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obra de Cormac McCarthy é um 
épico melancólico sobre o fim de 
um mundo regido pelo caos • 20/21

Vai entender o diabo da ficção! 
Você inventa para fugir, ela nos 
pega como uma nova verdade 
mais lascada e sofrida ainda.”

Xico Sá • 4 /5
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MelanColia resgatada
os textos de Julián ana são ótimos. seja ele 
um personagem ou, realmente, um criador de 
porcos, espero que o editor mantenha esse 
crítico (?), ensaísta (?), cronista (?) sempre entre 
os colaboradores regulares. esses textos me 
fizeram lembrar de outras épocas do rascunho, 
de críticos como [Paulo] Polzonoff, por exemplo.
Homero Gomes • Curitiba (Pr)

adMirável

gostaria de cumprimentar rogério Pereira por 
suas crônicas. É uma das colunas que não deixo 
de ler. a escrita é despretensiosa e leve (mesmo 
que o conteúdo seja por vezes pesado). o meio 
literário é, em sua maioria, formado por pessoas 
oriundas de famílias (pelo menos culturalmente) 
abastadas, letradas, onde o livro é algo elementar 
como a roupa que se veste. acho admirável 
quando alguém de fora desse contexto consegue 
algum êxito nesse meio. identifico-me bastante 
com a parte da sua história de vida compartilhada. 
alguém já disse que a gente lê para ser lido 
pelo que estamos lendo (ou algo assim). É essa 
sensação que tenho quando leio suas crônicas.
Claudio souza santos • Ponta Grossa (Pr) 

enriqueCedor

excelente jornal!
marCelo Pereira rodriGues • Via FaCebook

racunho é um ótimo e enriquecedor periódico.
alisson oliveira • JaGuaruana (Ce)

tradução CoMo 
leMbranças de uM texto

V
olto ao tema das lembranças, re-
miniscências. Recordar nunca é 
demais, especialmente quando 
se fala de tradução. Traduzir é 

às vezes como lembrar: reunir, na memó-
ria, ou no que sobra dela, os cacos de um 
fato/texto passado. A remontagem dificil-
mente sairá como o original. Somos sem-
pre traídos pela memória, assim como a 
dupla autor/original é traída pelo tradu-
tor. Disso não há consolo.

A reconstituição/restauração nunca 
recompõe o que foi realmente um dia. De 
fato, não há mesmo sequer como saber, 
com certeza, exatamente o que foi o texto 
um dia. São tantas as nuanças, tantos os 
desvios... Mas que não sirvam, por favor, 
como desculpa para a má tradução. É nesse 
meio movediço que se deve mover o tradu-
tor. Augurando que ao menos se mantenha 
à tona. Onde se identifica a dificuldade, aí 
mesmo está o mérito de levar a tarefa a bom 
termo — contra todos os prognósticos.

A escritura, inclusive a tradução, é 
sempre processo singular. Não há imita-
ção possível, por mais que se tente. Sem-
pre é preciso criar, mesmo traduzindo. A 
questão é mesmo esta: criar não é uma 
decisão do escritor/tradutor, mas uma ne-
cessidade. Algo inescapável. Traduzindo, 

T
alvez seja necessária neste pon-
to a pergunta sobre os dois li-
vros: se Os sertões equivale 
mais a uma grande reportagem 

e A guerra do fim do mundo, natural-
mente, mais a uma ficção, que aspectos 
poderiam ser destacados na narrativa de 
cada um? Em Os sertões, na parte da 
Luta, são reaproveitadas as reportagens 
que Euclides fez como correspondente de 
guerra. Mas estas reportagens, no livro, 
ganham nova roupagem, ou um estatuto 
diferente. Reunindo a parte da Luta com 
a da Terra e a do Homem temos uma obra 

híbrida, um misto de ciência e literatura, 
sobretudo. O caráter narrativo, no livro de 
Euclides, se constitui mais propriamente 
na parte da Luta. Euclides é um narra-
dor equilibrado, muito atento, que busca 
ser fiel aos fatos, apresentando, sempre 
de um ângulo próximo, os dois lados da 
guerra. E emite, fiel a seus princípios e 
com profundo senso de justiça, suas opi-
niões acerca da guerra. Vargas Llosa põe 
uma multiplicidade de pontos de vista 
sobre a guerra em seu romance, de tal 
modo que, como já apontou a crítica, um 
tende a neutralizar o outro. Naquilo que 

diz respeito aos sentidos mais profundos 
da guerra, o livro de Vargas Llosa, apesar 
de ser rico e de valer muito a pena ser 
lido, tem certos equívocos. Não penetra 
tão fundo na questão como o de Eucli-
des. Este entendeu e sentiu tanto o que 
estava em jogo que, republicano convic-
to, terminou optando por uma crítica ra-
dical ao modo de ser de nossa República. 
Fez uma revisão de seus pontos de vista. 
Portanto, Euclides é exemplo de intelec-
tual que soube ter o distanciamento e a 
sabedoria necessários para, no momento 
próprio, operar uma autocrítica.

vargas llosa e euClides  
da Cunha: ConfluênCias (4)

CosMos

G
anhei Cosmos 
de presente 
e abri-o sem 
esperar nada, 

pois em 2011 não conhecia 
seu autor, sua reputação e 
seus outros trabalhos. Por 
uma semana não consegui 
largar o livro, lendo-o e 
relendo-o em todos meus 
intervalos de hora do al-
moço, quando procurava 
um lugar pouco ruidoso 
no centro do Rio de Janei-
ro. O que me fazia prosse-
guir? Você lê o livro sem 
saber responder bem a 
essa pergunta. A sensação 
principal é de uma liber-
dade tremenda — pareada 
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07.04.1992
Santiago do Chile. Depois do taller li-

terário na Plaza Mulato Gil, pedi para o ro-
mancista Enrique Lafourcade contar aquela 
curiosíssima estória de Juan Ramón Jimé-
nez e Georgina de tal, que ele me contou em 
nosso encontro em Israel nos anos 1980. É 
a estória dos dois rapazes peruanos que en-
viaram ao famosíssimo poeta Juan Ramón 
cartas, mas não tiveram respostas. Pediram, 
então, a uma prima chamada Georgina que 
lhes dessem uma ajuda, escrevendo ao po-
eta espanhol uma carta de leitora apaixo-
nada. Começa uma correspondência entre 
Juan Ramón e Georgina. Ramón vai se in-
teressando e, enfim, quis conhecê-la. Nesta 
altura, os dois jovens é que imitavam a letra 
dela e iam alimentando a paixão. Clímax da 
estória: Juan (como Don Juan) resolve ir ao 
Peru (Lima) visitar Georgina. Os dois rapa-
zes se assustam, se desesperaram.

— Vamos matá-la.
E pedem ao cônsul da Espanha (que 

um deles conhecia) que avisasse a Juan 
Ramón que não viesse, pois Georgina ha-
via morrido. Juan Ramón recebe a notícia 
e, pesaroso, escreve um poema: “Morreu 
esta tarde em Lima, Georgina…”.

Neruda soube da história. Como 
Juan Ramón não gostava de sua poesia 
e havia dito sobre ele “É um grande mau 
poeta”, Neruda resolveu zombá-lo tele-
fonando altas horas da noite e dizendo: 
“Aqui é Georgina”.

07.04.1992
Santiago do Chile. Fui com Arturo 

Navarro à casa de Antonio Skármeta. 
Ele não estava, viajara com dez outros 
escritores a Paris para o festival Belles 
Étrangères (que já contemplou o Brasil 
em 1988, se bem me lembro). Todos ali 
na casa de Skármeta conheciam os bra-
sileiros que se exilaram: Artur da Távola, 
pseudônimo de Paulo Alberto Monteiro 
de Barros; dizem que marcou época com 
seu programa Preto no branco na TV da 
universidade católica (não sabem que era 
cópia de um programa brasileiro, mas 
confessam que sua televisão era muito 
atrasada). Falam também de Paulo Frei-
re, José Maria Rabelo, Gabeira, Luís Fe-
lipe Ribeiro (meu aluno, foi professor de 
Arturo na Católica).

Fomos à casa do Skármeta para ver 
o programa que ele fez e que estreava: 
El show de los libros. Skármeta, poeta, 
gordo, careca, simpático, fazia uma boa 
apresentação. Os amigos, sua linda mu-
lher de origem alemã, Nora (que ele co-
nheceu o exílio), assistindo à transmissão 
com o filho no colo.

