
de cidade-chama, na pena do escritor, uma vez 
que, embora atraído pelo fascínio de suas sedu-
ções, jamais deixa de fazer ver o quanto a socie-
dade parisiense (que impera sobre a paisagem), 
em pouco tempo, se consome em suas chamas:

Atrai de longe os moços de toda a Fran-
ça, de toda a Europa, do mundo inteiro, ricos 
e pobres, ávidos de amor, de êxito, de riqueza 
[...] A maioria consome-se inteiramente no 
fogo: esgota-se na luta, adoece e morre; cai 
na miséria e se estiola longamente; ou foge da 
chama, espavorida, e resigna-se a uma exis-
tência mesquinha. Outros conseguem manter-
se muito tempo à luz, dançam cintilantes aos 
olhos de seus semelhantes, chegam às alturas; 
mas o fogo lhes secou a seiva do coração, es-
terilizou-lhes a sensibilidade, fê-los renegar os 
ideais. Em Paris, aliás, o êxito quase não é me-
nos perigoso do que o fracasso: ali o sucesso é 
louco, “capaz de esmagar as pessoas que não 
têm ombros e rins para sustentá-lo”, como se 
vê no caso de Venceslau Steinbock, o talento-
so mas abúlico artista por quem a prima Bete 
(do romance homônimo) se apaixona. A vitó-
ria e a derrota são obra de um minuto...

Segundo Balzac, em Paris, melhor do 
que em qualquer outra parte do mundo, a 
vida se resume a uma eterna luta de instin-
tos, mal disfarçada pelas formas polidas da 
civilização. de certa forma, esse cenário con-
traditório, que atrai e aniquila, que seduz e 
prepara o bote, acaba sendo o pano de fundo 
recorrente em muitos de seus romances.

Num dos mais importantes — eleito por 
parcela significativa de críticos como o me-
lhor —, O pai Goriot, a atmosfera parisiense 
é tão incisiva e reveladora que Jules Bertaut 
teria arriscado afirmar que Paris, no desen-
rolar daquelas páginas, assumiria o verda-
deiro protagonismo. Nesse sentido, importa 
conferir o que afirma Vautrin (personagem 
importantíssimo do romance, que encarna o 
porta-voz das intenções diabólicas e tentado-
ras daquele ambiente) ao principiante e ain-
da inocente Rastignac:

Paris, veja, é como uma floresta do 
Novo Mundo, onde se agitam vinte espécies 
de tribos selvagens que vivem do produto das 
diferentes classes sociais. Você é um caçador 
de milhões. Para apanhá-los usará ciladas, 
engodos, chamarizes. Há várias maneiras de 
caçar. Uns caçam dotes, outros liquidações. 
Estes pescam consciências, aqueles vendem 
seus assinantes com os pés e os punhos amar-
rados. Os que voltam com o alforje bem cheio 
são saudados, festejados, recebidos na alta 
sociedade. Façamos justiça a este solo hospi-
taleiro. Você tem como campo de ação a cida-
de mais complacente do mundo.

CoNServAdor ou revoLuCioNário?
Cumpre observar, no entanto, que a 

Paris desenhada por Balzac é a que revela as 
transformações radicais que se operaram nas 
mentalidades daquele início de século, so-
bretudo porque seus personagens se deixam 
moldar pela necessidade de ascensão social a 
qualquer preço, o que inevitavelmente situa o 
“vil metal” no centro de todos os embates.

Em interessante ensaio sobre o século 
19, intitulado O século sério, Franco Moretti 
aponta também como traço evidente, no am-
biente romanesco balzaquiano, a ênfase dada 
à inseparabilidade entre pessoa e coisa, e cita 
as palavras de Erich Auerbach a respeito:

Balzac não somente localizou os seres 
cujo destino contava seriamente, na sua 
moldura histórica e social perfeitamente de-
terminada, como o fazia Stendhal, mas tam-
bém considerou essa relação como necessá-
ria: todo espaço vital torna-se para ele uma 
atmosfera moral e física, cuja paisagem, 
habitação, móveis, acessórios, vestuário, 
corpo, caráter, trato, ideologia, atividade e 
destino permeiam o ser humano [...]

 Com efeito, essa “coisificação” do ser — 
em que a objectualização do indivíduo é fla-
grante e as descrições de personagens e seu en-
torno ora se saturam de aparatos, vestuários, 
ornamentos, ora de despojamentos e desleixos 
grotescos de toda espécie de miséria, sempre 
num detalhamento exaustivo — aparece como 
traço fortemente marcado no estilo de Balzac. 
Vejamos, apenas a título ilustrativo, esta des-
crição da sra. Vauquer (dona da precária “pen-
são burguesa”, em que reina a “miséria sem 
poesia; uma miséria econômica, concentrada, 
gasta, que não tem ainda lodo, mas manchas; 
que não tem buracos nem andrajos, mas uma 
podridão envelhecida...”, onde se passam mui-
tas das cenas de O pai Goriot):

Essa peça [a pensão] adquire todo seu 
esplendor no momento em que, pelas sete 
horas da manhã, o gato da sra.Vauquer pre-
cede sua dona, salta sobre os armários, fare-
ja o leite contido em várias tigelas cobertas 
com pratos e faz ouvir seu rom-rom mati-
nal. Logo depois aparece a viúva, enfeitada 
com uma touca de filó da qual sai um coque 
de cabelos postiços malposto, arrastando os 
chinelos rotos. Seu rosto avelhantado, gor-
ducho, do meio do qual sai um nariz em bico 
de papagaio, as mãozinhas rechonchudas, o 
corpo roliço como o de um rato de igreja, o 
busto amplo e oscilante estão em harmonia 
com essa sala que ressuma desgraça, onde se 
acaçapa a especulação e cujo ar calidamente 
fétido a sra. Vauquer respira sem enfado. Seu 
rosto frio como a primeira geada do outono, 
seus olhos enrugados, cuja expressão passa 
do sorriso prescrito às bailarinas à amarga 
carranca do agiota, toda sua pessoa, enfim, 
explica a pensão, como a pensão implica sua 
pessoa. Não há galé sem guarda, não se ima-
gina uma sem o outro. A gordura baça dessa 
mulherzinha é o produto dessa vida, como 
o tifo é a conseqüência das exalações de um 
hospital. Sua saia de baixo, de malha de lã, 
que aparece sob o velho vestido reformado e 
cujos chumaços saem pelos rasgões do for-
ro cheio de fendas, resume a sala de estar, a 
sala de refeições e o jardinzinho, anuncia a 
cozinha e faz pressentir os pensionistas. 

Segundo Moretti, tal procedimento seria 
recorrente no realismo característico das des-
crições do século 19 (não apenas balzaquianas, 
mas também, por exemplo, as impetradas por 
Walter Scott) porque haveria uma necessidade 
de “fixar a história” (numa explícita tendên-
cia de sobrecarregar o presente, mas sempre 
como apêndice do passado), muito comum à 
grande ideologia política daquele período que 
foi o pensamento conservador.

Entretanto, sobre a postura ideológica 
assumida por nosso autor, é bastante interes-
sante observar o que nos esclarece a respeito, 
novamente, Paulo Rónai. Pelo que o crítico 
nos faz compreender, as correntes políticas 
mais antagônicas se servem do nome do ro-
mancista como de um escudo: 

Léon Daudet explora-o em seus ataques 
ao “estúpido século 19”, ao passo que Marx e 
Engels o consideram uma das principais tes-
temunhas da acusação no grande processo do 
capitalismo e da burguesia. Discute-se ainda 
hoje a moralidade ou imoralidade de seus li-
vros. Um Jean Carrère condena-o ao pelouri-
nho por ter sido “mau mestre”, corruptor de 
uma geração; um Paul Bourget, que o venera 
com entusiasmo de discípulo, aponta nele o 
juiz de uma geração corrompida.

o PaI GorIot
É no ambiente da Casa Vauquer que 

circula, já no início do melhor romance do es-
critor francês, a precisa galeria de tipos balza-
quianos. Um deles, por exemplo, o Sr. Poiret:

[...] era uma espécie de autômato. Ven-
do-o passar como uma sombra cinza ao lon-
go de uma alameda do Jardin-des-Plantes, 
a cabeça coberta com um gorro mole, mal 
segurando a bengala com castão de marfim 
amarelado, deixando flutuar as abas enruga-
das da sobrecasaca que ocultava uns calções 
quase vazios e pernas metidas em meias azuis 
que tremiam como as de um ébrio, mostrando 
um colete branco sujo e um peitilho de grossa 
musselina enrugada, que se unia imperfei-

tamente à gravata enrolada em volta de seu 
pescoço de peru, muitos perguntavam se essa 
sombra chinesa pertencia mesmo à audacio-
sa raça dos filhos de Jafé que perambulam 
pelo Boulevard des Italiens.

Moram ao todo, na pensão, sete locatá-
rios — e sempre tendo em mente a minúcia 
descritiva de uma proposta realista que visa 
suprimir os confins entre o mundo da reali-
dade e os domínios da arte, assim nos adverte 
o narrador de O pai Goriot, logo às primei-
ras páginas: “Ah! Sabei-o: este drama não é 
ficção nem romance. All is true: ele é tão ve-
rídico que qualquer um pode reconhecer em 
si mesmo e, talvez em seu próprio coração, os 
elementos que o compõem”.

O enredo do famoso drama pode ser re-
sumido a um típico e drástico caso de ingra-
tidão filial (que mantém diálogo intertextual 
explícito com o Rei Lear de Shakespeare). 

O Sr. Goriot, homem simples e rude, 
antes da Revolução, trabalhava como operá-
rio numa fábrica de massas. Acabou conse-
guindo acumular um capital que mais tarde 
lhe permitiu dedicar-se ao comércio, “com 
a superioridade que uma grande soma de 
dinheiro confere a quem a possui”. Embo-
ra fosse “paciente, dinâmico, enérgico... um 
diplomata para planejar e um soldado para 
executar [...] fora de seu singelo e obscuro 
armazém, voltava a ser o operário estúpido e 
vulgar, incapaz de compreender um raciocí-
nio, insensível aos prazeres do espírito, o ho-
mem que dorme no teatro...”. Ficando viúvo 
precocemente, acaba transferindo sua afeição 
às filhas Anastácia e delfina, a quem tudo de-
dica, inclusive a fortuna.

As moças, a partir do momento em que 
começam a ser seduzidas pelo luxo dos altos 
círculos da sociedade parisiense e casando-
se, a primeira delas com um conde e a se-
gunda com um rico banqueiro, envergonha-
das diante dos hábitos toscos do pai, evitam 
encontrá-lo. E o pobre homem, já envelheci-
do e quase sem recursos financeiros, já que 
depauperado pelas irrefreáveis ambições das 
filhas, acabará na pensão Vauquer, morrendo 
na mais absoluta penúria e abandono. 

Apenas um dos moradores da pensão, o 
jovem Eugênio Rastignac — o verdadeiro pro-
tagonista do romance — que se mudara do sul 
da França para Paris para estudar direito, é 
que terá piedade do pobre homem, assistin-
do-o em sua hora derradeira. A indignação do 
estudante diante do estado a que o velho fora 
reduzido é bem elucidada no seguinte trecho:

Eugênio, que entrara pela primeira vez 
no quarto do pai Goriot, não pôde evitar um 
gesto de estupefação ao ver o quarto miserá-
vel onde vivia o pai, após ter admirado o luxo 
da filha. A janela não tinha cortinas. O papel 
que forrava as paredes estava desbotado em 
vários lugares, devido à umidade, e enrugado, 
deixando ver o reboco da parede amarelada 
pela fumaça. O velho estava deitado num ca-
tre, tendo sobre o corpo um cobertor fino e so-
bre os pés um acolchoado feito com os pedaços 
aproveitáveis de vestidos velhos da sra. Vau-
quer. O assoalho era úmido e cheio de poeira 
[...] O mais humilde criado vive, certamente, 
muito melhor na sua água-furtada do que o 
pai Goriot na casa da sra. Vauquer. O aspecto 
do quarto causava frio e apertava o coração, 
parecia mais a cela triste de uma prisão.

 
Mas o que parece ser o traço mais im-

portante desse romance — muito além dessas 
questões éticas que tangenciam a dinâmica 
da ingratidão e da fossilização dos afetos — é 
a tensão que o narrador balzaquiano conse-
gue estabelecer, magistralmente, no espírito 
daquele jovem, a princípio ingênuo e bem in-
tencionado, que vive em crise por ser tentado 
a se corromper na “lama da sociedade pari-
siense”, onde todos têm seu preço.

bALzAC, eÇA, doSToiévSki
Segundo Rónai, esse Rastignac de Balzac 

pode ser visto como o personagem inaugural, 
o que teria inspirado uma série de outros que 
o seguirão (como, por exemplo, o Teodoro de 
O mandarim, de Eça de Queirós, ou ainda 
o grandioso Raskólnikov de Crime e casti-
go, de dostoiévski), em meio ao grande rol 
dos personagens-chave de vários romances 
da boa literatura universal. São eles os que — 
guardando as respectivas diferenças e distân-
cias — sofrem eternas crises de consciência 
diante do que lhes dita sua verdade interior, 
em contraste com o que a avalanche de per-
turbações e necessidades de toda ordem, so-
bretudo as materiais, lhes impõe.

Há um diálogo de O pai Goriot que 
bem resume essa tensão e pode ser tomado 
como emblemático, quando se busca rastrear 
em toda Comédia humana e também em 
outros contos do autor, uma de suas mais 
fortes obsessões, refletida em grande parte 
de seus escritos. Trata-se do assim chamado 
“dilema do mandarim”.

ASSASSiNoS virTuAiS
O jovem Rastignac, recém-chegado da 

província à “cidade-chama”, vai se dando conta 
da dura trajetória que o espera, se tiver que ven-
cer por seus próprios meios e parcos recursos. 
Ambicioso e ávido por ascender social e eco-
nomicamente, é constantemente tentado pelas 
propostas diabólicas que lhe faz o Sr. Vautrin, 
que insinua como estratégia viável para que 
ele consiga obter, com maior facilidade, o que 
tanto almeja, que se elimine um indivíduo, na 
realidade, um pária, que não faz a menor falta 
à sociedade (crime que ficaria sem ter a menor 
chance de ser desvendado) e cujo assassinato 
traria, como conseqüência, o acesso à fortuna e 
à inserção social que o jovem deseja.

A pergunta crucial que Eugênio dirige 
ao amigo Bianchon, estudante de Medicina, 
traz à luz o seguinte dilema, nos termos re-
sumidos por Sigaux:

Se lhe bastasse, para tornar-se o rico 
herdeiro de um homem a quem nunca tives-
se visto, de quem nunca tivesse ouvido falar e 
que fosse um mandarim riquíssimo que mo-
rasse no fundo da China, apertar um botão 
que o fizesse morrer, será que você o faria? 

Melhor dizendo, se qualquer ser huma-
no pudesse — em circunstâncias análogas à 
de Rastignac — “matar um mandarim” para 
enriquecer, sem que ninguém jamais suspei-
tasse do crime, sem que houvesse o medo do 
castigo, talvez o ato monstruoso de dar fim à 
vida alheia se atenuasse, a ponto de se poder 
até mesmo conceber a tese de que há em todos 
nós um assassino virtual, capaz de matar, des-
de que jamais descoberto. Ao menos é o que 
se colhe a partir da leitura do famoso conto O 
assassínio do mandarim, do ficcionista inglês 
Arnold Bennett, outro autor extremamente 
influenciado pelo Pai Goriot de Balzac.

o eTerNo diLemA
Eugênio não cederá à proposta de Vau-

trin, mas “matará seu mandarim” de outra for-
ma, tornando-se amante de uma das filhas de 
Goriot, conseguindo assim o que queria, trans-
formando-se de idealista ingênuo em arrivista 
sem escrúpulos. O “assassínio do mandarim” 
foi imposto a Rastignac pela sociedade.