O programa é original. Não é ne-
nhum Apostrophes do Bernard Pivot, mas 
é inventivo. E o tema era o amor. Leitura 
ilustrada de poemas sobre o amor, entre-
vista com Nicanor Parra, engraçadíssimo, 
falando bem seus poemas.

21.03.1994
Jantar na casa de Maria Teresa, 

amiga de Lígia Marina e Denira Rosário. 
Antônio Houaiss, agora cidadão comum, 
sem ministério. Ênio Silveira, fabuloso 
contador de estórias. Há anos que lhe 
cobro uma autobiografia, desde quando 
o ouvi num jantar em sua casa.

Contou: preso em 1964, não podia 
ler nem fazer nada. Ficava à toa. Então, 
deitado, resolveu ouvir de memória o 
segundo movimento de uma sinfonia de 
Brahms. Ouvia e sorria com a música. O 
sargento passa e pergunta:

— De que o senhor está rindo?
— Não estou rindo, estou ouvindo 

o segundo movimento da sinfonia tal de 
Brahms.

— Como? Se eu não estou ouvindo 
nada?

— O senhor não está ouvindo, mas 
eu estou.

Contou que Hemingway (que ele 
editava) lhe telefonou um dia, dizendo 
que queria caçar búfalos selvagens na 
Ilha de Marajó.

— Búfalos selvagens! Não sei se 
ainda há. Posso me informar.

Ênio disse-lhe que talvez houvesse 
apenas búfalos que se desgarravam das 
manadas durante as cheias…

A conversa ficou por aí e Hemin-
gway pouco depois de matou.

Caçou-se a si mesmo, pensei.

LEonaRDo ViLLa-FoRtE
é escritor e tradutor. Mantém o blog de remix literário 

Mixlit e lançará seu primeiro romance no segundo 

semestre deste ano. vive no rio de Janeiro (rJ).

cosmos
Witold gombrowicz
trad.: Carlos alexandre sá e 
tomasz barcinski
Companhia das letras
192 págs.

cria-se sem querer. É preciso buscar e en-
contrar soluções criativas, que, em última 
instância, são as únicas verdadeiramente 
viáveis se se quer emplacar um bom texto.

É sempre possível, contudo, aferir 
a qualidade da tradução. A criatividade 
não pode ser desculpa para o disparate ou 
a imaginação desenfreada. Criatividade 
vigiada deveria ser o lema. A medida da 
tradução será, em boa extensão, o olhar 
do próprio tradutor — que, nesse caso, 
funciona como leitor do próprio texto. O 
bom tradutor, em sua condição de leitor, 
saberá avaliar a qualidade do texto tradu-
zido. Não se pode, claro, confiar apenas 
na própria leitura do tradutor. Mas esse 
será o primeiro índice de qualidade, que 
deverá ser referendado adiante por outros 
leitores/revisores/editores.

O olhar de leitor funciona como es-
pécie de autocensura. O primeiro crivo 
por que passa o texto. Se passa daí, não 
quer dizer que é definitivo, mas, apenas, 
que superou um primeiro obstáculo. Ou-
tros deverão vir, até que o texto assuma 
forma aceitável. Autocrítica é a melhor 
atitude do tradutor, como, aliás, dos es-
critores em geral.

Mas não há autocrítica suficiente-
mente forte para superar os desvãos e os 

deslizes da memória. Há também que 
haver flexibilidade, para compensar, 
com criatividade, as lacunas naturais 
abertas pelo distanciamento. Traduzir é 
lembrar, mas a lembrança supõe, antes 
de tudo, certo esquecimento. É o esque-
cimento mesmo que fará valorizar a boa 
lembrança, assim como a tradução po-
derá valorizar o original.

Os textos se vão construindo — nes-
sa rede de lembranças e esquecimentos 
— em camadas superpostas de leituras. 
O original mesmo é resultado de uma 
rede complexa de leituras, recordações 
e olvidos. A sedimentação do original é 
quase sempre processo complexo, que 
passa pelas várias leituras do autor, de 
seus primeiros leitores e editores. Após 
publicado, com a distância no tempo, 
pode ser às vezes difícil “estabelecer” o 
texto — diante de vários “originais” de 
épocas e editoras diferentes.

As leituras se sucedem de maneira 
caótica, produzindo, no limite, um tex-
to “original” diferente para cada leitor. 
A leitura do tradutor — e o “estabeleci-
mento” de um novo texto — é um passo 
mais nessa escada. Escada que desce não 
apenas em espiral, mas que se bifurca li-
teralmente a cada degrau. Valei-nos!

com obsessão. Cosmos tem uma história: Witold, um 
jovem, foge das brigas da família e pelo caminho en-
contra Fuks, antigo amigo que está cansado das dispu-
tas com seu chefe. Os dois acabam alugando um quar-
to de uma casa familiar num vilarejo próximo. O que 
vêem ao chegar? Um pardal morto pendurado num 
arame. Quem o matou? Por quê? E por que o deixou 
pendurado ali, logo ali? Esse é o ponto de partida para 
uma série de conjecturas sobre a natureza daquela 
ocorrência, e os dois amigos buscam evidências que os 
ajudem em suas múltiplas suposições. Cosmos fala da 
busca por pistas e suas interpretações, na tentativa de 
reconstituição de algum fato que nos escapa. Mas ao 
invés do “caso” ir se fechando, o jovem Witold — que 
é o narrador —, abre mais problemas do que os resol-
ve. O que acontece se tudo pode ser uma pista? Quais 
as diferenças entre um sinal inexpressivo e cotidiano, 
e um sinal significativo e singular? Assim, Cosmos 
vai ganhando ares de um incomum mistério de dete-
tives, com pegada surreal e metafísica. Não bastando 
essa rara confecção, a linguagem do narrador vale o 
apreço por si só. Corrosiva, irônica, cheia de humor 
e música, é viciante e atrai pela alta voltagem. Uma 
jam session que gera uma canção no próprio ato, uma 
realidade que vai criando a si mesma.
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CONTO 
EM PAUTA
Entre 19 e 23 de março, 
acontece em Florianópolis 
(SC) a 3ª edição do Festival 
Nacional do Conto, inspirado 
no Festival Europeu do 
Conto, realizado em Zagreb 
(Croácia), e único do gênero 
nas Américas. Entre os 
autores confirmados estão 
Luiz Vilela (foto), João 
Silvério Trevisan, Julián Fuks, 
Leandro Sarmatz, Antônio 
Xerxenesky e Marcelo 
Moutinho. A curadoria é 
novamente do jornalista e 
escritor Carlos Henrique 
Schroeder. Os debates e 
oficinas acontecem no Teatro 
do SESC Prainha, centro de 
Florianópolis. Informações 
pelo telefone (48) 3229-2200.

arte da capa

marcelo lelis nasceu em 

Montes Claros, interior de Minas 

gerais, em 1967. É ilustrador e 

quadrinista, autor de saino a 

percurá e cidades do ouro, 

e co-autor, em parceria com 

Wander nunes, da adaptação em 

quadrinhos de clara dos anjos, 

de lima barreto. seus trabalhos 

estão publicados na frança, 

sérvia, e Canadá. atualmente, 

vive em lagoa santo (Mg) e é 

ilustrador de o estado de Minas.

ESQUENTA PARA 
FRANkFURT
 
Como preparação 
para a Feira de 
Frankfurt, que 
acontece em outubro 
e homenageará o 
Brasil, uma comitiva 
de nove escritores 
participa este mês, 
entre os dias 14 
e 17, da Feira do 
Livro de Leipzig. 
Carola Saavedra, 
Age de Carvalho, 
Luis Krausz 
(foto), João Almino, 
Rafael Cardoso, Tatiana Salem Levy, Ronaldo Wrobel, 
Ronaldo Correia de Brito e Ricardo Domeneck foram 
os recrutados pela Fundação Biblioteca Nacional 
para participar de vinte mesas de leitura, debates e 
encontros com escritores. Segundo a FBN, ter obras 
publicadas na Alemanha até março foi um critério de 
escolha dos autores, bem como a qualidade estética das 
obras e o equilíbrio regional, de editoras e de estilos.