Há quem veja, nos cuidados extremos 
que o jovem dedica ao velho ultrajado e mori-
bundo, um culto inconsciente às reminiscên-
cias dos valores puros do bom moço do Sul 
da França, capaz de se comover ainda com os 
dramas humanos. Há também quem perceba 
— psicanaliticamente — em sua conduta, algo 
que tangenciaria a “teoria da compensação”, 
uma vez que, ainda que tenha se deixado cor-
romper para obter êxito na inescrupulosa 
sociedade parisiense, continuava a dizer a si 
mesmo que, apesar de tudo, mantinha no co-
ração os mais nobres sentimentos.

Se pensarmos que Balzac morreu em 
1850, bem antes que Sigmund Freud ficasse 
célebre por suas teses, poderíamos arriscar 
afirmar que a genialidade do escritor francês 
se deveu, em grande parte, à sua arguta capa-
cidade de observação do humano, em todas 
as nuances de sua manifestação. 

Segundo Paulo Rónai, o “dilema do 
mandarim” já estava formulado no conto A 
estalagem vermelha, desde 1831, e saindo do 
plano meramente literário havia se tornado 
um pesadelo constante do autor. Daí porque 
se tornou também o problema central de toda 
Comédia humana.

O drama do Pai Goriot se intensifica 
por meio do drama de consciência de Rastig-
nac, personagem-símbolo que encarna muitas 
das contradições que passarão a ser freqüen-
tes nos protagonistas dos romances moder-
nos, que surgirão quase cem anos depois desse 
inventário de tipos que nos legou Honoré de 
Balzac. Talvez, o próprio autor intuísse a força 
específica desse romance, uma vez que consi-
derava a história do pai atraiçoado pela filhas 
ingratas como a mais importante de todas.

Ainda que pareça estranho aos leitores 
de nossos dias, cinéfilos assíduos, operadores 
de todas as mídias, super-conectados com as 
mais diversas espécies de redes sociais, adep-
tos de uma literatura direta, rápida e visual 
voltar à lentidão minuciosa das exaustivas 
descrições do universo balzaquiano, talvez 
valha à pena estimular-lhes a dar o primeiro 
passo. Com certeza, terão o privilégio de estar 
diante do mais fidedigno retrato de costumes 
da História Privada da França do século 19. 
Além do que, em meio à infinita galeria de 
personagens que se desenharão ao longo da-
quelas inesgotáveis páginas, quem sabe pos-
sam descobrir marcas deixadas pelo grande 
mestre francês em muitas produções artísti-
cas contemporâneas. 

E se isso ainda não fosse suficiente, bas-
taria recordar, por exemplo, o instigante e atu-
alíssimo tema da crítica da imprensa por meio 
da ficção — que já aparece em Ilusões perdi-
das e Os jornalistas — revisitado, contem-
poraneamente, em obras como Os imper-
feccionistas, de Tom Rachman, Exclusiva, 
de Annalena McAfee, e Millenium, do sueco 
Stieg Larsson, que, conforme ensina o jorna-
lista Alberto dines, “seguem a trilha iniciada 
por Balzac há, pelo menos, 176 anos...”. 

A ComédiA humANA 
(4 voL.)
honoré de balzac
trad.: vidal de oliveira
globo
3.384 págs.

bALzAC e A
ComédiA humANA
Paulo rónai
globo
256 págs.
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H
á uma cena em O 
encontro na qual a 
protagonista, aos oito 
anos, caminha ente-

diada pela casa da avó, abre a por-
ta de um dos quartos e encara um 
velho amigo da família, aparente-
mente com o pênis para fora das 
calças, e um menino como que bro-
tado deste membro, até ouvir uma 
voz ríspida: “Não vai sair daí?”. O 
menino é seu irmão mais velho, e 
o que ela pensou ser um pênis era 
na verdade seu braço nu, que se 
estendia para dentro do tecido da 
calça, de modo a formar uma ponte 
de carne entre ambos. Ao ver um 
garoto assustado que recua a mão, 
percebe que havia estragado tudo 
para cada um dos envolvidos.

Em A valsa esquecida, há 
um momento em que a narradora 
é flagrada ao beijar um homem que 
não seu marido. É a filha pequena 
deste homem que os aborda e, em 
seguida, ouve-se a voz de sua espo-
sa. Do riso da menina se depreende 
sobretudo reconhecimento, mas 
também malícia, ou algo similar. 
E, no entanto, ao ser chamada pela 
mãe, ela inexplicavelmente parece 
julgar que tudo está bem, não obs-
tante o que acabara de ver alguns 
degraus acima. Encara o pai e seu 
novo caso extraconjugal, sacode 
as mãos verticalmente e lhe deseja 
com sinceridade um feliz ano novo.

Duas mulheres de idades 
muito diferentes e maturidade 
muito semelhante narram cada um 
desses romances. Veronica, narra-
dora de O encontro, tem 39 anos, 
duas filhas e um casamento está-
vel. Gina, cujo ponto de vista guia 
A valsa esquecida, tem vinte e 
poucos, um marido jovem e um 
amante nem tão jovem assim. Am-
bas se referem a vestidos pelas gri-
fes, especulam sobre como pensam 
os homens e empregam onomato-
péias de modo igualmente regular. 
Todavia, não são tanto seus pontos 
opostos e em comum que dão iden-
tidade às suas narrativas, mas as 
situações em que se encontram.

A primeira lida com a recente 
morte do irmão, Liam, e a segunda 
tem um caso amoroso com o vizi-
nho. Liam é apenas um dos doze ir-
mãos da família Hegarty e o terceiro 
a morrer, depois de uma irmã adulta 
e um bebê de poucos meses, descon-
siderando sete abortos espontâneos. 
Seán (o vizinho) é um homem mais 
maduro, casado há dez anos e — é 
sempre destacado — vive em confor-
tável condição econômica. Um dos 
títulos refere-se denotativamente à 
reunião de uma família dividida em 
vários países, por ocasião de um 
funeral. O outro permanece obtu-
so ao fim do livro, podendo aludir, 
talvez, ao laço familiar nem sempre 
digno de grande atenção, inclusive 
no romance entre uma jovem e a 
filha de seu namorado. 

Veronica descreve seu pro-
cesso de escrita: durante toda ma-
drugada, alternado com a limpeza 
da casa e uma garrafa inteira de be-
bida. Cada capítulo não intitulado, 
ainda que trate, em sua maioria, de 
acontecimentos distantes, é parte 
de uma narrativa em curso. Gina 
emprega um relato linear, não pro-
priamente escrito, de um presente 
a que só chega ao fim da narrativa 
e ao qual faz, a todo tempo, refe-
rências, evidenciando a que des-
fecho se encaminha. Sua família 
não é grande e, na maior parte do 

estoicismo e 
amenidade
A vALSA eSqueCidA preserva qualidades da prosa de 
anne enright, mas é menos esmerado e relevante em sua obra

tempo, está mais preocupada com 
vizinhos e amigos. Ora titubeia em 
relação a certos incidentes, mas ja-
mais alude a algo que não tenha, 
de fato, acontecido — ao passo que 
Veronica refere-se a um impulso 
de testemunhar e detidamente se 
debruça sobre acontecimentos an-
teriores a seu nascimento.

Em sua deposição de ossos, 
como chama, Veronica começa por 
narrar detalhada e mentirosamen-
te como se conheceram Ada Merri-
man e Lamb Nugent. Sua avó sen-
tada em uma poltrona elegante, a 
uns quantos metros do homem rús-
tico ao bar. Paira algo de românti-
co entre os dois até que atravessa a 
porta outro homem, amigo do pri-
meiro, cumprimenta Ada com um 
chapéu invisível e muda o curso de 
tudo o que a família viria a ser. Este 
homem é Charles Spillane, avô de 
Veronica, e seu companheiro de 
sempre Nugent, o amigo da família 
que, com Charles falecido, viria a 
molestar seu neto Liam.

Não há ossos ou qualquer ou-
tra metáfora para as memórias de 
Gina Moynihan. Seu sobrenome, 
aliás, é mencionado por casuali-
dade e acentua apenas o gosto por 
nomes e mulheres pouco atraentes 
que as une. Mas se vale uma con-
traposição, empregaria o dinheiro. 
É o conforto financeiro da perso-
nagem e da própria Irlanda que 
com discrição permeia a narrativa 
por inteiro. Seu marido é o ponto 
de partida: “Vamos começar com 
Conor. Conor é fácil. Vamos dizer 
que ele já tenha chegado, naquela 
tarde”, mas sua consciência supera 
completamente o remorso por traí-
lo no momento em que conclui: 
“Conor era um sonhador”, e se des-
carta o personagem do enredo.

Além do mais, sua prosa é 
sofisticada e leve, curiosamente 
mais apurada que a de Veronica, 
em sua idade e perfil mais propí-
cios. Enquanto que de parágrafos 
ao mesmo tempo curtos e marcan-
tes, as duas desfrutam:

Nem acredito que estou livre 
disso tudo. Simplesmente não acre-
dito. Que tudo o que você tem de fa-
zer é ir para cama com alguém e ser 
flagrada e nunca mais tem de ver os 
parentes [do marido] de novo. Nun-
ca. Pffft! Fim. É a coisa mais próxi-
ma de magia que já encontrei.

Pode-se pensar que existe algo 
leve na morte: nossas vidas nos pare-
cem às vezes tão pesadas, mas a de-
pressão que a cabeça de Charlie fazia 
no travesseiro era viva e profunda.

uM níVEL abaIxo
O encontro alterna passa-

do e presente, histórias próprias 
e alheias, de gerações anteriores e 
posteriores. A complexidade de A 
valsa esquecida fica por conta do 
que pode parecer suplementar: os 
nomes dos capítulos homônimos a 
canções mais e menos conhecidas, 
de Leonard Cohen, Shirley Bassey, 
Bob dylan, 10cc, Ray Conniff, The 
Platters e outros treze, de modo 
a formar uma trilha sonora que 
poucos leitores terão o trabalho de 
realmente ouvir. O incidente en-
tre Lamb e Liam é, como diversos 
episódios do romance, narrado de 
uma forma e depois de outra e, tal-
vez, ainda uma terceira — no quar-
to, na garagem... —, à proporção 
que Veronica, sem qualquer tom 
fantasioso ou insano, decide mudar 
os fatos de sua memória ou imagi-
nação, despreocupada em justificar 

se entrever o que existe. O segundo, 
sempre sutilmente, revela uma Ir-
landa cujo território não basta a seus 
moradores, cidadãos da Europa, 
pouco familiarizados com a língua 
“nativa”, ao contrário do capitalismo 
globalizado, do botox e das estraté-
gias do mercado imobiliário.

Outra semelhança a destacar 
é a lucidez inverossimilhantemente 
idêntica das duas, que abona tanto 
o trato do tema mais fútil quanto a 
suposta falta na criação de persona-
gens diferentes. Inseridas em uma 
obra sempre comparada às tradi-
ções mais clássicas da ficção, suas 
vozes sustentam a rara qualidade 
de se assemelhar às de romances 
de costumes, sem, em instante al-
gum, deixar de ser original.

Se a saga dos Hegartys, à se-
melhança do monólogo de Moy-
nihan, possuísse apenas uma di-
mensão ficcional e não conciliasse 
seus diversos episódios ao processo 
de sua escrita, é provável que fosse 
um livro muito menos convincente. 
No entanto, o que se alcança não 
diz qualquer respeito à metalingua-
gem, mas, muito pelo contrário, é 
uma belíssima apreensão do que há 
de humano não propriamente na 
escrita, porém em algo menos só-
lido, que transita entre o testemu-
nho, a imaginação e o julgamento.

O monólogo em questão, por 
outro lado, executa-se com preci-
são por — como já sugere o título — 
elevar um material simples a algo 
de relevância artística. A sucessão 
de fatos de pouco interesse — um 
início de relacionamento adúltero, 
dois divórcios lentos, uma tran-
sição de casa e rotina e um assen-
tamento de uma nova monotonia, 
com o homem que, há pouco, em-
baralhara toda sua vida e então 
se torna a companhia costumeira, 
mas, sobretudo, com a filha deste 
homem, até o momento um pou-
co afastada da equação — serve 
de prova de que sensibilidade que 
se expressa de formas opostas no 

primeiro livro é também capaz 
de se deter em algo muito menos 
propenso à ficção. Uma temática 
— porque, lembre-se, o principal 
se encontra entre Gina e esta filha, 
já adolescente, com quem termina 
comprando maquiagem ao fim do 
livro — que alude a todas as temáti-
cas de pouco peso estético e poten-
cial estéril para metáforas.

Quanto a julgamentos, Vero-
nica executa — ou é executada — 
de modo notável um romance que 
reduz os muitos prêmios literários 
recebidos a meros detalhes. Gina, 
por provar que o ponto de partida 
mais adverso pode ser também o 
mais frutífero, apesar da precisão e 
da linguagem virtuosística, não faz 
frente a seu predecessor. Ao passo 
que a escolha temática de Veronica 
é previsível e tradicional, seu siste-
ma surpreende pela persuasão que 
atinge com uma estrutura em parte 
límpida e em parte obscura. Se A 
valsa esquecida investe na deli-
cadeza e na modéstia, nem mesmo 
sob tal perspectiva obtém nível tão 
alto, e que isto se deva a este ou 
aquele motivo não fica evidente, 
precisamente pela qualidade que 
não deixa de ter. Ao olhar a obra 
como um todo, é grande mérito 
que se transite entre duas instân-
cias tão opostas com tamanha de-
senvoltura, mas contrapor uma a 
outra leva a uma só sentença.

Em Veronica se enxerga qua-
lidades como o estoicismo de J. M. 
Coetzee articulado com mais graça 
e espontaneidade. Diante disso, 
Gina se apequena em uma bela voz 
que, em certa proporção, é apenas 
artifício para sustentar uma cons-
trução menos esmerada e relevante. 
Fugindo sempre de emoções mais 
derramadas, tem-se aqui o comedi-
mento e amenidade. Mas o primeiro 
edifica uma obra literária das mais 
significativas dos últimos anos e o 
segundo mais um livro interessante 
e bem escrito a constar na bibliogra-
fia ainda curta de Anne Enright.

A AuTorA
ANNe eNriGhT

nasceu em dublin, na irlanda. 
Publicou dois volumes de 
contos, reunidos sob o título 
de yesterday’s weather; 
um livro de não-ficção, 
making babies; além de 
quatro romances, entre 
eles o encontro. lançado 
no brasil pela alfaguara, 
o livro foi selecionado 
como o romance irlandês 
do ano e recebeu o irish 
fiction award e o Man 
booker Prize de 2007.

TreCho
A vALSA eSqueCidA

“uma noite, depois do 

casamento de amigos em 

galway e de muita dança, 

tinha me esquecido de 

levar a pílula e Conor 

disse: ‘não faz mal’.

não lembro exatamente 

como foi, mas lembro 

que não gostei. sem falar 

de mais nada o sexo foi 

terrível, não era nem um 

pouco parecido com sexo.

‘ele está fodendo com a 

minha vida’, eu pensava. 

‘ele está fodendo com 

a minha vida inteira’.

A vALSA eSqueCidA
anne enright
trad.: José rubens siqueira
alfaguara
232 págs.

o eNCoNTro
anne enright
trad.: José rubens siqueira
alfaguara
248 págs.

suas escolhas. Para além do exem-
plificado, compartilham de cama-
das de leituras acessíveis à medida 
que se conhece de maneira mais 
profunda a cultura irlandesa. O que 
pode passar despercebido em leitu-
ras ingênuas, uma vez que escape 
a ironia do adjetivo “irlandês” tão 
empregado por ambas as narrado-
ras, como fossem estrangeiras.