DESERTO
Por falar em Luis krausz, o paulistano foi o vencedor 
do 2º Prêmio Benvirá de Literatura, com o romance 
Deserto. Partindo de uma experiência de sua 
própria adolescência, krausz retrata os judeus de 
língua alemã da Europa Central, que após perderem 
tudo na Segunda Guerra, tornaram-se estrangeiros 
em toda parte, inclusive em Israel. A obra sai em 
maio, pela Benvirá. Nesta segunda edição, o prêmio 
recebeu mais de 1.500 inscrições. Em 2011, premiou 
o romance Nihonjin, de Oscar Nakasato, agraciado 
ano passado com o Jabuti na categoria Romance.

CRíTICA
Clássico da crítica literária 
brasileira, Estilos de 
época na literatura, do 
professor, ensaísta, crítico 
e poeta Domício Proença 
Filho, chega à sua 20ª 
edição com ampliações 
nas considerações 
críticas e bibliografia 
atualizada com os 
recentes estudos da área. 
Ainda este ano saem 
dois títulos inéditos do 
membro da Academia Brasileira de Letras, 
também pela Prumo, que reeditou Estilos.

DOMINGOS COM PRÊMIO
O romance Domingos sem Deus, de Luiz Ruffato, 
sagrou-se vencedor do prêmio de Literatura Brasileira 
oferecido pela Casa de las Américas, anunciado 
em Havana em 31 de janeiro. O júri justificou a 
escolha afirmando que a obra “apresenta diversos 
episódios independentes que se entrelaçam, 
formando o mosaico de um Brasil essencial, embora 
esquecido”. Domingos sem Deus é o quinto e 
último volume da pentalogia Inferno provisório, 
em que Ruffato tece narrativas sobre o operariado 
brasileiro. Na categoria Narrativa, vitória de outro 
brasileiro, Chico Buarque, pelo conjunto da obra.

LLOSA SIM, HERTA NãO
Mario Vargas Llosa (foto), 
Nobel de Literatura, abre o ciclo 
2013 do programa Fronteiras do 
Pensamento com palestra em 
São Paulo no dia 17 de abril. Na 
programação paulista, destaque 
também para a especialista 
em religião karen Armstrong 
e o filósofo australiano Peter 
Singer. Já no ciclo de Porto 
Alegre, destaque para o político 
e escritor Fernando Gabeira e 
o historiador britânico Perry 
Anderson. A escritora alemã 
Herta Müller, convidada 
para ministrar uma palestra, 
cancelou sua vinda ao Brasil 
por motivos de saúde. Herta 
também era cotada para a 
Flip, que acontece em julho.

BATALHA GRINGA
Acontece este mês a nona edição do Tournament of Books, concurso 
americano de espírito democrático em que jurados e leitores interagem 
durante o mês de disputa. A premiação também costuma antecipar futuros 
lançamentos por aqui. Entre os vencedores das edições anteriores figuram os 
já traduzidos Jennifer Egan, Hilary Mantel, Toni Morrison, Ali Smith, Cormac 
McCarthy e Junot Díaz. Entre os dezesseis finalistas deste ano, já ganharam 
tradução brasileira os romances HHhH, de Laurent Binet, e A culpa é das 
estrelas, de John Green. Bring up the bodies, de Mantel, vencedor do 
Man Booker Prize 2012, está em tradução e sai este ano pela Record.

BATE-PAPO
A escritora Andrea del Fuego (foto) fala 
sobre miniconto na abertura do projeto 
Autores e Idéias, da Biblioteca de São Paulo, 
no dia 2 de março. O bate-papo tem início 
às 11h, com entrada gratuita. O projeto, 
idealizado pela jornalista Mona Dorf, segue 
até setembro, com mais nove encontros: 
crônica com Humberto Werneck, romance com 
Ricardo Lísias, conto com João Carrascoza, 
biografia com Fernando Morais e romance 
policial com Mario Prata, entre outros. A 
programação completa pode ser conferida no 
endereço www.autoreseideias.wordpress.com.

LANçAMENTO
O crítico e colaborador do Rascunho Rodrigo Gurgel lança em Curitiba no dia 
16 seu mais recente livro, Muita retórica – Pouca literatura (de Alencar a 
Graça Aranha). Gurgel é também colaborador da Folha de S. Paulo e jurado do 
Prêmio Jabuti entre 2009 e 2012. O bate-papo com sessão de autógrafos acontece 
a partir das 14 horas, na Livraria Danúbio, Al. Prudente de Morais 1.239, Batel.

ENSAIO PREMIADO
Acaba de sair a nova edição da revista 
quadrimestral de ensaios serrote. Em 
sua 13ª edição, a publicação do Instituto 
Moreira Salles traz um texto inédito de 
Paulo Rónai sobre Honoré de Balzac, 
acompanhado por oito retratos do célebre 
escritor francês feitos por Pablo Picasso, 
entre outros destaques. O lançamento 
marca também o início do 2º. concurso de 
ensaísmo serrote, cujo regulamento estará 
disponível no site www.revistaserrote.com.
br a partir da segunda semana deste mês.
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divulgação
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B
ig Jato, de Xico Sá, é 
uma merda.

Mas é repleto de 
qualidades, a começar 

pelos personagens e pela história, 
baseada na vida do escritor, como 
podemos perceber já no prólogo. 
“A história que vem a seguir [...] é 
verdadeira. Estiquei ao máximo a 
corda da verossimilhança. Quase no 
pescoço”, escreve Xico, logo depois 
de usar uma citação de B. Traven 
em Viagem noturna: “De certa 
forma, uma história não significa 
nada a menos que você mesmo a 
tenha vivido”. Para finalizar, antes 
de sermos levados ao Vale do Ca-
riri durante a primeira metade dos 
anos 1970, o veredicto sobre o teor 
autobiográfico do que vem a seguir: 
“Tudo isso estava muito guardado. 
Agora emerge por força superior. Se 
um homem não conta, é um homem 
morto”. Em seguida, entramos defi-
nitivamente no que podemos supor 
seja parte do passado, ainda que ro-
manceado — leia-se “ficcionalizado” 
—, de Xico Sá. Um passado vivido 
praticamente na merda.

Apesar de a história ser quase 
que integralmente (dois capítulos 
são exceção) contada por uma crian-
ça entrando na adolescência — e 
acreditamos representar o autor —, 
o grande personagem de Big Jato 
não é esse narrador, mas seu pai, 
conhecido como “o velho”, que logo 
descobrimos nem ser tão velho as-
sim. Resmungão do tipo que só fala 
quando bêbado, bronco que finge 
não ter sentimentos, trabalha com 
o Big Jato, um caminhão de limpar 
fossas. Ou seja, é uma pessoa cuja 
vida é feita — com sucesso — sobre 
a merda alheia. E se orgulha disso: 
o Big Jato é de suma importância 
para toda a família, é dele que vem 
o sustento da casa e é graças e ele 
que começam a enriquecer. 

Com a maleabilidade típica 
de uma criança, o garoto narra-
dor arquiteta sua relação com o 
pai — que paulatinamente ganha 
intensidade e entrosamento — em 
alicerces escatológicos. A única 
pessoa que parece se incomodar 
com o ramo de negócios do velho é 
sua mulher, uma dona de casa com 
horror ao vento — provavelmente 
por ser o culpado por trazer o chei-
ro de merda do Big Jato para den-
tro de casa, cheiro que está sempre 
impregnado em seu marido.

Outro personagem impor-
tante e bastante marcante na obra 
é o tio do menino, irmão gêmeo do 
velho, mas com personalidade pra-
ticamente oposta — de igual, ape-
nas o fanatismo pelos Beatles. Um 
vagabundo de primeira, que nutre 
horror imenso e declarado pelo tra-
balho, exemplo do que o velho não 
quer para o seu filho. Ironicamente, 
é esse tio o responsável por encami-
nhar o garoto para o seu primeiro 
emprego, numa rádio da cidade.

Contudo, o trabalho na rádio 
dura pouco. Logo o rapaz precisa as-
sumir o Big Jato por causa de uma 
doença que deixa o velho de cama. 
Para decepção da mãe, agora é o filho 
que sai pelas ruas do Cariri para reco-
lher a merda dos outros. É grande o 
desgosto da mulher ao ver a cria her-
dar do pai o gosto pelas fezes alheias.

Toda essa história é contada 
com a ajuda de referências diver-
sas. Há diálogos com outras obras 
literárias, como O pequeno prín-

Xico sÁ potencializa as características de 
sua prosa para ficcionalizar seu passado

cipe, de Antoine de Saint-Exupéry, 
e Grandes esperanças, de Char-
les Dickens, e ícones da cultura 
pop, como o filme O exorcista e os 
próprios Beatles, além de compa-
rações relativamente sofisticadas 
— o pai remete a Apolo e Graciliano 
Ramos; o tio, a Dionísio e Vinícius 
de Moraes. São elementos dignos 
de alguém que já tem uma boa ba-
gagem cultural e amplo repertório, 
alguém que volta a uma história 
depois de bastante tempo, não de 
um menino da década de 1970.

putaria e seriedade
No começo do livro, Xico pa-

rece acanhado, como se estivesse 
intimidado por estar escrevendo 
um romance. Contudo, não demo-
ra a mostrar suas melhores marcas. 
Quem acompanha o trabalho de 
Xico Sá em seu blog ou no jornal 
Folha de S. Paulo sabe que uma 
das principais características do 
escritor é a prosa bem-humorada, 
repleta de sacanagem, filosofia de 
boteco e clichês que se transfor-
mam em grandes adágios. Tudo 
isso também está em Big Jato. 
Os conhecimentos mais profundos 
dos personagens parecem vir dire-
tamente dos lugares mais comuns, 
as sacadas são ótimas e a fixação do 
garoto por quem realmente faz cocô 
(“até o papa?”) rende diálogos es-
catologicamente bem-humorados. 
A maneira como Xico trata o sexo 
— que muitos dirão ser pornográfi-
ca — também proporciona grandes 
momentos. Eis um deles: “Se tem 
uma dupla que toca de ouvido, é 
pau e boceta, mondrongo e racha, 

trecho
biG Jato

“Com o retorno, os 

pirralhos que rondavam 

o rancho insistiam para 

que eu cutucasse meu 

pai sobre a história 

da festa dos cães no 

Paraíso. aquela história 

interrompida por um 

desatino ventoso de um 

dos nobres ouvintes. não 

houve jeito. eu mesmo, 

privilegiado por já tê-la 

ouvido centenas de 

vezes na boléia, concluí 

para os moleques.

biG Jato
xico sá
Companhia das letras
184 págs.

pra-te-vai e chibiu, cara e periquito, 
rola e xoxota, pênis e vagina, como 
dizem os compêndios escolares”. 

Entretanto, o livro não é so-
mente isso. Em algumas oportunida-
des, Xico também acaba por retratar 
a triste situação do sertão brasileiro, 
mas faz isso de maneira leve, quase 
que superficial. Os problemas abor-
dados — a seca, a falta de comida, o 

passado sangrento, a escassez de op-
ções para diversão, o pouco valor à 
vida, a violência cotidiana, a morta-
lidade infantil... — aparecem no dia-
a-dia dos personagens como algo 
trivial, que não desperta atenção de 
quem vive naquela realidade.

Ao final, baseado na merda, 
Xico constrói um bom e divertido 
livro.

Juventude 
escatológica

o autor
Xico sÁ

nasceu em 1962 no Crato 
(Ce). autor de diversos livros 
de contos e crônicas, como 
caballeros solitários rumo 
ao sol poente, catecismo 
de devoções, intimidades 
& pornografias e modos 
de macho & modinhas de 
fêmea, xico sá também é 
colunista do jornal folha de 
s. Paulo e comentarista de 
programas televisivos sobre 
comportamento e futebol.
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N
o Vale do Cariri, início 
da década de 1970, um 
menino acompanha seu 
pai, conhecido como “O 

Velho”, na boléia de Big Jato. É o 
caminhão limpa-fossas que garante 
o sustento da família — “tudo que a 
gente ganha vem da merda” — e o 
espírito trabalhador do pai que or-
gulha o menino. Mas sua formação 
é dividida entre outros modelos, 
como o tio beatlemaníaco, “veado, 
maconheiro e vagabundo”, e é in-
fluenciada pela própria região, que 
avança por uma estrada esburaca-
da rumo à modernização.

Esta é a história de Big Jato 
(leia resenha na página 5), novo 
romance de Xico Sá. Nascido no 
Crato, Ceará, em 1962, Xico Sá co-
meçou a carreira de jornalista no 
Recife, atuou como repórter inves-
tigativo e publicou livros de contos 
e crônicas, como Chabadabadá e 
Modos de macho & modinhas 
de fêmea, e atualmente é colunista 
da Folha de S. Paulo e comentarista 
dos programas “Saia justa” (GNT) e 
“TV Folha” (Cultura). No prólogo 
do autobiográfico Big Jato, o au-
tor profetiza: “Se um homem não 
conta, é um homem morto”. Vivo 
que é, Xico Sá se muniu do filtro 
da ficção, enfrentou a “maldição do 
cronista” e escreveu sua vingança 
contra o passado. Nesta entrevista, 
realizada via e-mail, Xico Sá fala so-
bre a escrita do novo livro, a “dama 
conservadora” que é a crônica e a 
característica de rir da própria des-
graça, entre outros temas. 

• No prólogo de Big Jato, você 
escreve: “Tudo isso estava mui-
to guardado. Agora emerge por 
força superior”. Como defini-
ria essa força que o impeliu a 
colocar as histórias no papel?
Faltava o poder da ficção, o filtro da 
ficção, a lente da ficção. Havia um 
rascunho ainda muito fiel ao vivi-
do, uma noção quase documental 
e, de certa forma, piedosa. Queria 
outra coisa, uma espécie de vingan-
ça contra o passado. Não há melhor 
vingança do que o dia em que você 
diz: opa, agora parece a maior men-
tira do universo, a trapaça venceu 
inclusive o inconsciente, manchou 
de vez as lembranças encobridoras, 
agora tenho uma verdade mínima 
na mesa, a verdade que só um ficcio-
nista alcança. O autor mente muito, 
como no título do livraço de Carlos 
Sussekind e Francisco Daudt. Creio 
ter alcançado minimamente o sa-
grado altar dos mentirosos.

• Sendo um romance auto-
biográfico, qual o efeito que a 
escrita de Big Jato — de revi-
sitar e ficcionalizar o passado 
— teve sobre você? Por que a 
ficção se fez necessária para 
contar essa história?
Nada mais farsesco do que inscre-
ver um livro como autobiográfico. 
Aí começo a funcionar como ficcio-
nista. No prólogo, uso meu amigo 
kurt Vonnegut como escudo: tudo 
isso aconteceu, mais ou menos. Se 
lesse meu livro e acreditasse que eu 
era o seu filho, no modo que está 
no Big Jato, meu pai me assassi-
naria da forma mais greco-cratense 
— cratense de Crato, a cidade onde 
nasci. Graças a Deus é um homem 
da roça, vive isolado no seu rancho, 
na sua cachaça metafísica e nas suas 
caçadas de avoantes e tatus, jamais 
vai perder seu tempo com certas 
leituras. Sorte de nós todos. Mas o 
pior é que eu chorava como um de-
salmado, em certas partes da escri-
ta. Principalmente nas partes mais 
inventadas. Vai entender o diabo 
da ficção! É poderosa. Você inventa 
para fugir, ela nos pega como uma 
nova verdade mais lascada e sofrida 

: : entrevista : :  xiCo sá

a vingança do fiCCionista
ainda. Uma sucuri que nos engole 
como a um boi no pântano.

• Big Jato, estruturado em 33 
capítulos, começou na forma 
de contos. O que o fez trans-
formá-los em um romance? 
Como foi a passagem de con-
tista e cronista a romancista?
Era um conto só, com várias ver-
sões, mas um relato bem capenga, 
desajeitado, embora já contemplas-
se a merda toda do limpa-fossas 
do Velho, o personagem principal. 
Os amigos Joca Terron e Ronaldo 
Bressane leram e começaram a me 
botar pilha para esticar e explorar 
a idéia, digo, a merda. Isso há sé-
culos, uns sete anos atrás. Deixei 
pra lá. Quando retomei, em 2011, 
o livro saiu num jato só, aí sim foi 
importante a prosódia do Cariri, 
onde se passa a suposta história. 
Voltei lá para treinar o ouvido. 
Juntei a isso releituras do meu es-
critor brasileiro predileto, Gracilia-
no Ramos, e tudo que é romance e 
crônica dos picarescos de Espanha 
— daí o humor, creio. Aqui mesmo 
neste jornal [edição #152], o es-
critor Raimundo Carrero fez uma 
crítica que me deixou corado, me-
tido e achando que valeu a pena 
ter rabiscado o tal volume. Ele 
exagerou dizendo que o Lazarillo 
de Tormes tinha agora a compa-
nhia de um livro brasileiro, o Big 
Jato. Isso foi de arrombar de bom. 
Agradeço a Deus por ele ter visto a 
influência dos miseráveis pícaros 
espanhóis. Estes mesmos pícaros 
que se parecem muito com as nar-
rações populares ou dos cordéis 
nordestinos. Ora, essa coisa é mui-
to da minha formação como leitor 
pícaro-picareta e de escritor idem. 
O anti-heroísmo soy yo.