Aliás, duas Irlandas que não se 
encontram são o ponto mais sensível 
de irmandade entre os romances. O 
primeiro, em suas reordenações, es-
tuda as relações entre o que se ide-
aliza do país — até mesmo por seus 
habitantes — e o que, em verdade, 
existe, ou, pelo menos, como pode 

divulgação: doMniCK Walsh
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A 
última frase sobre david 
Whitehouse, constante de 
uma das orelhas de sua 
primeira obra publicada 

no Brasil, diz: “Em 2010, recebeu o 
prêmio inaugural Tell Hell, na feira 
do livro de Londres, antes mesmo 
da publicação de Cama, seu primei-
ro romance”. A frase, desprovida de 
informações tais como os critérios 
de escolha dos contemplados pela 
premiação citada, permite que o lei-
tor imagine jurados que conspiram 
entre si ou, pior, tiram a sorte até 
chegarem a uma decisão — seria, 
talvez, uma forma de homenagear 
Mallarmé e seu famoso “lance de da-
dos”. Alguém com uma boa memó-
ria poderia se lembrar de quando o 
único presidente brasileiro a sofrer 
um impeachment passou a ocupar 
uma das cadeiras da Academia Ala-
goana de Letras... mesmo sem ter 
publicado obra alguma! Outra pes-
soa, mais razoável, perceberia que 
não há referência explícita de que 
o prêmio foi concedido por causa 
do romance ainda não publicado 
e se perguntaria se o Tell Hell se-
ria um concurso de contos ou uma 
enquete pública a respeito de qual 
seria o escritor mais bonito da fei-
ra do livro de Londres.*

Mas isso não é literatura: isso 
é apenas marketing, um aglomerado 
de pedaços de informação especial-
mente selecionados para aparece-
rem nas orelhas e na quarta capa de 
um livro. Literatura, mesmo, se en-
contra nas 256 páginas internas. É lá 
que “[...] david Whitehouse recupe-
ra a tradição literária do absurdo em 
que pairam no ar mais perguntas do 
que respostas”, segundo a orelha.

O narrador do romance é ir-
mão de Malcolm Ede, sendo este o 

literatura de menos
Camuflado pelo marketing e metáforas pretensiosas, CAmA, de david Whitehouse, é um livro vazio

personagem em torno do qual orbi-
tam os demais — pai, mãe, namo-
rada da adolescência, irmão-narra-
dor. Mal (favor, não confundir com 
o antônimo de “bem”) costumava 
ser um jovem bonito e carismático, 
com pequenas peculiaridades: gos-
tava, por exemplo, de ficar nu — 
mesmo fora de casa, na platéia de 
uma pantomima de Natal. No seu 
aniversário de 25 anos, ele decide 
não sair mais da cama, sem dar 
qualquer explicação. E, da mesma 
forma que os pais protegiam o fi-
lho (e suas idiossincrasias) do ve-
neno da opinião pública enquanto 
ele era uma criança, continuaram 
a proceder de maneira semelhante 
durante vinte anos: cuidam de sua 
alimentação e higiene; respondem 
as cartas de fãs do mundo inteiro — 
que descobriram a situação e vêem 
nisso uma forma de protesto contra 
o “sistema”; compram até um reló-
gio para que possam acompanhar 
há quantos dias ele não se levanta. 
Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e 
Três — o número é expresso assim 
mesmo, por extenso e com iniciais 
maiúsculas, inúmeras vezes no de-
correr do livro, tamanha a sua im-
portância para o narrador.

Importância que, no entanto, 
não se reflete no leitor.

mALAbAriSmo mALfeiTo
Dura é a tarefa de encontrar 

algo que tenha dado certo no livro. 
A capa é a primeira (ou melhor, 
única) coisa que me vem à mente: 
ela realmente se destaca nas pra-
teleiras de uma livraria e mantém 
a boa aparência mesmo após a lei-
tura do romance. 

Sei que isso é marketing, não 
literatura, mas creio ser inadequado 
afirmar que “[...] david Whitehou-
se recupera a tradição literária do 
absurdo em que pairam no ar mais 

perguntas do que respostas”. Quan-
do penso em “absurdo”, lembro-me 
logo de um agrimensor que não 
consegue realizar o seu trabalho, de 
um artista que se recusa a comer, de 
um trapezista que não quer descer 
do trapézio, de um caixeiro viajante 
que, após sonhos inquietos, acorda 
metamorfoseado como um inseto. 
Como a muitos não parecerá justo 
confrontar um autor iniciante com 
Kafka, compará-lo-emos a um con-
temporâneo: Lemony Snicket, nos 
livros infantis da coleção Desven-
turas em série, consegue resulta-
dos muito superiores na represen-
tação dessa tradição literária. 

(Como sei que muitos leitores 
devem gostar de “pagar para ver”, 
prefiro preservar aqueles que porven-
tura possam apreciar a narrativa; não 
farei, portanto, considerações sobre 
as páginas finais — eles provavelmen-
te gostarão de descobrir sozinhos 
como a promessa de “mais perguntas 
do que respostas” não tem lastro.)

A alternância entre o passado 
e o presente, a abordagem (rasa) de 
algumas questões caras ao mundo 
contemporâneo — como a entrada 
na vida adulta, a inércia provocada 
pelas relações familiares e o embate 
entre privacidade e exposição midi-
ática —, tudo parece querer iludir o 
leitor de que a obra é mais comple-
xa do que é de fato. No entanto, o 
simulacro falha no que há de mais 
básico: a linguagem. Não cabe a 
mim decidir se a linguagem canhes-
tra é obra da tradutora, do autor ou 
uma colaboração especial dos dois 
(não fiz o cotejo com o texto origi-
nal); porém, resta claro que, pelo 
menos pelo excesso de compara-
ções e metáforas supostamente in-
ventivas, o jovem escritor deve ser 
o responsável. Toda vez que eu lia 
dedos dos pés serem comparados 
a “massas pendulares de um troll”, 

o AuTor
dAvid WhiTehouSe

nasceu em 1981, na inglaterra. 
escreveu artigos para time out, 
the observer, esquire, entre 
outros. atualmente, se dedica a 
escrever roteiros para televisão. 
Cama é seu primeiro romance.

CAmA
david Whitehouse
trad.: rita vinagre
rocco
256 págs.

obLómov
ivan gontcharóv
trad.: rubens figueiredo
Cosac naify
736 págs.

: : Paula CaJatY
 rio de Janeiro – rJ

U
m livro se torna um clás-
sico quando atinge, de 
modo único, algo de imu-
tável que reside na alma 

humana. Oblómov ascendeu a esse 
panteão, muito embora tenha sido a 
única obra literária de Ivan Gontcha-
róv que alcançou o estrelato. No ro-
mance, publicado em 1859, Gontcha-
róv fala de um homem da nobreza 
russa, rico, bem versado nos estudos, 
mas incapaz de calçar suas próprias 
meias e que, testado ao extremo por 
seu amigo e sua noiva, ainda assim 
opta por uma vida limitada à obser-
vação das horas e dos dias. Sua pai-
xão era o sofá, o roupão, as refeições 
e a contemplação do tempo.

A versão brasileira da obra 
vem numa edição caprichada em 
forma e conteúdo da Cosac Naify: 
tradução e apresentação de Rubens 
Figueiredo, posfácio de Renato Pog-
gioli, papel-bíblia com separadores 
decorados e a capa dura revestida 
em tecido, um livro que remete ao 
esmero das edições mais antigas. 

O romance divide-se, basica-
mente, em quatro partes. A primei-
ra dedica-se à descrição detalhada 
de alguns dias de Iliá Ilitch Oblomóv 
e seu divertido e rabugento criado 
Zakhar ante a chegada de más no-
tícias de sua aldeia Oblómovka, a 
constatação da diminuição de suas 
rendas e a iminência de sua mudan-
ça. Apreciar o trabalho de Gontcha-
róv vale a pena: na dificuldade do 
protagonista de escrever uma carta 
ou de pôr-se a resolver qualquer 

ser ou fazer: eis a Questão
questão, por mínima que seja, en-
contramos a descrição exata da pre-
guiça, do desânimo, da negligência e 
do medo — nada que não escutemos 
de bisavós e que não exista muito 
vivo ainda nos dias de hoje.

No desenrolar de sua narra-
tiva, Gontcharóv despeja em Obló-
mov, em trechos bem-humorados, 
a sátira de uma nobreza russa — fú-
til e incapaz — em declínio perante 
as novas habilidades que os séculos 
19 e 20 demandariam. No entanto, 
basta uma reflexão mais profunda 
para indagarmos se o ideal de vida 
como “realizar” é realmente maior 
do que o ideal de vida como “ser”, 
ou se trata-se apenas de uma exi-
gência dos novos tempos.

áGuA friA
O ápice do primeiro ato é a des-

crição sobre o ideal de vida de Obló-
mov (o tal “oblomovismo”), narrado 
no capítulo “O sonho de Oblómov”, 
retirado pelo autor de um conto es-
crito em 1849 e que, provavelmente, 
fermentou o suficiente para se trans-
formar em sua obra-prima.

No segundo momento, Obló-
mov encontra seu amigo Andrei 
Ivánovitch Stolz, amigo de infância 
de origem alemã. Ele o impele à 
ação e, nas férias de verão, apresen-
ta-lhe Olga Ilínskaia Serguéievna. 
Esta, uma aristocrata, deseja fazer 
de Oblómov seu herói, apaixona-se 
por sua ternura e o exorta a se tor-
nar um homem pronto para a bata-
lha da vida. Encantando-se ao ver 
os progressos do homem apaixona-
do, Olga se precipita. Ele, por sua 
vez, acredita no futuro de plenitude 

e felicidade criado por ambos, faz 
planos e enamora-se. A preguiça, 
porém, é maior, e consome as ex-
pectativas de Olga e as esperanças 
de Oblómov em sua própria trans-
mutação e no futuro do casal.

Ao chegar à terceira e quarta 
partes, porém, Gontcharóv se perde 
um pouco em seus (ótimos) perso-
nagens e no desencadear da histó-
ria. Após desatar o compromisso 
com Olga, Oblómov se torna vítima 
de golpistas russos, seus conheci-
dos. Na vida real, para um homem 
que não possui habilidades práticas, 
isso equivaleria à sua derrocada. 
Mas Gontcharóv, ao ver aonde levou 
seu protagonista, considerando suas 
inúmeras qualidades e bom coração, 
redime-o de seus defeitos, não tem 
coragem de finalizar a tragédia.

Gontcharóv deixa-se vitimar 
por seu próprio enredo e usa a ami-
zade e praticidade de Stolz para sal-
var o personagem. A sensação, no 
entanto, é de decepção. Seria como, 
por exemplo, Shakespeare tornar 
lúcido seu Hamlet, ou fazer com 
que Otelo reatasse com sua ama-
da, terminando a tragédia de modo 
delicado e bom, todos satisfeitos. 
Certamente, na Velha Rússia, o 
desfecho escolhido pelo autor seria 
impossível, e a história toda cai por 
terra. Gontchárov arremata com 
um final previsível — o que, para 
um romance deste porte, não deixa 
de ser um balde de água fria.

Há, porém, uma reflexão im-
portante que pode salvar a previsi-
bilidade do romance: Oblómov não 
deixa de ser herói, pois realiza o seu 
ideal de vida, enquanto Stolz e Olga 

descobrem que a vida, compreendi-
da por ambos como uma sucessão 
de “realizações”, descreve sua curva 
ascendente na juventude, mas fina-
liza em uma rota descendente. Por 
tal motivo, Oblómov termina seus 
dias em harmonia, enquanto os 
dias de Stolz e Olga são temperados 
por uma certa amargura.

Finalmente, Gontchárov es-
miuça seus outros bons persona-
gens: sem mais nem menos, o autor 
passa longas páginas a descrever a 
tristeza de Olga e sua lenta recupe-
ração, com a ajuda do alemão Stolz. 
Também passa tempo demais para 
explicar como um homem do cali-
bre de Stolz aceita ocupar a segun-
da opção na vida de Olga, desafian-
do o ideal romântico. E se empenha 
mais outro tanto explicando como 
os três continuaram amigos depois 
daquele triângulo amoroso, numa 
sociedade tradicionalista como a 
da Rússia no século 19.

Vê-se claramente que o pró-
prio autor se apaixonou por Obló-

mov (uma autobiografia?) e tem 
misericórdia de seu protagonista, 
tanto nas questões práticas como na 
razão moral. Stolz livra Oblómov dos 
malfeitores, assume a condução dos 
negócios de Oblómovka e permite 
que o amigo preguiçoso tenha um 
fim bem próximo do sonhado: entre 
o tiquetaquear do relógio, observan-
do a algazarra das crianças e o traba-
lho criterioso de Agáfia Matviéievna 
Pchenítsina, uma conterrânea que se 
torna sua esposa e que contentava-se 
em vê-lo fazendo o que mais amava: 
dormir. Por fim, Stolz e Olga cuida-
rão das heranças de Oblómov — seu 
filho Andrei, seu criado Zakhar e sua 
aldeia, Oblómovka.

Em uma narrativa muito rica 
em citações literárias e ambientada 
nas melhores locações da Rússia e da 
Europa — apesar do compreensível 
deslize do autor — Oblómov é um 
romance de qualidade equivalente 
ao padrão europeu, digno de Flau-
bert, dickens, Tolstói ou dostoiévski, 
retratando de modo ímpar a quintes-
sência do estilo russo e o fim de uma 
era na aristocracia rural e servocrata.

A linguagem de Gontcharóv, 
seus diálogos e algumas passagens 
preciosas tornam o romance estu-
pendo, inigualável. 

Tudo isso rendeu ao autor dois 
feitos inéditos: criou-se do roman-
ce a palavra russa “oblomovismo”, 
que caracterizava um modo de vida 
inerte e apático tratado no ensaio O 
que é o oblomovismo?, de Dobroli-
úbov, gerando intensas discussões 
políticas; e uma narrativa que até os 
dias atuais mantém-se jovem, rica, 
intensa e encantadora.

metáforas, elas são capazes de sur-
preender durante uma fração de 
segundo, mas não provocam qual-
quer tipo de emoção profunda. Se 
pensarmos na vida como um so-
nho, isso é uma reflexão, uma refle-
xão que é real, ou pelo menos uma 
reflexão que a maioria das pessoas 
é levada a fazer, não é? “Quão fre-
qüentemente pensado, mas nun-
ca tão brilhantemente expresso” 
(“What oft was thought, but ne’er so 
well expressed”, citação de Alexan-
der Pope). Acho isto melhor do que 
a idéia de chocar as pessoas, do que 
procurar ligações entre coisas que 
nunca antes tiveram qualquer liga-
ção entre si, porque não há uma li-
gação real, portanto tudo não pas-
sa de uma espécie de malabarismo.

Ao terminar a leitura, restou a 
tentação de unir pedaços aleatórios 
do romance — como, por exemplo, 
o pijama da capa e um nome na de-
dicatória que também denomina 
um personagem menor — e cons-
truir uma história melhor do que 
a que eu acabara de ler. Mas isso 
constituiria superinterpretação, 
creio — semelhante à presente no 
primeiro parágrafo desta resenha.

Trocaria toda essa minha 
capacidade para superinterpretar 
por um amigo que me alertasse so-
bre a qualidade do livro antes que 
eu começasse a lê-lo.

*Na verdade, o prêmio se 
chama “To Hell With Prizes” e foi 
criado para que os agentes literá-
rios ingleses submetessem ao júri 
originais de ficção de autores es-
treantes. Por enquanto, só houve 
uma edição do prêmio, em 2010 
— a de 2011 teve seus finalistas 
divulgados, porém o anúncio do 
vencedor, programado para abril 
daquele ano, não foi feito.

lembrava-me das palavras de Bor-
ges em entrevista à Paris Review.