• Temas de suas crônicas — 
como mulher, masculinidade, 
futebol, vida nordestina e cultu-
ra brega lado a lado com a alta 
cultura — estão presentes tam-
bém em Big Jato. O romance 
permitiu, de alguma forma, que 
você desse a eles uma densida-
de que não cabia na crônica?
O livro tem todas as virtudes e to-
dos os defeitos que tenho como 
cronista. Inclusive os temas. E olhe 
que, durante a escrita, a grande 
paranóia era não deixar a crônica 
tomar conta da parada. Dizia pra 
mim mesmo: fdp, agora você é um 
ficcionista, chega! Mesmo assim, 
foi impossível evitar a contamina-
ção, mesmo armado de todos os 
repelentes e escudos. Ao final, fi-
quei com a sensação de que o amor 
e o sexo, temas tão comuns a tudo 
que escrevo, não estavam presentes 
como deveriam, embora existam 
cenas de cabarés, leilões de virgens 
para gringos e a iniciação sexual do 
guri. Acabei me conformando: ora, 
àquela altura eu mal sabia o que era 
uma fêmea direito. Havia me deita-
do apenas com cabritas. A memória 
não poderia me trair nessa hora.

• Qual a sua definição de crôni-
ca?
É o PF da literatura brasileira. Ar-
roz, feijão, bife e um ovo estrelado 
por cima. E tem coisa melhor, ami-
gos, na hora da fome canina? É o 
gênero vira-lata por excelência, por 
isso tanto me encanta. Na minha 
crônica mais metalingüística, sole-
ne definição para a falta de assunto 
em cima da hora do fechamento 
do jornal, defino assim o ofício de 
cronista: algumas crônicas nascem 
fáceis, como aparentam aquelas de 
Rubem Braga, como uma polaroid, 
uma pose digital, olha o passari-
nho, olha a borboleta amarela, diga 
xis, um sabiá teimando contra o 
barulho da metrópole. Fáceis como 
beijos roubados de mulheres difí-
ceis… Outras nascem na dança, na 
pista, uma moleza, como empur-
rar bêbado em ladeira, como Vini-
cius no elogio de uma saboneteira, 

como descer para um café ou uma 
cerveja lá na esquina da Augusta.

• A crônica brasileira vive um 
bom momento? Qual a marca 
mais visível dos cronistas em 
atividade?
Continuamos no arroz, feijão, bife 
e um ovo estrelado por cima. Mes-
mo no caso de um gourmet, como 
o Verissimo, nosso melhor cronis-
ta, mestre da área. A crônica é uma 
dama conservadora, mudou quase 
nada depois de Rubem Braga. Não 
existiria a minha crônica esportiva, 
por exemplo, sem a matriz deixada 
por Nelson Rodrigues. A minha crô-
nica amorosa é requentada, e isso 
eu acho um luxo, de Paulo Mendes 
Campos e Antônio Maria, dois ca-
ras que leio como orações diárias. 
Só acrescento farinha e pimenta, 
por causa da minha origem, no PF. 
E uma cachacinha, obviamente. A 
matriz é a mesma dos anos 1950 até 
hoje, incluindo uma certa porção de 
subliteratura, faz parte — como uma 
porção de viagem na maionese.

• Numa entrevista, você co-
menta que escreveu Big Jato 

para enfrentar a maldição do 
cronista, “o sofrimento de não 
arrematar tudo numa frase de 
efeito, não deixar a crônica 
tomar conta”. Durante sua es-
crita, descobriu alguma “mal-
dição do romancista”?
A gente descobre de cara a maldi-
ção do romancista: será que este 
personagem tem capacidade de an-
dar com as próprias pernas, mesmo 
as pernas curtas da mentira? Arte 
maldita. E tem o diabo da voz, uma 
afinação de possessos, eco de casa 
mal-assombrada. Estou longe de 
entender dessas coisas. Pior é que 
a maldição vicia: já estou no em-
balo de um novo sofrimento como 
ficcionista. Quando falo em matar 
a maldição do ficcionista, trato da 
maldição do ficcionista em por-
tuguês. Em portunhol selvagem, 
língua dos meus mentores Dou-
glas Diegues e Wilson Bueno, sou 
veterano, me aventurei em muitas 
narrativas publicadas inclusive no 
Paraguai, minha verdadeira pá-
tria, afinal de contas a pátria de 
um hombre é a pátria do seu uís-
que, por supuesto.

• Do Crato até São Paulo, 
como sua formação cultural 
— e literária, por extensão — 
foi construída? O que lhe fez 
optar pela “alma de poeta”?
Entre o Cariri — além do Crato, 
vivi em outras cidades da região — 
e São Paulo, tive a sorte de morar, 
estudar e beber no Recife. Minha 
educação sentimental e literária, 
mesmo ainda precária e mobrales-
ca, devo a esta cidade e aos seus es-
critores e poetas. Cheguei lá ainda 
jovem, na casa dos dezesseis, mas 
dei a sorte de conviver com muitos 
mestres, que me indicavam e cobra-
vam leituras nas mesas dos bares 
—melhor lugar para tal cobrança a 
um mancebo —, como Jaci Bezer-
ra, Alberto da Cunha Melo, Paulo 
Bruscky — que julgo o maior artista 
plástico brasileiro —, Jomard Mu-
niz de Britto, José Carlos Targino, 
Raimundo Carrero — com quem 
trabalhei em um jornal da Univer-
sidade Federal de Pernambuco — e 
tantos outros. Sem querer esnobar, 
ainda dei a sorte de uma breve con-
vivência com Gilberto Freyre, que 
me dava porres enormes de licor de 
pitanga — bebida que ele julgava 
como invenção sua e a mais incrí-
vel do planeta — e João Cabral de 
Melo Neto, quando das suas férias 
em Pernambuco. Como não tinha 
capacidade de conversar de verda-
de sobre poesia com João Cabral — 
mal eu tinha lido o ABC do Pound 
e O arco e a lira do Paz —, inven-
tava umas entrevistas mandrakes, 
pois eu já era repórter — cheguei 
a publicar uma no Jornal da Tar-
de. Mas nossa grande conversa era 
mesmo sobre futebol. Ele jogou 
no América (do Recife) e no Santa 
Cruz. Um dia, quem sabe, publico 
essa prosa futebolística.

• Os pais do narrador desprezam 
os livros, preferindo a objetivi-
dade da matemática e o suor do 
trabalho como possibilidades de 
se levar uma vida melhor. Que 
resposta daria ao Velho quando 
este pergunta: “Inteligente para 
quê? Para pensar até sobre uma 
folha que cai sobre a terra? Que 
adianta?”.
Na vida real, esse era mais o espí-
rito de um avô do que do meu pai. 
Meu velho nunca foi de livros, sem-
pre esteve no pequeno comércio de 
bodegas, feiras e na roça. Mas eu 
queria cutucar também essa cren-
ça exagerada e iluminista de que os 
livros salvam. O personagem faz o 
elogio da vida prática, rasteira, di-
reta, a vida de pobre, em contrapo-
sição ao tio doidão beatlemaníaco 
e à tia bibliotecária, responsável 
também pela perdição sonhadora 
do guri. É ela que aplica os [Char-
les] Dickens no pequeno infeliz.

• O menino cresce entre a mas-
culinidade bruta do pai e um 
cosmopolitismo emergente do 
tio, que representam as mu-
danças culturais no sertão na 
época, marcado pelo conflito 
entre o novo e o velho, entre a 
tradição e a tecnologia. Dessa 
mistura, o que resultou?
O bom confronto se repete hoje, em 
bases mais radicais, globalizadas e 
com as novidades made in China. 
Até alguns fetiches da mitologia 
sertaneja, como produtos do padre 
Cícero, são fabricados no Oriente. 
Uma das raras virtudes do meu livro 
é ser um romance no sentido de de-
marcar uma crônica de costumes de 
uma época, entre o rural e o urbano, 
em um momento em que o Brasil 
estava aderindo a um novo tempo: 
a migração em massa, deixando lu-
gares como o meu às moscas, em 
busca da metropolização, etc. Quem 
foge, como o suposto herói da saga, 
foge com medo da extinção, como 
um animal desesperado.

• Independentemente do gêne-
ro, seus textos sempre são tidos 
como divertidos. Não é diferen-
te com Big Jato: amor não cor-
respondido, trabalho pesado 
do pai, “bullying” dos colegas 
de escola, vida dura no sertão, 
inflação, tio “vagabundo” e os 
sofrimentos tradicionais dos 
adolescentes são tratados com 
graça, mas poderiam muito 
bem compor um drama. O que 
o leva em direção ao humor?
Creio que seja esse negócio de rir 
da própria desgraça. De novo vol-
tamos aos pícaros-picaretas da gló-
ria de estar vivos. Mas se for bus-
car nas minhas leituras, também é 
Gógol puro: acredito no nariz e no 
capote desse russo como as duas 
peças mais incríveis e bonitas da 
literatura. Tenho muitos motivos 
para expor minhas dores em forma 
de tiração de onda.

• No momento em que se passa 
a trama, início dos anos 1970, 
o futebol desempenhava no 
imaginário popular um papel 
muito mais vivo do que hoje. 
Existe um “descaso” com o fu-
tebol na literatura brasileira 
contemporânea?
Sim, na ficção existe, embora a famí-
lia Sant’Anna, a melhor família de 
ficcionistas brasileiros hoje, tenha 
feito de tudo para salvar a ficção lu-
dopédica. Pegue O paraíso é bem 
bacana, do André, um livraço, uma 
história de futebol cosmopolita, 
com neguinho saindo do futebol de 
praia e do Santos para ser um Mané 
Mohamed (cito aqui de cabeça sem 
puerra nenhuma de Google), uma 
história internacional que antecipa 
muitos conflitos do futebol em es-
tádios da Europa. Genial. É a me-
lhor ficção sobre futiba do mundo, 
melhor até que o Peter Handke de 
O medo do goleiro diante do 
pênalti, que tem apenas quinze 
minutos de bola rolando, o resto é 
o drama da humanidade fora das 
quatro linhas, como se fosse qual-
quer pecinha grega da vida. Aí, para 
completar, você pega esse último 
do Sérgio, pai do André, obviamen-
te, tricolor das Laranjeiras doente: 
Páginas sem glória. O mesmo 
tricolor que já havia escrito contos 
memoráveis mata a pau sobre um 
anti-herói futebolístico.

• Sexo é um tema recorrente 
nos seus textos e comentários. 
Por que ele é tão mal retrata-
do na literatura? Que auto-
res conseguem transpor com 
maestria o ato para palavras? 
Soft porn lhe agrada?
Se é soft, não é pornô, muito menos 
sexo. Sexo é sujo e sagrado ao mesmo 
tempo. Aí é sacanagem competir com 
Henry Miller. Quase todo escritor 
brasileiro, pelo que escrevem sobre 
isso, toma banho depois do sexo.

[a crônica] é o Pf da 
literatura brasileira. 
arroz, feijão, bife e 
um ovo estrelado por 
cima. e tem coisa 
melhor, na hora da 
fome canina?”

“a gente descobre 
de cara a maldição 
do romancista: será 
que este personagem 
tem capacidade 
de andar com as 
próprias pernas, 
mesmo as pernas 
curtas da mentira? 
e tem o diabo da 
voz, uma afinação 
de possessos, 
eco de casa mal-
assombrada.”

fotos: divulgação
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O 
último romance de Mi-
guel Sanches Neto, A 
máquina de madei-
ra, poderia ser perfeita-

mente analisado com parâmetros 
semelhantes aos que se tem aplica-
do a uma das mais fortes tendên-
cias literárias destes tempos: a dos 
romances históricos, ou, melhor 
ainda, para usar a precisa termino-
logia da estudiosa Linda Hutcheon 
em Poética do pós-modernis-
mo, a dos romances de “metafic-
ção historiográfica”.

Com efeito, toda estrutura do 
livro se apóia nas complexas rela-
ções entre a historiografia e a fic-
ção — já que os limites entre ambas 
sempre foram muito permeáveis —, 
deixando entrever uma nítida re-
corrência pós-moderna, qual seja a 
do caráter de auto-reflexividade que 
se instaura, magistralmente, como 
procedimento narrativo, elegendo 
a problematização da história como 
centro do debate. Segundo a estu-
diosa, se antes, no Modernismo, as 
vanguardas, por meio do choque e 
da ruptura, visavam rejeitar e de-
molir os padrões convencionais, no 
Pós-modernismo, o que se tem é o 
movimento da subversão daqueles, 
por meio da ironia. Nas palavras da 
pesquisadora: “A problematização 
substitui a demolição”.

O romance de Miguel Sanches 
Neto, que aqui se apresenta, parece 
respeitar essa máxima, que norteia, 
em boa medida, muito da produção 
literária contemporânea, nutrindo-
se, também, do que Peter Burke 
denomina Nova História, já que 
se trata “da história escrita como 
reação deliberada contra o paradig-
ma tradicional. Este pode ser con-
cebido como uma das maneiras de 
abordar o passado, e não a única, 
como costumava ser visto...”.

Nesse sentido, ao longo des-
sas páginas, seremos inseridos 
num período datado da História do 
Brasil (o do Segundo Reinado), que 
recupera, por meio da relativização 
do discurso oficial, alguns dos mais 
sérios embates daquela época, e que 
continuam extremamente atuais.

Dentro daquele contexto, a 
composição romanesca gira ao 
redor da invenção da máquina ta-
quigráfica, que teria dado origem, 
a posteriori, à revolucionária má-
quina datilográfica. Mas diversa-
mente do que possa constar como 
“fato consumado” sobre tal feito, 
um narrador, em terceira pessoa, 
nos apresenta, logo de início, a fi-
gura do padre brasileiro nascido 
na Paraíba mas residente na pro-
víncia de Pernambuco: Francisco 
João de Azevedo, empenhando-se 
numa longa viagem de navio até a 
Corte (no Rio de Janeiro do Im-
perador D. Pedro II, na segunda 
metade do século 19), com o obje-
tivo de exibir, por ocasião da “1ª. 
Exposição Nacional”, seu origina-
líssimo invento: uma máquina de 
madeira destinada à escrita. 

padre operÁrio
Muito bem construído como 

protagonista do romance, esse enge-
nhoso criador faz parte da linhagem 
dos chamados padres cientistas, ilu-
ministas, revolucionários, e não ha-
veria aqui como não evocar um de 
seus fortes pares literários, o sacerdo-
te Bartolomeu de Gusmão, que ficou 
conhecido como “o padre voador”, 

o cupim dos 
trópicos
a mÁquina de madeira, de Miguel sanches neto, reabre 
o debate sobre a formação de nossa identidade nacional

criatividade, inteligência e boa von-
tade do povo brasileiro que, porém, 
vão se perdendo, ludibriadas diante 
dos entraves políticos e burocráticos 
dos donos do poder, neste “país rico 
de homens pobres”, que pouco reco-
nhecem os valores locais. 