Quando eu era jovem andava 
sempre à caça de novas metáforas. 
Descobri então que as metáforas 
verdadeiramente boas são sempre 
as mesmas. Quer dizer, compara-se 
o tempo com uma estrada, a morte 
com o sono, a vida com um sonho, e 
são essas as grandes metáforas da 
literatura porque correspondem a 
algo de essencial. Se inventarmos 
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VIVa o PoVo braSILEIro
Romance new weird de
João Ubaldo Ribeiro.
Publicado em 1984, esse romance an-

tecipa em mais de uma década o new weird, 
movimento que ganharia corpo na literatura 
anglófona apenas em meados dos anos 1990. 
A narrativa percorre quatro séculos de história 
do Brasil, seu tema central é a construção de 
nossa identidade bizarra e delirante. Em suas 
setecentas páginas, dezenas de portugueses, 
holandeses, índios canibais, escravos de en-
genho, visitantes extraterrestres, divindades 
do candomblé e criaturas de nosso folclore 
protagonizam uma batalha titânica. Para dar 
conta dessa diversidade cultural, o discurso do 
narrador também muda ao longo do romance, 
adotando todos os registros imagináveis: sole-
ne, filosófico, científico, coloquial, satírico, etc. 
O autor ainda inventou três novos idiomas para 
conferir mais credibilidade aos extraterrestres, 
às divindades e às criaturas folclóricas.

trIStE FIM dE oLICarPo quarESMa
Romance de história alternativa
de Lima Barreto.
Nesse folhetim quase publicado no Jor-

nal do Commercio do Rio de Janeiro, entre 
agosto e outubro de 1911, a República dos Es-
tados Unidos do Brasil não foi proclamada, o 
governo provisório do marechal deodoro da 
Fonseca nunca existiu e dom Pedro II ainda é o 
nosso jubiloso soberano. Nesse contexto alter-
nativo, o major Policarpo Quaresma é o idealis-
ta ingênuo que, cooptado por uma organização 
revolucionária, recebe a missão de assassinar 
o imperador. Quaresma erra o alvo, matando 
acidentalmente o arquiduque Francisco Fer-
dinando, herdeiro do trono Austro-Húngaro, 
provocando assim a Primeira Guerra Mundial. 
Barrada a tempo pelo editor-chefe do Jornal do 
Commercio, essa versão do romance foi rapida-
mente substituída por outra “um pouco menos 
delirante”, nas palavras do preocupado editor.

CrôNiCA dA CASA ASSASSiNAdA
Romance sobre invasão alienígena 
de Lúcio Cardoso.
No interior de Minas Gerais, uma né-

voa senciente, de origem desconhecida, es-
palha-se pela fazenda da família Menezes, 
contaminando todos que aí vivem. Logo uma 
atmosfera de morbidez e angústia domina os 
protagonistas, que passam a se comportar 
estranhamente. Entre Nina, Valdo, André e 
os outros Menezes estabelece-se uma comu-
nicação excêntrica, de natureza telepática. 
Subitamente vem à tona a história da deca-
dência da família: os casos extraconjugais, 
os atos violentos, os amores proibidos, as 
relações incestuosas, as perversões. No final 
do romance o passado vergonhoso é apaga-
do. Purificados pela névoa, todos perdem a 
consciência, o espírito. Dos protagonistas 
apenas o corpo físico permanece: o receptá-
culo perfeito para a invasão iminente.

bôNuS
Os escritores e pesquisadores Petê 

Rissatti, Rinaldo de Fernandes e Musta-
fá Ali Kanso informaram-me sobre outros 
clássicos da literatura brasileira em seme-
lhante situação.

Segundo Petê, O encontro marcado 
era pra ser um romance de ficção científica 
distópica. Fernando Sabino revela essa in-
tenção em duas longas cartas endereçadas ao 
jornalista Paulo Mendes Campos (a primeira 
carta) e ao editor Ênio Silveira (a segunda).

Por sua vez, Rinaldo descobriu que Gra-
ciliano Ramos era leitor de ficção científica, 
especialmente de Júlio Verne e H. G. Wells. 
O pesquisador encontrou nos papéis de Gra-
ciliano os primeiros esboços de seu romance 
mais célebre, cuja trama era pra ser um pouco 
diferente da versão final, publicada em 1934.

E, segundo Mustafá, Olhai os lírios 
do campo era pra ser um romance de ficção 
científica new wave. Examinando os arquivos 
de Erico Verissimo, o pesquisador encontrou 
várias anotações que deixam clara essa inten-
ção não realizada pelo romancista gaúcho.

o eNCoNTro mArCAdo
Romance distópico
de Fernando Sabino.
Eduardo, rapaz tímido de dezoito anos, 

com uma grave doença da qual não se encon-

tra diagnóstico seguro na segunda década do 
século 21, é congelado por seus pais até que a 
cura seja encontrada. No fim do século, Eduar-
do é descongelado e descobre um mundo bem 
diferente do que ele conhecia. Por um lado, sua 
grave doença já pode ser curada em qualquer 
farmácia, com dois ou três comprimidos. Por 
outro, as condições políticas e sociais que en-
contra no Novo Mundo não são das melhores: 
na Terra com quinze bilhões de habitantes não 
existe mais privacidade possível. O espaço para 
cada ser humano em terra firme foi reduzido a 
vinte metros quadrados, a água é reprocessada 
e tem um gosto horrível, a comida é racionada 
e todos os passos dos cidadãos são controla-
dos por meio de chips e outras parafernálias 
que Eduardo só conhecia dos romances da sua 
época. Mas seu maior problema será encon-
trar o filho de uma relação furtiva com uma 
vizinha, ocorrida antes de seu congelamento. 
Filho que agora estaria com setenta anos.

[Pesquisa: Petê Rissatti]

SÃo berNArdo
Romance sobre vida extraterrestre 
de Graciliano Ramos.
Paulo Honório foi, veio, virou, revi-

rou, ganhou, emprestou. Conheceu Padi-
lha, emprestou mais. Padilha andava na 
beira do rio, tomando cachaça, descuidado 
da fazenda São Bernardo. Padilha não teve 
como pagar o empréstimo, ficou deitado na 
rede suja, uma chuva raiada, as telhas de 
bico aberto, gotejando, a fazenda com mato, 
potó, Paulo Honório, o olho gordo, foi co-
brar o seu, peitou, encurralou Padilha, que 
cedeu, foi passado, logo vendeu a fazenda. 
Paulo Honório aí tocou o negócio, fez o mo-
tor girar, enricou, bateu em gente, enricou 
mais. Pagou o casamento com Madalena, ser 
diferente, e bem, dele, transgênica, solidari-
zava-se até com as árvores da fazenda, onde 
um dia pousaram umas patativas metálicas, 
de canto de mola. Madalena pegou carona 
com elas, largou-se para o planeta Pitão, 
que tinha mandacarus marrons, enfiados 
em geleiras, rolinhas pingando de aroeiras e 
alguns pastos, o que fazia Madalena, em seu 
casebre de travessas de prata entalado entre 

duas rochas, com jirau e uns pingüins engra-
çados no terreiro, lembrar do filho e chorar 
aos montes, que eram elevados e com neve 
rosada. E ninguém mais soube o que acon-
teceu com Madalena, só Padilha, que virou 
professor-operário em São Bernardo e con-
tava a história pros meninos embasbacados, 
de olhos também metálicos pra saber a ver-
dadeira história da mulher que viajou com 
as patativas para Pitão, enquanto Paulo Ho-
nório, diante do seu crepúsculo, seco, cacto, 
a alma agreste, a alma poente, fenecia.

[Pesquisa: Rinaldo de Fernandes]

oLhAi oS LírioS do 
CaMPo dE aStEróIdES
Romance new wave
de Erico Verissimo.
A primeira parte do romance se inicia 

com Eugênio Fontes, um próspero exomédi-
co, viajando de sua propriedade lunar rumo 
à cidade orbital da Terra, que dista três ho-
ras de astronave. O chamado veio de um 
hospital da cidade orbital, onde seu grande 
amor do passado, Olívia, está morrendo. É 
durante essa breve jornada que Eugênio, em 
sucessivos flashbacks, retoma seu passado. 
Ele evoca a infância infeliz no campo de as-
teróides, dada a pobreza do pai fabricante de 
trajes espaciais, e o desejo que acometeu o 
protagonista de se tornar um homem rico e 
livrar a família de todas as vergonhas gera-
das pela miséria. É por essa razão que Eugê-
nio se casa por interesse com Eunice, uma 
mulher muito rica, e abandona Olívia. Nesse 
meio-tempo se inicia a Primeira Guerra In-
terplanetária. Com essa história ao fundo, o 
autor compõe um painel de tipos humanos 
sempre às voltas com o conflito segurança 
versus felicidade. Na segunda parte, Eugê-
nio rompe o casamento com Eunice, encora-
jado por saber da existência de Ana Maria — 
filha que teve com Olívia —, e passa a ser um 
médico do campo de asteróides, atendendo 
os mineiros pobres. O romance termina com 
uma cena antológica: Eugênio e sua filha 
Ana Maria passeando alegremente de buck-
rogers pela praça orbital de Ceres.

[Pesquisa: Mustafá Ali Kanso]

dez roManCes essenCiais da
fiCção CientífiCa brasileira (final)

doM quIxotE (2 VoLS.)
Miguel de Cervantes
trad.: ernani ssó
Penguin-Companhia
1.328 págs.

Considerado o primeiro romance 
moderno, a história do fidalgo que 
luta contra inimigos imaginários na 
espanha do século 17 eternizou as 
figuras de dom Quixote e sancho 
Pança, seu fiel escudeiro. esta 
edição traz introdução de John 
rutherford, tradutor da obra para 
o inglês, e posfácios de ricardo 
Piglia e Jorge luis borges.

vASTo mAr de SArGAÇoS
Jean rhys
trad.: léa viveiros de Castro
rocco
192 págs.

em 1830, a Jamaica ainda vive sob 
o domínio do império britânico, 
cuja cultura, marcada pela era 
vitoriana, reprime com força qualquer 
expressão de feminilidade, relegando 
a mulher na sociedade. a bela 
antoinette Cosway passa a viver 
um conflito entre a mulher que é e 
a que deve ser quando conhece o 
jovem inglês com quem se casará.

haIkaI: antoLoGIa E hIStórIa
org. e trad.: Paulo franchetti 
e elza taeko dói
editora unicamp
240 págs.

os 107 haikais que compõem este 
volume, traduzidos diretamente 
do japonês, revelam um esforço 
de compreensão de uma cultura 
radicalmente diferente da nossa, 
com codificações sociais e um 
fundo religioso diverso, além de 
uma outra tradição de escrita e 
leitura. as notas da edição situam o 
leitor no meio cultural do haikai.

A SuL. o Sombreiro
Pepetela
leya
364 págs.

Manuel Cerveira Pereira é o ordinário 
conquistador de benguela. o início 
do colonialismo português em 
angola constitui o pano de fundo 
deste romance, quando europeus 
rebaixados foram levados a “salvar” 
almas pagãs das terras conquistadas 
da áfrica, junto das profecias de 
uma senhora mística, das histórias 
de um inglês doido e de um negro 
fugindo do pai alcoólatra.

Livro,
Michel Melot
trad.: Marisa Midori deaecto 
e valéria guimarães
Ateliê • 224 págs.

Qual seria o milagre desse objeto, 
nascido há mais de dois milênios, 
eminentemente moderno por sua 
forma cúbica, matemática e industrial, 
que triunfou do rolo até se tornar o 
“tijolo elementar” do pensamento 
ocidental? o autor, ex-presidente do 
Conselho nacional de bibliotecas 
francês, investiga a topografia e 
a arquitetura do objeto livro.

o AzArÃo
Markus zusak
trad.: ana resende
bertrand brasil
176 págs.

aos 15 anos, Cameron Wolfe é um 
garoto perdido na vida, sempre às 
turras com os dois irmãos e seus pais. 
incorrigível, infeliz consigo mesmo 
e com a vida, Cameron sabe que é 
capaz de mudar. Mas o que seria 
necessário para isso acontecer? talvez 
a paixão repentina por rebecca Conlon, 
que o obriga a abandonar seu lado 
derrotista e tornar-se um vencedor.

o PErSEGuIdor
Julio Cortázar
trad.: sebastião uchoa leite
Cosac naify
96 págs.

Presente na coletânea As armas 
secretas (1959) e inspirado na 
vida do jazzista Charlie Parker, este 
conto descreve os últimos dias de 
Johnny Carter, saxofonista que se 
debate na fronteira entre a lucidez 
e a destruição, entre a arte e o 
alcoolismo. o desenhista argentino 
José Muñoz ilustra esta edição, tributo 
ao mundo ficcional de Cortázar.

ACAbAdorA
Michela Murgia
trad.: denise bottmann e federico Carotti
alfaguara
154 págs.

na itália dos anos 1950, Maria listru 
é uma acabadora, aquela que faz o 
sofrimento cessar, acolhendo pela 
última vez as pessoas e ajudando-as a 
abandonar a vida. foi adotada quando 
criança por uma rica costureira, que 
exerce ainda uma segunda atividade 
misteriosa. este enigma, bem como 
o amor e a morte, estão entre os 
mistérios no caminho de Maria.

o muNdo de SofiA
Jostein gaarder
trad.: leonardo Pinto silva
Companhia das letras
568 págs.

Às vésperas de seu aniversário de 
15 anos, sofia amundsen começa a 
receber estranhos bilhetes e cartões-
postais. os bilhetes são anônimos e 
perguntam a sofia quem é ela e de onde 
vem o mundo. os postais são enviados 
do líbano, por um major desconhecido, 
para uma certa hilde Møller Knag, de 
quem sofia nunca ouviu falar. nova 
tradução direto do norueguês.

oS ANoS de fArTurA
Chan Koonchung
trad.: guilherme da silva braga
l&PM
280 págs.

China, 2013. Com o colapso das 
potências ocidentais após a crise 
de 2008, o país se tornou a maior 
economia mundial. é nesse cenário 
futurista que vive o escritor taiwanês 
lao Chen. após reencontrar uma antiga 
paixão, ele inicia uma investigação para 
tentar descobrir que fim levaram 28 
dias que desapareceram do calendário 
e dos quais ninguém se recorda.
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Fero
cupido

adriana ArmoNy

Um homem que ignora o erotismo é tão estranho quan-
to um homem sem experiência interior.

(Georges Bataille)

E quando você ri, provocando o desejo, eu rio também. 
Estamos sentados, em frente à janela que dá para uma confu-
são verde, por onde se esgueiram os últimos raios da tarde. O 
Jardim Botânico é um bairro bem tranqüilo, você disse quando 
entrou, observando as paredes tão diferentes da nudez da casa 
dos seus pais no Méier: quadros de verdade, com pinceladas 
espessas, em vez de gravuras de brinde em molduras baratas. 
Eu examino o seu rosto enquanto digo:

— É muito difícil escapar do clichê, quando se trata de erotis-
mo. Principalmente na literatura contemporânea. Talvez seja um 
problema dos autores, talvez dos leitores. O problema é que quase 
tudo já foi dito, as metáforas estão gastas. 

— Claro.
— Veja este verso: “Estou sendo queimada, o fogo me 

transforma em cinzas”. Safo podia escrever isso, mas eu ou 
você não podemos. Nesse caso, a ambigüidade funciona me-
lhor. A ambigüidade e o paradoxo. Sobretudo o paradoxo en-
tre o humano e o divino.

Puxo o meu exemplar dos Lusíadas que espera aberto 
sobre a mesa:

— Aqui, por exemplo, quando Vênus pede ao “fero Cupi-
do” que providencie uma ilha com ninfas para o prazer dos 
navegantes. O narrador diz que Cupido “os deuses faz descer 
ao vil terreno/ E os humanos subir ao céu sereno”. 

Você espicha o pescoço para conferir os versos. Abre o 
seu exemplar e encontra-os, a expressão aliviada. Tem o rosto 
e a idade feitos para dar prazer.

— Bonito. O paradoxo do erotismo.
— Exatamente. Vênus desde o início mostra que Eros é 

aquele que está entre o humano e o divino. 
— Esse seria o erotismo sagrado, então? 
É uma das suas manias: lê algo em algum lugar e quer 

logo aplicar o que aprendeu. Bom aluno, bom orientando. 
Bom garoto.

— Não seria bom usar o Bataille? — O seu sotaque é hesi-
tante, não sabe se tenta pronunciar o nome à francesa ou se opta 
pelo orgulho nacional, típico dos próprios franceses. Você pros-
segue, recitando, os olhos ansiosos por aprovação. — O erotis-
mo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado. 

— Hmmm, pode ser. 
— Peraí, vou pegar o Bataille — folheia as páginas ama-

reladas com dedos morenos e compridos, mais delicados do 
que se esperaria da sua compleição física. — Não, não é isso, 
deixa eu ver...

Tua voz, adoro tua voz de barítono.
— Quer um café? 
Eu levanto devagar, vou até a cozinha. Pela porta entrea-

berta, enquanto abasteço a cafeteira, vejo a sala pouco a pouco 
se enchendo de sombras. Você está de costas, procurando a ci-
tação correta, a cabeça levemente inclinada. Seu ombro direito 
segue o movimento da cabeça; a manga da camisa se amarro-
ta contra o espaldar da cadeira, e você mal se vira quando eu 
pergunto, da porta: açúcar? Sim, por obséquio, você responde, 
com aquela formalidade deslocada que sempre me faz sorrir. 
Está de bermudas e tênis, mas veste terno e gravata nas pala-
vras. Enquanto o cheiro do café se esgueira pela sala, eu tiro 
as sandálias e sinto o piso fresco sob os pés: é verão e o fim de 
tarde, em vez de trazer melancolia, soa como uma promessa. 

— Achei! — você diz, os olhos transbordando alegria, 
quando chego equilibrando as minúsculas xícaras de metal. — 
“A transcendência do ser pode ser alcançada através da tercei-
ra forma de erotismo, o sagrado. Nesse caso a ação erótica é 
comparável ao sacrifício religioso: a morte ritualística quebra 
a descontinuidade por meio do retorno ao divino”. 

Estendo-te a xicara de café; meu braço toca levemente o teu. 
— Acho que você pode usar, sim — satisfeito, você anota al-

guma coisa no bloquinho ensebado. — Mas vamos avançar. Olha 
no seu fichamento: que outra passagem você gostaria de destacar?

Você olha para a página do livro, e parece ter um breve 
sobressalto: será que notou que estou descalça? Não teria nada 
demais, as tiras me apertando, o que poderia ser facilmente 
constatado pelos lanhos que marcam a pele fina dos pés. 

— Vênus instila nas ninfas “secretas afeições” para traba-
lharem com mais vontade de contentar a quem se afeiçoarem. 

Será que é o erotismo dos corações? 
O contraste entre sua maneira de falar a palavra “co-

rações” e o corpo forte de garoto acostumado ao assédio fe-
minino me atinge como um punhal. Aproximo a xícara dos 
lábios enquanto você continua.

— E também quando Cupido organiza a expedição para 
castigar os homens que amavam coisas que serviam para se-
rem usadas, e não amadas por si mesmas!

O seu rosto se acende, é o romântico que se revela? A 
ingenuidade da idéia nem por isso é menos encantadora: não 
devemos usar as pessoas, as mulheres, é preciso amá-las por 
si mesmas, sem interesse... E então sua expressão muda, é im-
pressionante como há vários rostos no teu rosto.

— E tem também a seqüência que se inicia na estrofe 32, 
que fala dos “amores mil desconcertados”: o amor “nefando” 
entre pessoas de diferente condição social.

— Na época, esse era um amor absolutamente condenável... 
Você continua, implacável:
— O narrador diz que a culpa seria mais da mãe, Vênus, 

que do menino, que é o Cupido. O filho é o puro amor, e Vê-
nus, o desejo sexual.

Eu te ofereço uma rosquinha de nata, que você recusa 
com um menear da cabeça.

— Pelo visto o desejo feminino sempre assombrou os ho-
mens... É só lembrar das bruxas da Idade Média — rio, e desta 
vez sou eu que procuro os teus olhos; mas, envergonhada da 
fraqueza, logo me recomponho. — São mitos, sexo e amor es-
tão presentes nos dois, não quer dizer que o amor esteja asso-
ciado ao homem e o sexo à mulher. Mas não é essa parte que 
eu gostaria de analisar, agora. Vamos até o ponto em que é 
apresentada a Ilha dos Amores, a partir da estrofe 52, em que 
a natureza transborda erotismo. Que trechos você destacou?

Você folheia o volume com atenção redobrada, os dedos 
eficientes, até encontrar os trechos.

— “Oiteiros erguidos com soberba graciosa”, “Num vale 
ameno, que os oiteiros fende”; e o mais óbvio: “Os fermosos 
limões ali cheirando/ Estão virgíneas tetas imitando”. 

Também tenho o meu exemplar comigo. Estico o corpo 
na cadeira e leio os versos: 

Abre a romã, mostrando a rubicunda cor, 
com que tu, rubi, teu preço perdes 
Entre os braços do ulmeiro está a jucunda
Vide, cuns cachos roxos e outros verdes;
E vós, se na vossa árvore fecunda,
Pêras piramidais, viver quiserdes,
Entregai-vos ao dano que cos bicos
Em vós fazem os pássaros inicos.

Uma lufada de vento vem da janela e me arrepia. Pe-
ras piramidais, bicos: são os seios, evidentemente. A natureza 
erotizada, lascivos beijos do vento. E a romã que se mostra, 
vermelha e aberta. 

— A analogia é óbvia, né? — Você baixa os olhos, parece 
envergonhado. Os seus braços, dois troncos de cedro. No colo 
o celular acusa uma mensagem que seus dedos ágeis não se 
animam a responder.

— A natureza prepara a perseguição dos caçadores — 
engato rápido, com calculada indiferença. — Cria o ambiente 
metafórico para a virilidade que desponta a partir da estrofe 
70. As ninfas, por sua vez, fogem, e, “sorrindo e gritos dan-
do”, se deixam apanhar pelos caçadores. Aqui temos o jogo 
erótico do esconder e do mostrar. O vento solta o cabelo dou-
rado de uma, leva a roupa íntima de outra: revelam as alvas 
carnes, súbito mostradas, que acendem o desejo. As ninfas 
se lançam nuas sobre o mato, dando aos olhos o que às mãos 
cobiçosas vão negando (os seios à mostra, as coxas abertas). 
Os homens se arremessam, ainda vestidos e calçados, para 
não gastar tempo (esfregando, lambendo), saltam na água 
como cães de caça em busca da presa (o férreo cano erguido, 
mordendo, chupando).

Reclino o corpo e o decote na tua direção. A analogia é 
óbvia, como você disse antes. Eu falo e falo, a boca cada vez 
mais próxima do teu rosto:

— Finalmente, aparece Leonardo, soldado cavaleiresco 
dado a amores desgostosos — não sabes, mas me faz gosto 
imaginar-te como Leonardo: um príncipe melancólico, mas 
cheio de desejo. — Corre atrás da bela Éfire, que se fazia mais 
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de difícil do que as outras, dizendo: “ó formosura indigna de 
aspereza, pois desta vida te concedo a palma, espera um corpo 
de quem levas a alma!”. 

Enquanto não te olho, percebo que minhas palavras saem 
atropeladas, mas continuo, irresistivelmente:

— Todas cansam de correr, menos sua amada. Ela corre, 
corre, para que ele não possa tocá-la, mas isso não diminui 
a felicidade de Leonardo, pelo contrário: ele quer ver de que 
modo sutil ela busca lhe escapar. 

Sinto a tua respiração apressada; tens algo para dizer, 
agora. Por isso deixo que tomes da minha palavra:

— Mas o Leonardo convence a ninfa! Argumenta, tece 
mil considerações, implora. E é sob o poder do discurso dele 
que ela cede: 

Volvendo o rosto, já sereno e santo,
Toda banhada em riso e alegria,
Cair se deixa aos pés do vencedor 
Que todo se desfaz em puro amor

Teu ar é de triunfo. Recostas no espaldar da cadeira, 
abres as pernas relaxadas como um paxá. Lembro-me dos ver-
sos de Maria Teresa Horta:

Ferozmente amor
com torpidez e raiva

Tenho vontade de tocar a pele rija do teu pescoço, sua 
vaga penugem; descer minha mão pelas tuas costas duras, 
delicadamente fazer-te ajoelhar.

Abre os meus lábios com a umidade da tua boca.
Você reclina os ombros largos em direção à mesa:
— Acho que o que faz a ninfa sucumbir é o jogo de pala-

vras, porque ela só reduz o ritmo da fuga quando ouve estas 
palavras: “E tu me esperarás, se Amor te fere; e se me esperas, 
não há mais que espere”. Novamente a ambigüidade: a do ver-
bo esperar. Pode ser aguardar ou ter esperança.

Invade minhas coxas, tua caça,
— Ou desejar — acrescento, a voz sumida.
as mãos explorando
o flanco exposto
— E por fim — digo, lentamente. — Por fim vem a con-

clusão do narrador sobre o amor: “Melhor é experimentá-lo 
que julgá-lo...”.

Lentamente rasga o caminho
Percorre minha loucura
— “... mas julgue-o quem não pode experimentá-lo.”
Até nos tornarmos, meu amor,
O próprio fogo que nos consome.
Olho em cheio no teu rosto, sobre o qual alguma coisa se 

move, algo que se confunde com as sombras que penetram a 
sala. Então teu riso eclode no centro da mesa, generoso e cruel.

— Que grande sacana, esse Camões! 
Sob meus pés descalços, sinto a frieza do piso. É tarde, 

e a janela é um quadrado negro de ilusão. Como o silêncio se 
confunde com a noite, vou até o interruptor e acendo a luz. Eu 
olho você e já não o reconheço. Um garoto estranho, feito de 
madeira, prolongamento da cadeira em que se senta, ocupou 
o seu lugar. Com minhas mãos bem cuidadas, pego rápido o 
resto gelado do café, com o qual apenas umedeço os lábios. Eu 
me levanto e começo a recolher as coisas.

— Você tomou as notas? 
— Acho que tá na hora de ir, né? Já anoiteceu.
Não sei se por nervosismo ou por excesso de objetivi-

dade, você reúne os papéis apressadamente, sem me olhar. 
Talvez note de passagem meus pés, o esmalte me tingindo de 
sangue os dedos. 

A caminho da saída, carregado de livros e papéis, você 
tropeça. Ou é apenas impressão minha? Torço a chave e es-
pero que você se aproxime. Eu abro a porta e ofereço minhas 
bochechas ao toque áspero da sua pele.

Antes de atravessar a porta, um sorriso encantador parte 
em dois o seu rosto de cedro. 

— Hoje vai ter ensaio na quadra da Mangueira. Não per-
co por nada deste mundo!

Quando você sai, estendo a mão para o interruptor e apa-
go a luz. Na umidade esguia da sala, me sinto viva novamente. 
Rosto de cedro. Preciso anotar mais essa metáfora.
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N
a tarde do 13 de maio Santiago 
de Compostela estava já prima-
veril. Para o lado do Centro de 
Arte Contemporânea o Parque de 

Bonaval irradiava a calma do fim de sema-
na, com isolados e vagarosos visitantes. Pe-
las vidraças baixas do edifício de Álvaro Siza 
entrava uma luz nimbada que deixava na at-
mosfera do bar um sossego quente.

Na mesa do canto estava sentado P. 
desde as 17h, com alguma ansiedade mal dis-
simulada. Aguardava alguém. O Catedrático 
de Medicina, o Professor F., “orientador” 
da sua tese de doutoramento, tinha deixado 
para ele uma mensagem para encontrar-se 
naquele lugar. E P. consumira um café com 
impaciência, tratando de imaginar o que po-
dia querer o velho catedrático, sem alcançar 
uma explicação para o motivo da cita nem 
para a escolha precisamente do Museu.

O respeitável Professor F. nunca se afas-
tava do seu gabinete, raramente alguém o ia 
encontrar fora da faculdade, e era contra a sua 
natureza, pensava o desconcertado P., tecer 
intrigas académicas. Por outro lado, não havia 
hipótese de ele encaixar em qualquer plano 
clandestino dessa espécie. Nem no ano esco-
lar que findava, nem no próximo, pelo menos, 
cabia possibilidade de entrar como assisten-
te por necessidades docentes. Tinha passado 
doze meses nos EUA, como bolseiro de inves-
tigação, e agora só lhe cabia concluir a tese na 
Galiza, sem muitas perspectivas imediatas. 
Era quase um desconhecido aqui, namorada 
americana de relações acabadas, sem amigos 
de estudos que reencontrar na cidade. Come-
çava a reorganizar-se à volta do apartamento 
que lhe tinham deixado os pais, antes de se 
matarem num acidente na A9 dois anos antes. 
Era um fantasma à espera da autoridade, pen-
sou, começando a esboçar um sorriso.

Mas levantou a vista e sentiu-se apa-
nhado pelo sorrir já completo da empregada 
posto nele. Ia pedir um jornal, para descon-
trair, quando nesse instante apareceu o cate-
drático, cabelo branco, óculos, ágil como um 
rapaz, e vestido mais desportivamente do que 
costumava. Segurava uma pasta acastanhada 

na mão direita, que mudou para a esquerda 
cumprimentando, e desculpou o atraso. Com-
postela ultimamente estava impossível para 
estacionar, afirmou. Como era sábado, vinha 
de carro da sua casa em Cacheiras. Perguntou 
pela vida, tomou água natural de Mondariz, 
cuspiu um bocado contra a ocupação de pro-
fessor. E sugeriu dar uma volta pelo jardim.

Logo de alguns comentários acerca da 
paisagem e do clima, com a pertinente pausa 
prévia, o catedrático começou a frase, De cer-
teza te perguntas por que te chamei, e por que 
marcamos aqui... Então P., que o seguia impa-
ciente, respirou profundamente e respondeu 
afirmando, claro. Mas a seguinte interrogação 
retórica sumiu-o no primitivo desconcerto: Tu 
estavas fazendo uma tese acerca de um osso 
da cabeça, não é? O bolseiro pensou, desen-
cantado, que afinal o assunto era académico 
e que não ia ser do seu agrado, mais ofendido 
por tanto mistério que por o catedrático não 
recordar o trabalho que supostamente orien-
tava. Seria que ia ser delicadamente desprovi-
do da bolsa? Utilizado para alguma manobra? 
Sacrificado por outro...? A confusão agravou-
se quando o velho professor começou a falar 
de repente em Daniel Castelao, que tinha 
falecido em Buenos Aires a 7 de janeiro de 
1950, que era aquele grande galeguista escri-
tor, artista, médico e coisa e tal.

— Já sabes quem é. O que não sei se sa-
bes é o tumulto que provocou o seu retorno, 
o dos seus restos, claro, em junho de 1984, 
desde o cemitério de Chacarita para ficarem 
aí ao lado. Um amigo meu foi malhado pela 
Guarda Civil à saída do aeroporto, só por pa-
rar-se diante do carro em que vinha. E aqui 
na cidade foi tremendo. Nem tudo está es-
quecido, e Castelao, os seus restos, continua 
sendo símbolo para muita gente. 

— Bom, perfeitamente, estamos do lado 
do Museu do Povo... Ei, Galiza! Mas não me 
diga que veio perder a tarde do sábado para 
contar-me isto.

— Isto, filho, ainda é mais complicado, 
porque o crânio de Castelao desapareceu...!

Nesse ponto da conversa, o bolseiro 
sentiu, de repente, que o motivo da cita tinha 

que tomar algum significado concreto para 
ele. Mas, relacionando os dados que até a al-
tura se podiam reunir, só de longe chegou a 
prever como o assunto iria de encontro com a 
sua pessoa. Como podia afectar-lhe a vida. Só 
muito de longe chegou a imaginar.