De certa forma, por meio da 
infinita série de obstáculos que se 
lhe impõem para registrar e paten-
tear o invento, tendo visto, pouco 
a pouco, o engenho de sua própria 
lavra ser — literalmente — apro-
priado por empresários americanos 
com suas ardilosas negociatas, esse 
protagonista traduz o triste servilis-
mo do Brasil em relação ao estran-
geiro, que ainda subsiste num país 
que carrega, como marca indelével, 
as cicatrizes do colonizado.

imaGens do brasil
Daí por que ser muito signi-

ficativo o recorte histórico sobre o 
qual o autor escolhe se debruçar. 
De fato, havia então a exaltação 
da indústria nascente, em idos de 
1860, quando se afirmavam os dis-
cursos a enfatizar um dos períodos 
de maior empreendedorismo que o 
Brasil jamais conhecera, represen-
tado, por exemplo, pela emblemá-
tica figura do Barão de Mauá e pela 
política de arrojo desenvolvimen-
tista alimentada por D. Pedro II, 
reforçando a imagem de um Brasil 
“que precisava ser conhecido”, o 
que justificaria a chamada “Expo-
sição Nacional”, em que os valores 
e o espírito criativo dos brasileiros 
seriam exibidos, pois “civilização 
era mostrar-se”. O “pântano se ci-
vilizaria pelo esforço de nossos em-
presários”, isso sem falar de nossas 
riquezas naturais, especialmente a 
infinidade de madeiras:

Estes pensamentos fizeram 
com que o padre Azevedo entras-
se num pequeno transe. E se pôs a 
ler os nomes de nossas madeiras 
e suas utilidades no catálogo dos 
produtos que foi distribuído aos ex-
positores e aos primeiros e ilustres 
visitantes. Abiurana, emprega-se 
na construção civil; abricó, cons-
trução civil e naval; acapu, idem; 
acapurana, emprega-se na mar-
cenaria; acariquara, construção 
civil e tinturaria... E ele foi repas-
sando uma por uma as madeiras 
com seus nomes indígenas... [...] 
Tínhamos uma coleção infindável 
de madeiras, ele conhecia muitas 
delas de seu trabalho na oficina de 
marcenaria, e ao pronunciar cada 
nome passavam odores selvagens 

por sua lembrança e um desejo de 
isolamento na mata. [...] Talvez a 
sua máquina valesse alguma coi-
sa não pelo que era, uma invenção 
que tentava dar velocidade à es-
crita, mas porque fora feita de ma-
deira retirada de nossas matas.

Mas, em pouco tempo, o es-
pírito ufanista e crédulo do tímido 
padre inventor — talvez similar ao 
do ultra-nacionalista, inocente útil 
Policarpo Quaresma de Lima 
Barreto — vai perdendo o brilho, 
uma vez que as intrigas e vilania 
dos homens de “negócio” acabarão 
por dissuadi-lo de seu ideal.

eXploração de riquezas
A grave questão da inesgotá-

vel exploração de nossas riquezas 
(como a do excessivo e brutal ex-
trativismo e devastação de flores-
tas) é tratada de modo crucial num 
excerto do romance que em inte-
ressante procedimento narrativo, 
recupera o artigo de um jornal da 
época, o Diário do Rio de Janeiro:

Os nossos navios têm saído do 
porto do Rio de Janeiro com gran-
des quantidades de pranchões de 
várias madeiras, que são usadas 
nas indústrias européias e norte-
americanas [...] Agora, as nossas 
riquezas nos fogem para países 
que falam a língua do progresso. E 
este novo idioma, basta observar os 
trens que circulam no país, é o in-
glês [...] Um navio construído com 
as madeiras do Brasil dura em mé-
dia duas vezes mais do que aqueles 
feitos com as madeiras de outros 
lugares [...] Enquanto os outros 
países usam nossas madeiras, nós 
estamos querendo construir navios 
de metal [...] Se nossas madeiras 
não servissem para a construção de 
navios, por que grandes potências 
mundiais estariam interessadas 
nelas para a construção naval?

identidade nacional
Diante da infinita gama de 

temas propostos neste último ro-
mance, buscando seguir um rumo 
diverso da tendência mais expli-
citamente autoficcional que vinha 
desenvolvendo até recentemente 
(como em Chove sobre minha 
infância), Miguel Sanches Neto 
acrescenta algo a mais às recen-
tes configurações romanescas que 
problematizam a História. Isso se 
deve ao fato de que A máquina 
de madeira se abre, também, ao 
atualíssimo e sempre candente 

debate sobre a formação de nossa 
débil identidade nacional. Afinal, 
continuamos a presenciar — como 
nos tempos de D. Pedro II — forja-
dos “ataques epiléticos de naciona-
lismo” só para “inglês ver” nestes 
“tristes trópicos”, já tão bem des-
critos por Claude Lévi-Strauss em 
1955 ou por Roger Bastide em Bra-
sil, terra de contrastes (1957) 
ou, ainda, de modo instigante, neste 
poema-canção de Itamar Assump-
ção (1993): “O trópico tropica/ 
Emaranhado no trambique/ A tre-
ta frutifica/ e tritura todo o pique/ 
A trapaça trina e troa/ E extrapola 
cada dique/ O tratado é intrincado/ 
Destratado é truque chique/ O grito 
atravancado/ Tranca até que eu pe-
trifique/ Tristes gregos e troianos/ 
Desbragado piquenique”.

saúVas e cupins
Dando voz aos que fazem a 

história tímida e silenciosa dos bas-
tidores, como a desse praticamente 
desconhecido brasileiro, inventor da 
máquina taquigráfica, Sanches Neto 
nos reinscreve — por meio de refi-
nada ironia, da bricolagem de excer-
tos jornalísticos de época e de vozes 
narrativas distintas — nas tristes 
páginas de um Brasil que continua 
a não conhecer o Brasil, afirman-
do a verdade dos que não tiveram 
vez e viram seus sonhos devorados 
pela insaciável fome de cupins, que 
corroem os ideais da mesma forma 
com que devoram a “alma pétrea” 
de nossas madeiras de lei, pois:

Se temos madeira, também 
temos cupim, muito cupim, com 
uma voracidade que só os insetos 
tropicais sabem ter, e também 
com uma assustadora capacidade 
de reprodução [...] Mas os cupins 
não respeitam nem mesmo as ma-
deiras de mais cerne e avançam 
sobre elas como sobre um bolo... 

Tanto quanto Policarpo Qua-
resma, visionário aniquilado pelo 
sistema a que se devotara, poeti-
camente tão bem representado no 
trágico episódio em que vai sendo 
atacado por inúmeras e famintas 
saúvas, este criativo Azevedo tam-
bém, na hora derradeira, delira com 
uma invasão avassaladora de inse-
tos tropicais invisíveis, os terríveis 
cupins que acabariam por devorar 
tudo. Guardando as devidas distân-
cias, mas de modo análogo, talvez 
possamos afirmar que esse pesadelo 
não é muito diverso do que continua, 
ainda hoje, a nos aterrorizar...

o autor
miGuel sanches neto

nasceu em 1965 em bela vista do Paraíso, norte do Paraná. 
em 1969, mudou-se para Peabiru, onde passou a infância. 
Professor de literatura brasileira na universidade estadual 
de Ponta grossa, é romancista, contista e poeta, autor de 
um amor anarquista, a primeira mulher, chá das 
cinco com o vampiro, hóspede secreto, Venho de 
um país obscuro e então você quer ser escritor?. Já 
recebeu os prêmios luiz delfino de Poesia (1989), o Cruz 
e sousa (2002) e o binacional das artes e Cultura brasil-
argentina (2005). chove sobre minha infância (2000), 
seu romance de estréia, foi traduzido na espanha.

a mÁquina de 
madeira
Miguel sanches neto
Companhia das letras
248 págs.

inventor do balão, ficcionalizado por 
José Saramago em Memorial do 
convento. Mas a marca distintiva 
do padre brasileiro Azevedo é a de 
ser, além de puro idealista, um ver-
dadeiro operário, característica evi-
denciada pela rudeza de suas mãos:

Começamos a morrer pe-
las mãos, pensou com tristeza. As 
mãos tinham mais idade do que 
ele, estavam se desgastando com 
muita rapidez. O envelhecimento 
se estampava nas veias e nervos 
salientes, nas superfícies áspe-
ras, nos dedos rudes de campo-
nês. Mas ele não tinha vergonha 
do aspecto delas, no fundo sentia 
orgulho, pois lembravam seu pas-
sado de órfão afeito ao trabalho.
[...] Vestindo casaca preta, calças 
folgadas e botinas bem polidas, 
dava a impressão de um homem 
refinado. Só as mãos destoavam. 
Não serviam para o sinal da cruz, 
para se colocarem juntas, simbo-
lizando contrição, e muito menos 
para ministrar santos sacramen-
tos. Quando apertava a mão de 
outros religiosos, até causavam 
constrangimentos. O tecido adi-
poso das mãos dos padres, macias 
como estofados, contrastava com a 
aspereza da sua, e os religiosos se 
afastavam num susto quando elas 
se encontravam, como se tivessem 
tocado em um inseto asqueroso.