— Não acredito... E que tem a ver com o 
senhor? E que tem a ver comigo?

— Rapaz..., não tinhas enviado desde 
América um artigo para uma revista da tua 
aldeia, creio que me tinhas dado um exem-
plar; não tinhas escrito algo acerca de um 
proeminente comerciante de memorabilia 
corpórea..., e de um dedo do último guerri-
lheiro antifranquista, ou não sei quê, objecto 
desse contrabando ilícito?

— O mindinho esquerdo do Piloto anda 
na Califórnia, mas omitiram o título...

— Isso!
— Conheci um comerciante, por meio 

do forense que lhe fazia as análises, e fingi 
uma entrevista com tudo aquilo. Havia reali-
dade mas também fantasia.

— Conta-me algo da realidade.
— A realidade é que existe um mercado 

internacional de memorabilia corpórea, certo, 
e nesse negócio inclui-se muito mais do que os-
sos. Existe gente disposta a pagar fortunas por 
restos mortais de seres humanos. E existe gen-
te disposta a fornecê-los. O tipo que eu entre-
vistei comerciava com esse género de artigos 
como com qualquer outro de coleccionáveis. 

— Crânios incluídos...
— Os crânios abriam o que ele chamava 

os “Cinco Grandes”. A seguir, olhos e dedos, 
depois, massa cerebral. O resto entrava na 
“miscelânea”. Todos os artigos eram inventa-
riados com um sistema muito particular mas 
lógico. Classificava-os, em primeiro lugar, 
por categorias físicas (dedos, crânios, massa 
cerebral, amostras de sangue, olhos...); de-
pois, por categorias históricas ou culturais 
(presidentes americanos, artistas de cinema, 
nazis, criminosos e assim por diante). Quan-
do aparecia um artigo, consultava a sua base 
de dados, com clientes não só da América, e 
num clique efectuava a transacção.

— deuses! Tás a ver...! E parece que 

andam aí restos dos famosos mais inespera-
dos... Que tipo de “artigos”? de quem?

— O homem mostrou-me um frasco 
com um olho e assegurou que era de Charlie 
Chaplin. E outro da famosa anarquista Emma 
Goldman. Jefferson davis... e um par não au-
tenticado de Edgar Allan Poe, que valia uma 
fortuna, se as análises fossem positivas.

— Análises que seguem procedimentos 
forenses...

— E não só. É pertinente reconstruir o 
“percurso do produto”, a carreira, proveni-
ência, etc.

— Aí está, existe um percurso, mas no 
caso das peças procedentes da Europa será 
mais longo. Quero dizer, demoram mais a 
chegar, a historiar e a vender.

— Ninguém pode estar seguro. O mate-
rial da Rússia, bolcheviques e czares, parece 
que já não merece grande crédito. Aquele in-
divíduo preferia não ter que enfrentar. Outra 
coisa era o dos nazis, ou os estranhos artigos 
da Argentina, tipo sangue de Evita, e assim... 
Outros artigos da Europa, escritores, políti-
cos..., dependiam da procura. Ora, o maiori-
tário era sempre o “produto do país”.

— Produto do país?
— Pedaços de pólipo do Reagan, de 

quando foi operado aos intestinos, até luvas 
de látex, todas sujas, usadas durante a opera-
ção. Muita procura do JFK, Lincoln num dis-
tante terceiro lugar. Quanto ao Jimmy Car-
ter, o Bush, o Clinton, já eram só longínquos 
mananciais em potência, sobretudo o último. 
E o mesmo em relação à Bárbara, à Hillary...

— Por S. Bernardo, sabes tu mais detalhes 
que tudo quanto conseguiu averiguar a nossa 
equipa nestes dias... É incrível! Temos infor-
mação acerca disso, mas não acabo de crer.

— Essa informação já estava naquela 
revistilha, devia ter lido. Mas não sei que 
pode aproveitar para o caso que me conta, 
e para a sua “equipa”. O crânio de Castelao 
só pode acabar, seguramente, num circuito 
desses. Agora, se a tal equipa ou alguém aqui 
o quer comprar...

Continua na Página 28
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— Até seria possível se imprescindí-
vel. Mas não é tão fácil. Isto é muito mais 
complicado. E delicado. Muita gente que 
pode ter interesses. Qualquer indiscrição e 
arma-se. Para além disso, Castelao só leva 
uns dias desaparecido. Bom, a sua cabeça. E 
existem indícios de que só poderia ter saído 
via Portugal, e de que poderia haver moti-
vos diferentes dos monetários para o roubo. 
Não posso contar muito mais, de momento, 
porque o tema está sendo levado com a má-
xima cautela. O escândalo poderia abalar o 
país. E mais de um posto.

— E qual é o problema? Colocam outro 
crânio no lugar e ninguém sabe. Já sucedeu 
com o Apóstolo Santiago, não é? Pois Caste-
lao não devia ser menos.

— Ai, rapaz, não brinques com isso. De 
momento já é o que se fez, pôr outro, mas... 
chisstt! Como se não soubesses! Nem uma 
palavra...! Símbolos são símbolos, e o baru-
lho de 1984 contra os políticos que translada-
ram os restos ainda está no ar. Por outro lado, 
hoje já não é fácil enganar, porque os dados 
forenses de Castelao não tenho só eu, espera 
aí... (Pegou um dossiê da pasta e entregou.)

— Qualquer opinião minha acerca de... 
não creio que...

— Não, homem. Não é isso. É para tu le-
vares. Andam neste assunto interesses, intri-
gas e especialmente medos. A coisa é simples. 
Eu fui chamado para uma comissão, a da tal 
equipa, que trata de resolver a crise no maior 
dos sigilos. O certo é que, quando conheci os 
pormenores e o objecto do roubo, lembrei-me 
imediatamente de ti e dei o teu nome. Acabei 
por ser incumbido de recrutar-te (a palavra é 
deles), para que recuperes o crânio...

— O queeeê...?!
— A tua condição de investigador nes-

se campo legitima a tua intervenção, os teus 
movimentos, sem levantares suspeitas maio-
res. És galego, sabes de que vai Castelao, sa-
bes idiomas, viajado. O indivíduo adequado.

— Investigador em que campo? No do 
roubo de crânios? Eu tenho uma tese nas 
mãos e...

— Garanto-te que está feito quando 
voltes com o crânio. Em dois anos garanto-te 
uma vaga na faculdade e... Nesta pasta tens 
cartão de crédito a teu nome, credenciais de 
investigador universitário, cartas de apre-
sentação. Encontrarás também um compu-
tador e uma câmara digital e uma agenda 
electrónica, com indicações de alguns con-
tactos. Ai, e um telefone celular; esse por 
minha conta, para que chames informando 
da pesquisa. Na memória já está registado 
o meu número. Toda a informação está em 
papel e no computador. E já está marcado 
um encontro com um médico do Porto... 
para amanhã! Não existe ninguém no mun-
do mais indicado para esta busca!

Quando o velho professor desapa-
receu, ágil como tinha chegado, P. sentiu 
como o parque dançava sob os seus pés. 
Buscou um banco de pedra solitário e ficou 
pensando em tudo aquilo. Abriu a pasta que 
lhe tinham entregado e viu o pequeno com-
putador, papéis, envelopes... E quase deu 
um brinco quando o telefone celular emitiu 
um agudo bip-bip, bip-bip. 

duvidou um segundo, mas acabou por 
pegar rapidamente. O coração batia-lhe com 
força ao premer na tecla azul do pequeno 
Ericsson T10s. Então, ouviu uma voz femi-
nina que lhe pedia, amável mas imperativa, 
para subir ao topo do Parque e aguardar en-
costado à parede próxima a determinada ár-
vore. E desligou. P. levantou-se com deter-
minação, não para fazer o que se lhe pedia, 
mas para encontrar alguém suspeito à volta, 
alguém observando-o. Foi inútil. Começou, 
então, a dar voltas sinuosas devagar, subir, 
descer, para contornar o Parque e aproxi-
mar-se do ponto de encontro sugerido do 
modo menos esperável. Estava atento para 
toda a gente, atenciosa mas dissimulada-
mente; primeiro só para as mulheres, depois 
até para homens e crianças; de início para 
comportamentos estranhos, depois para 
todo o tipo de comportamentos. 

Ficou cansado. Tudo era normal. Tudo 
era anormal. No topo não havia ninguém. 
Decidiu pirar-se.

Quando chegou à base do Parque, já 
a pé do Museu, molhou os dedos no último 
cano de água e refrescou a cara.

— Olha que és lento, tu!
Voltou o rosto húmido e encontrou uma 

mulher jovem, talvez 25 anos, que o estava 
olhando de braços cruzados. Recentemente, 
ao ver um filme em USA, Sandra Bullock ti-
nha-lhe lembrado alguém que não consegui-
ra recordar, a mesma pessoa que tinha dian-
te. Mas agora só tardou uns segundos para 
reconhecê-la: a filha do Professor. Tinha-a 

visto no gabinete deste uma vez, havia três 
anos, de cabelos mais longos. Sabia só que 
ela optara pelas humanidades, contra o pa-
recer materno, que não paterno.

— Andas a espiar o pai?
— Só quero perceber de que vai isto 

exactamente. O meu pai não solta prenda, 
fora do seu costume comigo. Pediu-me para 
comprar o teu telefone e fiquei com o núme-
ro. Estive a observar-vos e queria ver que fa-
zias ao chamar-te. 

— Pois já está visto. Se queres saber 
“exactamente” de que vai, pergunta ao teu 
pai. diverti-me muito esta tarde, e tu, imagi-
no que mais. De modo que acabou.

— Foi simpático ver-te... pelo Parque. 
Parecia que tinhas perdido o cão, ou uma na-
morada... Mas não te ofendas. Acordo-me de 
ti; quando estavas fora o meu pai falou algu-
ma vez do que fazias. E se ele acaba de mon-
tar esta espalhafatosa cita contigo é que algo 
interessante colocou nas tuas mãos. 

— Talvez. Mas isso não é contigo. Con-
tigo deixamo-lo no prazer de um encontro 
de... quase conhecidos, tá? Ou de quase 
amigos que podiam ter sido. Como tal que 
querias dar a bem-vinda. de modo que pelos 
States, bem, obrigado. E agora, não posso 
continuar a falar contigo. Ciao.

— Olha, que ninguém nos espia, nin-
guém te segue, e sou eu. Conta-me só que te 
pediu o meu pai, que para isso é meu pai, e 
aonde vais com tudo isso. Posso ajudar.

— Não pode ser. E lamento de verdade. 
Tenho que marchar. Adeus.

— Está bem. Mas diz-me pelo menos 
que levas na pasta, que tens que buscar, por-
que se trata de buscar algo, não?

— Memorabilia corpórea... Adeus!
— O queeê? Que é isso...?
— Latim em pó!

CaPítulo 2

Por Miguel
mirANdA

A 
manhã de 14 de maio escorria pela 
janela incerta da pensão, em sa-
bres de luz e pó. O coro de buzinas 
engrossava, anunciando o engar-

rafamento de trânsito matinal nas ruas do 
Porto. P. distendeu os músculos e o cérebro, 
um estranho torpor toldava-lhe o raciocínio. 
Fechou os olhos, estancando as imagens fugi-
dias de asfalto, pontes, árvores, casas, postes, 
correndo em direcção contrária. A viagem de 
Compostela ao Porto fora uma tortura de vá-
rias horas, os dedos crispados no volante, os 
olhos cravados na estrada e nos camiões em 
abalroagem eminente. O mecânico com ar de 
intensivista invadira a goela do capô, empu-
nhara dois cabos metálicos e ressuscitara o 
decrépito Seat Marbella da tia Sara com dois 
fortes golpes de desfibrilador, ou lá que fosse. 
O motor tossicara, engasgara-se repetidamen-
te, no ar pairava um intenso cheiro a gasolina 
e a fumo de escape, galinhas e gatos espanta-
ram-se da bagageira da carripana. Está como 
novo, gritara o mecânico, limpando as mãos 
a um novelo de desperdício. P. olhara para o 
velho carro tremelgando ao ralenti, e sorrira, 
sem saber de quê. Fizera-se à estrada com ar 
decidido, esvoaçando um aceno de mão para 
a tia Sara, que limpava uma lágrima teimosa 
no canto do avental, fruto de alguma cebo-
la picada na cova da mão, ou ataque agudo 
de saudades de sobrinho. Ao tentar acertar 
a folga da direção do bólide na trajetória da 
primeira curva, assaltou-o a odiosa dúvida: 
não seria a lágrima da tia Sara derramada 
mais pela perda iminente do Marbella nas 
ribanceiras minhotas? Sacudira este pensa-
mento, um arrepio percorrera-lhe o corpo, 
eriçando-lhe os cabelos no cachaço.

Perguntarás-te por que te chamei, e por 
que marcamos aqui...

O rosto do professor F. reflectia-se no 
pára-brisas, um baixo relevo translúcido 
interpondo-se no seu campo de visão sobre 
a estrada. Os seus lábios finos, imóveis, co-
ando as palavras, a fenda dos olhos contida 
pelo sapo das pálpebras, o cabelo branco ralo 
penteado das dezenas para as unidades, ou 
de estibordo para bombordo, em linguagem 
mais náutica. O velho Professor F. Catedrá-
tico de Patologia Clínica reivindicava na sua 
árvore genealógica um enxerto distante em 
cepa do navegador Gonçalves Zarco, e a pa-
leta capilar decorando-lhe a calote craniana 
tinha mais pedegree assim descrita. 

Tu estavas fazendo uma tese de douto-

ramento sobre um osso na cabeça, não é?
Rodou com raiva o volante, esmagando 

uma ratazana gorda que cruzava a estrada. O 
seu orientador de tese reduzia à mais ínfima 
expressão o projecto de investigação, As asas 
do esfenóide na identificação de indivíduos 
e a sua correlação com o Quociente Intelec-
tual, como se o observasse ao fundo de um 
cano de espingarda, numa aula de balística. 
Como era possível ele encher assim a boca 
de banalidades sobre o seu trabalho? O tom 
displicente, perigosamente distante e básico, 
em que o professor F. se pronunciara sobre 
o projecto de tese que era suposto orientar, 
transmitiam-lhe uma sensação de alarme, 
medo. O distanciamento prudente cheirava 
a escaler arriado antes do naufrágio, mais 
uma vez a linguagem náutica era vestimenta 
adequada aos maneirismos intelectuais do 
velho professor. Antevia o conclave adunco 
e negro de catedráticos envoltos em togas 
sombrias, um bando de abutres disputando-
lhe o cadáver científico anunciado, dilace-
rando-lhe o estudo em golpes impiedosos, o 
púlpito do exame semelhando um cadafalso. 
E, como qualquer bando de adivinhos me-
dievos, vaticinavam-lhe o chumbo, lendo 
o futuro nas suas entranhas expostas em 
pleno interrogatório. Este sonho recorren-
te, premonitório, animava-se no reflexo do 
vidro do carro, enquanto atravessava o rio 
Minho, entre Tui e Valença. 

Os faróis do Marbella cavavam um tú-
nel de luz na noite, cruzou Viana sem se de-
ter, cachos de luz difusa na berma da estrada 
anunciavam outras povoações irreconhecí-
veis. Na ponte de Fão divisou os vultos dos 
pescadores de lampreia perfilados no lodo do 
rio, postados à espera com tridentes e pentes 
de aço na ponta das varas. de madrugada, os 
vermes fêmea subiriam a corrente para a de-
sova e seriam apunhalados pelos homens da 
lama, de olhos afiados no escuro. 

Chegara exausto ao Porto. Uma cidade 
fantasma, envolta em reposteiros de humi-
dades, acendendo cones de nevoeiro debaixo 
dos candeeiros nas ruas. Feitos de luz e de 
sombra, os faunos nocturnos deslizavam nas 
esquinas, escondendo e desvendando silico-
nes em longos decotes. Batidos pelo néon he-
sitante dos reclames, os prostitutos passeiam 
de um lado para o outro como feras enjaula-
das, comendo os carros com os olhos, as pros-
titutas enciumadas cruzam os braços, fartas 
da concorrência, os proxenetas controlam a 
zona a meia distância, os homens do lixo pa-
recem deslocados no meio do putedo, o carro 
patrulha desliza silencioso como se lhe tives-
se desmaiado a gasolina no depósito. 

— Amigo, onde posso encontrar um 
hotel?

O sem abrigo agasalhou um sorriso ca-
riado. Fungou nas costas da mão, apontou 
a meia lua da unha cheia de esterco para o 
fundo da rua e gargarejou uma resposta en-
rolada em saliva:

— Ali. Destorces à direita e manjas logo, 
na fundega da rua.

P. escorreu na rua em frente de mon-
tras cegas com codornizes a boiar em molho 
espesso, evitou os sacos negros de lixo tume-
factos babando escorrências fétidas e rastos 
de couves podres, seguiu em frente junto das 
lojas desviando o olhar dos manequins deca-
pitados, dos televisores encastelados como 
aquários opacos, da cascata de inutilidades da 
loja dos trezentos, do stand com o automóvel 
a girar indolente revolvendo o cartaz da mu-
lher nua espalhada no tejadilho, da ervanária 
com uma descomunal raiz de ginseng dentro 
de um frasco de vidro, atravessou uma zona 
de penumbra entre portais sombrios, enfren-
tou o letreiro, soletrou as palavras desdenta-
das, Pensão Universal, é aqui, pensou. deixou 
cair uma, duas vezes a aldraba de latão escuro 
em forma de punho fechado, o estampido de 
metal ecoou como dois tiros furando a noite. 
Memorablia corporea, murmurou, sentindo 
o frio cadavérico do metal. A porta suspirou 
nos gonzos, P. venceu o hálito grosso exalado 
do vestíbulo, e penetrou na pensão.

dormira um sono pesado, compulsivo. 
Como se toda aquela história lhe pesasse 
uma tonelada no meio da testa. O ruído in-
fernal do trânsito fenestrou-lhe a consciên-
cia, as recordações partiram como pássaros 
assustados. Barbeou-se contra o espelho ris-
cado, tomou um chuveiro rápido, vestiu-se 
com a pressa lenta de quem toma decisões 
em andamento. Sentou-se na cama, abriu a 
pasta retirou o computador, o telefone celu-
lar, a agenda electrónica, as credenciais de 
investigador universitário, a câmara digital. 
Que fazer com esta instrumentalina espion-
nica, ruminou, registando o neologismo eti-
mológico acabado de inventar, este latim em 
pó dá-me cabo dos nervos...

Saiu para a rua ajeitando o nó da gra-
vata. Sentia-se um condenado à forca, com 
excesso de pescoço para o tamanho da corda. 
Alargou o colarinho com o dedo, engolindo 
em seco, a maldita sensação de asfixia conti-
nuava lá, para baixo e para cima.

Recordou o programa para o dia: en-
contro com o Professor Sanguedo Sobrinho, 
no café Majestic, nove horas; Entrevista com 
a doutora Taviana Viterbo, no Instituto de 
Ciências Bio-Médicas, onze horas; almoço às 
treze, na Abadia, com o doutor Lemos Rato; 
entrevista com o Professor Josias da Mota, 
no Instituto de Medicina Legal, às quinze; às 
dezoito, encontro no cemitério do Prado do 
Repouso com o coveiro Custódio.

Entrou na rua Santa Catarina, deixando 
ao largo a longa centopéia de carros, as fu-
marolas dos escapes e o estridor irritante das 
buzinas. Respirou fundo, apreciando a rua 
estreita, os prédios encimados por estatuetas 
várias, como se penetrasse num museu inver-
tido. Um grupo de ciganos tocava um paso do-
ble em trompete com amplificador e colunas 
transportadas em carrinho de mão, os vende-
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dores de arte de alicate sentados de pernas 
cruzadas sobre panos negros, uma mulher de 
olhos vazios esticando migalhas aos pombos, 
os reformados decorando os bancos, olhan-
do o infinito, o pedinte com três crianças la-
zarentas e letreiro “temos fome” espalhados 
no chão, dois surdos mudos conversando em 
linguagem gestual, o homem estátua de ala-
bastro imóvel em cima de um caixote, o cego 
de óculos fumados e sorriso riscado na boca 
espremendo da concertina uma música on-
dulada, o velho seco de óculos vidro de gar-
rafa pedalando em câmara lenta na trotinete, 
o par de namorados em linguado contínuo, 
a nuvem de japoneses em bicos de pés e de 
câmara em riste, o homem que plastificava 
todos os documentos em três minutos espe-
rando os clientes, o cauteleiro anunciando a 
taluda, afiando o pregão na concha da mão.

P. espremeu-se contra a multidão, 
alheio a tudo o que o rodeava. No meio da 
confusão, um encosto, alguém caía à sua 
frente, uma mulher rolava no chão. Virou-se, 
tentando erguê-la, sentiu um esticão, a prin-
cípio não percebeu, depois viu a sua pasta 
voar nas mãos de um estafeta, esgalgado em 
corrida desenfreada, enquanto a multidão 
se fechava como lama movediça. A mulher 
tombada desaparecera também, P. gritou: la-
drões, agarra! O mar de gente não se apiedou 
da sua aflição, continuando denso e viscoso, 
tentou furar pelo meio da multidão, perse-
guir os patifes e recuperar a pasta, quando 
conseguiu cavar um túnel na massa de bra-
ços e pernas já os bandidos iam longe. 

Entrou no café Majestic ainda com as 
pernas a tremer. Voara com a pasta toda 
a instrumentalina espionnica, estava nu, 
despojado, entregue apenas ao seu instin-
to e bom senso. Sorriu, um estranho alívio 
preenchia-o, como se um balão esvaziasse 
lentamente no peito.

O Professor Sanguedo Sobrinho era um 
velho encarquilhado babujando uma meia 
de leite aos cantos da boca. Um gomo de 
torrada tremia-lhe entre os dedos, tentando 
acertar no orifício bucal. P. olhou em volta, 
apreciando o velho café de paredes forradas 
a madeira com espelhos encastoados, onde 
se reflectia a luz velada dos lustres. Concen-
trou o olhar na coxia onde se acantonava o 
Professor, aproximou-se, dobrou um cum-
primento venioso e anunciou-se:

— Excelência, sou o tal investigador ga-
lego que lhe telefonou. 

— Sente-se.
O gesto curto, de quem está habituado a 

mandar. Uma salva de perdigotos e pingos de 
leite, de quem já teve mais dentes. P. obede-
ceu, entrando directo no miolo do assunto. 

— Estou a elaborar uma tese de douto-
ramento. O estudo do crânio de celebridades. 
Não vou maçá-lo com pormenores. Estudos 
de biomassa, ressonância positrónica, algo-
ritmos, aquelas pimpineiras a que recorremos 
para demonstrar os postulados, sabe como é.

— Estou farto de saber. 
Aquela frase soou-lhe rancorosa. Adian-

te. Prossigamos. 
— É um grande aborrecimento, depois 

de uma trabalheira destas, descobrir que al-
guém se adiantou, e publicará antecipada-
mente um estudo semelhante, ou com traços 
e pontos de coincidência intoleráveis. 

— Tudo é possível, nesta selva. 
Frase sublinhada com murro na mesa, 

entornando o café com leite. Menos hostil, 
mais solidário. 

— Soou-me haver aqui, na Academia 
do Porto, alguém a investigar em segredo 
nesta área. Tenho urgência em contactar 
esse grupo, discutir estratégias para não co-
lidirmos e não prejudicarmos os projectos. 
Seria muito grave uma acusação de plágio, 
para um ou outro lado.

— Estou a ver.
Frase lapidar, emitida em entoação de 

quem nada enxerga.
— Sabe quem são esses investigadores?
Silêncio, septado por ruído de gengivas 

chuchando na placa. O jubilado de Psiquia-
tria Forense parecia tomar o peso dos argu-
mentos, indeciso sobre o crédito a dar a um 
galeguista. Alguns segundos pareceram ho-
ras, o tempo deforma-se na ansiedade da es-
pera, eis aqui um bom projecto para uma tese 
de doutoramento, pensou P. 

— Olhe, você parece um tipo sério. Tal-
vez mereça ajuda. divulgar um meio segre-
do não é grave, mais dia menos dia, tudo se 
sabe. Quem anda enfarinhado em assuntos 
parecidos com o seu não é um, mas sim três 
grupos de investigadores. O Josias da Mota, 
esse ranhoso necrofílico é um deles. Outra é 
a Taviana Viterbo, aquela emproada. E ain-
da há o Lemos Rato, esse era capaz de roubar 
a caixa de esmolas da igreja, quanto mais o 
trabalho de um concorrente.

Bonito. Três dos próximos entrevista-
dos estavam atolados até ao pescoço no as-
sunto. A coisa prometia. P. preparou o esto-
que final, olhando distraído para os frescos 
do tecto do café:

— Sabe alguma coisa sobre memorablia 
corpórea ?

A meia torrada traiu o rumo da conver-
sa, asilando-se na garganta do Professor San-
guedo Sobrinho, obstruindo-lhe a traquéia, 
mais precisamente no mecanismo de oclusão 
da valva da epiglote sobre a glote. O silvo de 
asfixia, a tez cianótica, os movimentos tóni-
co-clónicos dos membros superiores reman-
do em seco na atmosfera, todos estes sinais 
semióticos recolhidos pelo golpe do olhar 
asseguraram a P. o quadro clínico de asfixia 
por corpo estranho nas vias aéreas superio-
ras. deixando de lado os processos académi-
cos, enfiou uma patada nas costas do velho 
Professor, que cuspiu em uníssono placa e 
torrada, recuperando o ar e as cores. Depois 
de quatro tosses e três fungadelas enchendo 
os pulmões mirrados, o professor Sanguedo 

oS AuToreS
CArLoS quiroGA

nasceu em vilasante (galícia), em 1961. 
formou-se em filologia galego-Portuguesa 
e filologia hispânica na universidade de 
santiago de Compostela, onde é atualmente 
professor de literaturas lusófonas. fundou 
e dirigiu várias revistas. Publicou sete livros 
individuais, como A espera crepuscular 
(2002) e venezianas (2007). recebeu 
duas vezes o prémio Carvalho Calero de 
narrativa, por Periferias (1999) e inxalá 
(2006), o primeiro editado também no brasil, 
e o segundo em Portugal. seus textos foram 
publicados em antologias como a alemã 
hotel ver mar, a portuguesa A poesia é 
tudo e a espanhola Traslatio literaria.

miGueL mirANdA

nasceu no Porto (Portugal), em 1956. 
licenciado em medicina, especializou-
se em Medicina familiar. Participou de 
várias coletâneas de contos e é autor 
de Contos à moda do Porto (1996, 
prêmio aPe de Conto), A maldição do 
louva-a-deus (2001; prêmio fialho de 
almeida), o rei do volfrâmio (2008) e 
dai-lhes, Senhor, o eterno repouso 
(2011), entre vários outros. é membro 
da associação de escritores de gaia, da 
associação de Jornalistas e homens de 
letras do Porto e do Pen Clube Português. 
foi publicado na itália e na frança.

Sobrinho recuperou a pose e a dentadura, 
encastoando-a na boca murcha. 

— Desculpe. Dizia o quê?
— Memorablia corpórea.
— Não conheço. O que é?
— Esqueça. Uma latinice em pó, ape-

nas.
— Ah, estou a ver.
O pior cego é aquele que se anuncia vi-

dente, pensou P.

***
 
— Sente-se.
P. obedeceu. O gabinete da professora 

Taviana Viterbo era pedante, como a própria. 
Ela olhava de cima para baixo para ele, o que 
era uma ilusão de óptica impossível, sendo 
ela de mais baixa estatura. Tudo nela era 
afectado, o trejeito das sobrancelhas, o esgar 
da boca, o penteado com demasiada laca, o 
nariz esfíngico. P. espalhou as credenciais 
na mesa como quem exibe uma seqüência 
máxima, ela estudou-as com o ar impoten-
te de quem apenas tem na mão um terno de 
duques. Alguns segundos depois, abriu um 
sorriso contrafeito de circunstância, exibin-
do um incisivo em ouro, um artefacto kitch 
condizente com o conjunto. 

— Caro colega. Investigador. Vinha cá 
por que...?

A pergunta assim formulada por frase 
incompleta flutuou no quadrilátero do gabi-
nete, como fragmentos de dente de leão levi-
tando sem destino.

— Crânios de celebridades. 
A megera encolheu o sorriso adenóide. 

Uma ruga lavrou-lhe a testa, em preocupa-
ção aguda. 

— Não estou a ver.
Este era um caso invertido, de falso 

cego. 
— Trocar. Os repetidos. Em cada classe, 

posso dispensar alguns. dava-me jeito ou-
tros. Está aqui a lista. 

P. estendeu-lhe uma folha de papel 
onde tinha anotado:

Sobrantes: Salvador dalí, Pablo Picas-
so; Generalíssimo Franco; Madre Teresa de 
Calcutá; Aristóteles Onassis; Albert Einstein; 
Madame Curie.

Em falta: Marilyn Monroe; Barão von 
Frankenstein; Camilo Castelo Branco; daniel 
Castelao. 

— Não estou mesmo a ver. 
A voz traía-lhe a falta de visão. Taviana 

Viterbo estava enterrada no esquema até ao 
pescoço, por mais curto que este fosse.

— Todo o homem tem um preço. Uma 
mulher como você, deve ter dois. Vamos lá, 
quanto quer para fazer uma trocazinha?

O rosto da professora Taviana Viterbo 
era um espelho da alma. Em alguns segun-
dos, tingiu-se de vários matizes camaleóni-
cos, desde um cinza cobalto, passando por 
violeta de Giensiana, azul de metileno, rosa 
de Benguela a vermelho hematócrito e ama-
relo linfa. Esticou um dedo na ponta do bra-
ço e vociferou:

— Saia!
— Mas...
— Saia!
Esganiço de garganta, olhos injectados, 

artéria túrgida na têmpora, sinais inequívo-
cos de apoplexia eminente e tiro na mouche, 
reflectiu P., enquanto abandonava o gabinete 
no Instituto de Ciências Bio-Médicas.

***

O vento frio batia o cemitério do Prado 
do Repouso. P. ofegava, sentindo um suor ge-
lado colando-lhe a camisa às costas. As duas 
últimas entrevistas tinham falhado, o doutor 
Lemos Rato não aparecera no restaurante 
Abadia e estava incomunicável, o professor 
Jusias da Mota pretextara uma qualquer reu-
nião de emergência do Conselho Científico 
da Faculdade para cancelar a entrevista. A 
tarde saldara-se por longas horas de espera 
e encontros falhados. Um insucesso relativo, 
as ondas de choque da conversa com a pro-
fessora Taviana Viterbo produziam estragos 
visíveis, e isso era bom. 

O homem empurrando um carrinho de 
mão cheio de crânios e tíbias era Custódio, o 
coveiro, não precisava da certidão de nasci-
mento para ser identificado. Bom, pelo me-
nos este não falhou, suspirou P.

— Mestre, preciso de umas informações.
O coveiro coçou a testa, com a manápu-

la cheia de terra de campa.
— difícil, agora. Estou a arrumar os 

Pereiras.
P. espiou a carreta, os Pereiras vinham 

descompostos em ossadas encasteladas.
— Eu espero.

O atarracado cava-mortos seguiu em-
purrando o carrinho, arrancando um gemido 
de metal nas rodas mal oleadas. Hoje o dia é 
de esperas, pensou P., encolhendo um arrepio 
nos ombros. O hálito gelado dos mármores 
do Prado do Repouso causava-lhe náuseas, 
detestava estes apeadeiros de almas onde os 
vermes reciclavam as carnes e os Custódios 
tratavam dos ossos. Quando o homúnculo 
regressou, P. apressou o interrogatório. As 
respostas eram de início vagas, imprecisas, 
relutantes. Uma nota gorda animou-lhe a 
memória e o discernimento, por uma milena 
Custódio perdeu a amnésia e cantou quem 
encomendava crânios, falangetas, vértebras, 
apêndices xifóides de falecidos renomados.

— Os gajos só querem material de gente 
fina...

Abandonou o prado do repouso com 
as mesmas dúvidas e certezas. Taviana Vi-
terbo, Lemos Rato, Josias da Mota, todos 
aclientados do Custódio. Que fazer com este 
tripé de cientistas?

Sentiu uma mão no ombro, virou-se de 
um salto. 

— Tu, aqui?
A filha do professor F. Tentou recordar-

lhe o nome, apercebeu-se que não o sabia, ela 
não tinha dito e ele não tinha perguntado.

— Por que não atendes o telefone celu-
lar? Estou farta de te ligar.

— É uma longa história. 
— Temos tempo. 
Olhou para ela. Estava muito bonita, 

um raio de sol arrancava reflexos de cobre 
no cabelo que lhe emoldurava o rosto. Os 
olhos indomados, decididos, incendiavam-
lhe a alma.

— Vamos.
Aconchegou-lhe os ombros na cova do 

braço, sentindo-lhe o corpo firme e perfuma-
do colado ao seu. Tinha muitas perguntas a 
fazer-lhe, como o tinha seguido, por que tei-
mava em querer participar na investigação. 
Ficariam para depois, naquele momento era 
mais importante sentir o eloqüente silêncio 
que lhes unia os corpos e reprimir a imensa 
vontade de a beijar. Ainda não era o momen-
to nem o local certo. Talvez mais tarde.

Talvez...

NoTA

o folhetim o crânio de Castelao foi idealizado 

pelo escritor Carlos Quiroga, por ocasião do 

encontro galego no mundo — latim em pó, em 

santiago de Compostela, na galícia, em 2000. 

escritores de países lusófonos se revezaram em 

sua escrita, cada qual ficando responsável por 

um dos onze capítulos, que serão publicados 

nas próximas edições do rascunho.

LEIa na PróxIMa EdIÇÃo os 
CaPítulos 3, 4 e 5, Por antÓn loPo 
(galíCia), bernardo aJzenberg 
(brasil) e suso de toro (galiza).
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Poesia eM berKeleY (final)
lisabeth CaStro-SMyth

CoSTurAdo No CorAÇÃo

Foi na noite em que eu estava tricotando com a minha avó
enquanto meu avô estava no hospital
que ela me disse por que
suéteres irlandeses têm um padrão único,
abraços de lã feitos na luz de lâmpada

Tudo começou no Oeste da Irlanda,
suéteres feitos pelas mulheres para os seus pescadores
cada um feito como único
para poder reconhecer o seu amor 
não importando o quê

Me fez querer requerer você
como é nossa tradição
para que eu possa encontrar você 
e saber que me pertence

Mesmo se o oceano rouba a respiração do meu amor
eu reconhecerei você pela minha costura através de seu coração
meu amor abrigando você do frio
a dobra da gola: malha, purl, purl, arrematar ..

De modo que, mesmo em morte
vou reconhecer você 
embalada na obra das minhas mãos

Naquela noite, eu me senti mais sozinha
enquanto eu dava ao vovô sorvete de baunilha
e água com um canudo dobrável
colocando um pano frio na sua testa,
eu seguro o telefone para ele
para que possa dizer boa noite a ela
novamente
novamente após 61 anos
de boa noite, bom dia e boa noite...

ela pergunta “Você precisa de alguma coisa?”
ele responde: “Eu tenho você”

Ele não está usando o suéter que ela fez
nesta cama de hospital de sinais sonoros e plástico;
não é o mar da Irlanda

Mas quando a morte vier
ela ainda vai reconhecê-lo
pelo coração.

STiTChed ACroSS The heArT

It was the night I sat knitting with my grandmother
while grandpa was in the hospital 
she told me why
Irish sweaters have unique stitchwork,
lamplight wool embraces

It started in Western Ireland,
sweaters made by women for their fishermen
each made unique
so as to know your love
No matter what

Made me want to claim you
as is our tradition
so that I can find you
and know you mine

Even if the ocean steals my love’s breath
I will know you by my stitching across your heart
my love sheltering you from cold
the fold of the collar: knit, purl, purl, cast off..

So that even in death 
I will recognize you
cradled in the work of my hands

That night I felt more alone
as I fed grandpa vanilla ice cream
and water with a bent straw
Placing a cool cloth on his forehead,
I hold the phone for him
so that he can tell her goodnight
again
again after 61 years
of goodnight, good morning and goodnight 

she asks him 'Do you need anything?'
he replies: 'I’ve got you'

He is not wearing the sweater she made him
in this hospital bed of beeps and plastic;
it is not the ocean of Western Ireland

But when death comes
she will still know him
by heart.

ilustração: reTTAmozo

remédio

Minha avó sempre me contou do remédio do seu coração —
como nasceu fraca
(assim disseram)
e do remédio
achado no mar.

Receita para consertar o coração de uma criança:

1. cinco minutos no abraço do mar, profundeza salgada de São Jorge
2. cinco minutos abrigada por toalhas & braços ternos em terra vulcânica
3. uma colher de café preto
4. repete

isso era ciência,
fortalecendo aquele músculo pequeno no seu peito de menina
talvez

cura passada
de geração a geração
ou

esperança construída em elementos da alma da ilha —
uma mãe desejando ferozmente
a vida
na sua filha
com toda e qualquer coisa que tinha:

tempo com o desconhecido, o profundo, o mar
tempo segurado firmemente, abrigado, protegido
e um gosto do que é amargo 
e de casa.

remédio 

My avó always told me her heart’s remédio —
the way she was born weak
(so they say)
and the cure
that was found in the sea.

Recipe to mend a child’s heart:

1. five minutes in the ocean’s embrace, salty depths of São Jorge
2. five minutes bundled by towels & warm arms on volcanic land
3. one teaspoon of black coffee
4. repeat

this was science,
strengthening that small muscle in her girl’s chest
perhaps

healing passed on
for generations
or

hope built upon elements of the island’s soul —
a mother fiercely willing 
life
into her child
with anything and everything she had:

time with the unknown, the profound, o mar
time held firmly, bundled, safe
and a taste of what is bittersweet 
and home.

PaLaVraS

Meu antepassado um dia fez um barco de palavras
para ver se o poder delas poderia levá-lo  
de uma ilha para outra

Ele começou dobrando jornais,
construindo uma canoa de papel…

Talvez não houvesse madeira
talvez fosse um jogo de azar, jogado com o destino
ou um desafio para o mar

Uma medida da força que as palavras possuem 
se a beleza delas poderia sustentar seu peso — e até onde? 

dizem que ele viajou até 
o mar devorar letras 
faminto 
por lágrimas, linguagem, idéias

porque o oceano é devorador
eterno lugar de descanso de gritos, sonhos e 
de todas as palavras que ele dobrou com mãos esperançosas.

tradução: CYnthia rIPPEL

tradução: CYnthia rIPPEL

tradução: dana GuNdLiNG

A AuTorA
LISabEth CaStro-SMyth

foi criada na Califórnia (eua) por sua família de 
descendência açoriana e irlandesa que lhe ensinou 
a importância das raízes, da poesia e da educação. 
trabalhou em diversos projetos, incluindo programação 
de arte e alfabetização para crianças e criação de 
narrativas da vida com mulheres lutando contra o 
câncer. Castro-smyth atualmente é mestranda em bem-
estar social na universidade de berkeley. estes poemas 
são dedicados a seus ancestrais, com gratidão e amor.

PaLaVraS

My ancestor once made a boat of words
to see if their power could carry him from 
one island to the next

He began, folding newspapers, 
building a canoe of paper...

Perhaps there was no wood
perhaps it was a game of chance, played with destiny
or a challenge to the sea

a measure of how much power palavras possess,
If their beauty could carry his weight – and for how far?

They say he travelled until 
the sea devoured letters
hungry
for lágrimas, language, ideas

because the ocean is ravenous, 
eternal resting place of gritos, sonhos and
every word he folded with hopeful hands.
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EDIÇÕES ANTERIORES ENTREVISTAS OTRO OJODOM CASMURRO PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIASCOLUNISTAS ENSAIOS E RESENHAS

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS
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a Casa é de tiJolos
suJeito oCulto : :  rogério PErEIra

EDIÇÕES ANTERIORES ENTREVISTAS OTRO OJODOM CASMURRO PAIOL LITERÁRIO PRATELEIRA NOTÍCIASCOLUNISTAS ENSAIOS E RESENHAS

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

A 
mãe sempre sorri quando 
me encontra. Não sei se de 
felicidade por constatar que 
ainda estou vivo. Ou de alí-

vio por saber que ela ainda não mor-
reu. Na quinta-feira, quando cheguei a 
sua casa, a mãe segurava uma lata de 
leite em pó na mão direita. Depois de 
velha, voltou a se alimentar somente 
de leite. Pela sonda. É um bebê sem 
berço. Com o dedo indicador esquer-
do, tapa o buraco da traqueostomia e 
diz num miado quase inaudível: “Es-
tou cansada”. Informação desnecessá-
ria. Sabemos que anda muito cansada 
nos últimos dois anos, desde que o 
câncer resolveu degustar a escuridão 
do seu pescoço. Todos estamos muito 
cansados. O câncer mastiga a carne 
alheia, mas consegue destruir quase 
tudo a sua volta. O esforço físico de 
encaixotar coisas lhe tira a pouca vi-
talidade que o corpo ainda armazena. 
É por um bom motivo — está de mu-
dança para a nova casa. A derradeira 
antes que se mude em definitivo para 
o cemitério da Orleans.

O cemitério da Orleans localiza-
se no caminho até Campo Largo — ci-
dade que abrigará o novo endereço 
da mãe. No cemitério já a esperam a 
filha, um cunhado e um sobrinho. Os 
demais mortos não importam. Todos 
morreram jovens. A mãe morrerá com 
aquela idade em que não se é jovem 
nem velha. Hoje, tem sessenta e oito 
anos. Ainda não sei quantos anos terá 
no dia do seu velório. Quando for a 
Campo Largo — e irei todos os dias —, 
passarei pelo cemitério da Orleans. A 
pedra no meio do nosso caminho será 
sempre um cemitério.

Ao chegarmos a Curitiba (no fi-

nal da década de setenta), não imagi-
návamos nada. Apenas que tínhamos 
abandonado definitivamente a roça. 
A mãe mandou os três filhos para a 
escola. Nós fomos. O meu irmão de-
sistiu cedo de encarar as aborrecidas 
aulas de português. A minha irmã 
morreu aos vinte e sete anos. Eu es-
tou aqui acompanhando o epílogo de 
uma história escrita por alguém que 
desconheço, mas, tenho certeza, não 
simpatiza nada comigo. A mãe não 
imaginava que o câncer escavaria sem 
dó uma cratera em sua garganta; que 
a filha mais nova a abandonaria numa 
manhã que nunca mais termina; que 
ganharia vários netos; que os netos a 
ignorariam; que o marido, num aces-
so etílico, tentaria matar seus filhos e 
atear fogo a casa; que terminaria seus 
dias respirando por um buraco no 
pescoço e se alimentando por outro na 
barriga. Sabia apenas que estava em 
Curitiba — uma cidade grande. A cida-
de grande não fez bem à mãe.

As caixas de papelão estão espa-
lhadas pela cozinha. Contêm apenas o 
essencial: comida, panelas, pratos. A 
casa em Campo Largo está toda mobi-
liada com móveis sob medida, bonitos, 
modernos e caros. Algumas pessoas 
não entendem por que gastei tanto 
dinheiro numa casa para uma mulher 
velha à beira da morte passar seus úl-
timos dias. Só eu sei os motivos. Não 
tenho tempo de ajudá-la na tarefa de 
embalar a exígua mudança. Preciso ir 
limpar a nova casa. Há tempos não faço 
faxinas domésticas. Agora, tenho em-
pregada doméstica. A mãe trabalhou 
a vida inteira de doméstica. Poderia 
contratar alguém para dar uma geral 
na casa que a receberá. Mas resolvi en-

fiar balde, vassouras, panos, material 
de limpeza no carro e colocar mãos à 
obra. Não sei muito bem por que tomei 
a decisão de imitar o trabalho da mãe. 
Talvez pelo simples fato de que ela já 
não consegue mais fazê-lo. No caminho 
até Campo Largo, deixei o cemitério da 
Orleans para trás. Na volta, dei de cara 
com ele. O cemitério da Orleans estará 
sempre lá a nossa espera.

Varri todo o pó. A casa é nova, 
mas passou por alguns ajustes para 
receber a mãe. A obra na cozinha dei-
xou um rastro de poeira por todos os 
cômodos. O pó toma conta de tudo. É 
difícil acabar com ele. Quando mor-
rer, quero ser cremado. Virar pó. Mi-
nha mãe odeia a idéia de o filho ser 
cremado. Acha que não entrarei no 
céu, não serei recebido por São Pedro. 
Tem de ser enterrado, comido pelos 
vermes, apodrecer dentro de um cai-
xão. Só assim deus dará valor a sua 
morte e o receberá de braços aber-
tos. Pelo menos é nisso em que a mãe 
acredita. Talvez tenha razão. desisti 
de ir para o céu há algum tempo.

Os jazigos do cemitério da Orle-
ans são todos de concreto. Feios, mal-
cuidados. A minha irmã está numa 
gaveta, enfiada numa parede cinza. 
O cemitério Iguaçu é mais bonito. Os 
mortos são enterrados num aprazível 
gramado. Alguns estão embaixo de ár-
vores, sob a sombra. Não sofrem com 
o sol forte do verão. É até agradável 
passear entre os túmulos. Lembram 
um parque. Um tanto mórbido, mas 
um parque. O nome cemitério Parque 
Iguaçu lhe cai bem. É simpático. O pai 
trabalhou um tempo lá: motorista do 
caminhão que transportava a terra 
dos buracos dos túmulos. Um traba-

lho bem estranho. Na escola, quando 
me perguntavam o que meu pai fazia, 
eu respondia com certo receio: mo-
torista do caminhão do cemitério. E 
todos imaginavam que ele transporta-
va os mortos. Todos ríamos. Eu, para 
não admitir o incômodo com aquela 
profissão do pai. A mãe lavava pratos, 
cuecas e calcinhas na casa dos outros. 
O pai cavava buracos para defuntos. 
Profissões de pouco futuro. Mas não 
dá para enterrar a mãe no cemitério 
Iguaçu. É muito caro. O da Orleans é 
bem mais barato. Quando não se tem 
muito dinheiro em vida, recomenda-
se economizar na hora da morte.

Quando terminei a limpeza, olhei 
a casa com mais carinho. É ali que fica-
remos. É pequena, bem pequena, mas 
muito agradável. E o mais importante: 
é de tijolos. A última casa da mãe será 
a primeira de concreto. O túmulo não 
conta. Quando casou, morou numa ta-
pera de chão batido no meio do mato. 
depois, já com os filhos, mudou-se 
para uma casa de madeira que o ven-
to sempre ameaçava derrubar com a 
maior facilidade. Em Curitiba, mais 
duas casas de madeira, pequenas, aca-
nhadas, malfeitas. A atual está pres-
tes a ser devorada pelos cupins, que 
se fartam na madeira vagabunda. Os 
cupins são o câncer da casa da mãe. 
Não há quimioterapia que dê jeito. 
Agora, enfim, uma casa de concreto. A 
mãe está temporariamente protegida 
do lobo mau e dos cupins.

Pena que seja tarde demais.

NoTA

Crônica publicada originalmente no site 

vida breve: www.vidabreve.com.br.