Além de explicitar a acirrada 
discrepância entre o comportamen-
to dos religiosos ostensivamente 
preservados nos altares de uma 
igreja reacionária e pouco atuante e 
o dos que partem para a práxis cris-
tã, engajando-se em causas sociais 
mais efetivas e justas, o caridoso per-
sonagem encarna, em boa medida, a 

Miguel sanChes neto Por ramon muniz
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uM noMe Para Matar
Manual de gariMPo : :  alberto mussa

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

E
m 1967, um júri integrado 
por Antônio Olinto, Jor-
ge Amado e Guimarães 
Rosa deu ao romance 

Um nome para matar a segun-
da colocação do prêmio Walmap, 
o mais importante da época, sendo 
ainda um dos mais prestigiosos da 
literatura brasileira.

Não era um júri qualquer. 
Não era um prêmio qualquer. Nes-
se ano, o ganhador foi Jorge, um 
brasileiro, de Oswaldo França 
Júnior, que também não é um ro-
mance qualquer. Um nome para 
matar, de Maria Alice Barroso, não 
desmerece nem o júri, nem o prê-
mio, nem seu ilustre concorrente.

A história se passa em Para 
de Deus, cidade imaginária do nor-
te fluminense, na fronteira de Mi-

nas. Para de Deus é um universo 
ficcional fechado, que Maria Alice 
explora em detalhes, não só neste 
como em outros livros.

A narrativa não é cronológica 
e mescla as vozes de diversas per-
sonagens. Este é o ponto onde Ma-
ria Alice atinge o ápice de sua arte: 
a construção das personagens.

Fiquemos com uma cena: 
após ficar viúva, Paula, mulher se-
xualmente insaciável, passa a fre-
qüentar o terreiro da fazenda, à 
noite, onde tem encontros com os 
empregados. Numa dessas esca-
padas, encontra os próprios filhos, 
que formam uma barreira na porta 
da cozinha. Ela, então, sacando seu 
revólver com cabo de madrepérola, 
afirma que passara a infância dando 
satisfação aos pais, passara a vida de 

casada dando satisfação ao marido, 
mas naquele momento “queimaria” 
o filho que se interpusesse entre ela 
e a porta, para não ter que dar mais 
satisfação a ninguém.

O romance está ancorado em 
quatro grandes personagens mas-
culinas, que representam quatro 
gerações de uma mesma linhagem 
e os quatro períodos da história da 
cidade. A primeira delas é Chico das 
Lavras, o fundador, misto de profe-
ta e justiceiro, que descobre ouro, 
seguindo a indicação de Deus, e 
vence duelos milagrosamente, con-
tra bandidos cruéis, ladrões de ca-
valos e raptores de mulheres.

O segundo homem da linhagem 
é o infeliz Zé Inácio, atormentado 
pelo amor incestuoso que teve com 
uma filha bastarda do pai, com o que 

atraiu uma maldição para a família.
O capitão Heleno é o terceiro 

deles. Filho bastardo de Zé Inácio, 
a quem não pôde chamar de pai du-
rante a infância, começa a vida como 
um simples empregado nas proprie-
dades paternas e acaba tomando 
tudo aos filhos legítimos, chegando 
a matar outros irmãos para garantir 
a posse de seis fazendas.

A quarta figura masculina é 
Oceano, filho de Heleno e Paula. É 
o primogênito, herdeiro da perso-
nalidade viril e autoritária do capi-
tão Heleno. Oceano tem um ciúme 
doentio da mulher — Maria Corina, 
moça de temperamento livre, ale-
gre e espontâneo.

Desde a noite de núpcias, 
Oceano tem convicção de que ela 
tem alma de prostituta. Excitado, 

põe a mulher na posição em que 
ficam as fêmeas dos animais; e 
pede a ela que lhe dê um nome, um 
nome para ele matar.

Na verdade, toda a articula-
ção do texto converge para o con-
flito moral de Oceano: provar as 
supostas traições de Maria Cori-
na. O livro começa e termina com 
a mesma cena: Oceano passando 
pelo centro da cidade, poucos mo-
mentos antes de anunciarem a ele 
o misterioso suicídio da mulher.

Um nome para matar foi 
publicado originalmente em 1967 
pela editora Bloch. Teve também 
edições da Expressão e Cultura e 
da Record, já na década de 1980. 
Os preços podem variar de R$ 8 a 
R$ 25. Em bom estado, R$ 15 é um 
valor justo.

: : MárCia lígia guidin
 são Paulo – sP

T
endo convivido com um 
grande grupo de pesqui-
sadoras que nos anos 1980 
estudava a literatura fei-

ta por mulheres no Brasil — e que 
vem se diluindo, pois o debate sobre 
gênero perdeu a relevância —, leio 
os contos de Cíntia Moscovich com 
sabor muito familiar, por isso, sem 
grandes surpresas ou novas alegrias. 

A conhecida autora de Essa 
coisa brilhante que é a chuva 
reúne nove contos de extrato domés-
tico e urbano, de relações algumas 
vezes incomuns, como no primeiro 
dos contos, outras trivialíssimas, 
como no último e um tanto ente-
diante Uma forma de herança. O 
livro, no todo, lembra a obra Laços 
de família, de Clarice Lispector, 
primeira reunião de contos da escri-
tora ucraniana. Aliás, caberia aqui o 
mesmo título. Apesar do respeito por 
momentos de ótimas construções, 
devo dizer que a dicção da obra de 
Moscovich é clariciana, sem dúvida. 
Como não lembrar de Lispector em 
trechos como: “Ele estava recostado 
nos travesseiros, em cima da colcha, 
como se, de última hora, o cotidiano 
se houvesse rompido” (Uma forma 
de herança, grifo meu)? Ou: “O si-
lêncio do médico perturbava, e ela 
falou que tinha pensado em ler o re-
sultado e que depois tinha desistido, 
o doutor sabia como as pessoas eram 
impressionáveis, a gente acha que 
tem tudo quando não tem nada, que 
coisa...” (Aos sessenta e quatro)?

uM toM dÉJà vu

As metáforas insólitas, po-
rém, são muito menos ousadas na 
escritora gaúcha, que também não 
traz grande aprofundamento na 
estratégia de uso do fluxo de cons-
ciência (forte marca de Lispector), 
como se pode ler no trecho acima.

além da Janela
Não é justo se compararem 

escritoras de décadas, regiões, mo-
mentos políticos e sociedades dife-
rentes, sobretudo havendo ainda 
o eco (nem sempre bem-vindo) da 
influência de Clarice em tantas es-
critoras menores. Ocorre que Cín-
tia Moscovich — que não é escrito-
ra menor —, apesar de trazer à tona 
suas próprias qualidades (dentre 
elas uma aclamada suavidade), 
tem usado temas e relações fami-
liares que já vinham iluminadas 
em épocas “femininas e feministas” 
— sejam quais forem as definições, 
hoje, desses termos tão discutidos 
na década de 1980. E parece repe-
tir muitas vezes as estruturas que 
os sustentavam: epifanias, espan-
tos, relações mãe-filhos, bichos do-
mesticados e, sobretudo, o “olhar 
míope da mulher confinada”: aque-
la que enxerga de perto o detalhe, 
mas tem a vista nublada para o ho-
rizonte além da janela. (Como, no-
tavelmente, definiu Gilda de Mello 
e Souza no estudo O vertiginoso 
relance, dos anos 1960). 

Apesar do envelhecimento do 
debate, a literatura “feminina” ou 
“feita por mulheres” ainda recebe 
atenção e reúne escritoras. Luiz Ru-
ffato, por exemplo, incluiu Mosco-

vich numa conhecida coletânea de 
2004 sobre mulheres que estão fa-
zendo a “nova” literatura brasileira; 
depois, ampliou o estudo no volume 
seguinte, Mais 30 mulheres que 
estão fazendo a nova literatura 
brasileira. E o jornal Cândido, da 
Biblioteca Pública do Paraná, volta 
a falar sobre elas, citando Moscovi-
ch na edição de fevereiro de 2013. 

Fabrício Carpinejar, con-
terrâneo e fino poeta, afirma, na 
orelha desta obra, que Cíntia será 
“um clássico” e que “escreve clari-
dades”. Que sejam claridades, sim, 
mas para além das janelas — é, 
creio, o que deseja seu leitor con-
temporâneo, do século 21.

Os finais cálidos e tranqüili-
zadores dos contos abrem-se para 
soluções quase afáveis, benfajezas. 
E a organização das histórias desta 
obra ocorre dentro de um tempo ri-
gorosamente cronológico, um tanto 
primário, enquanto o tal olhar para 
a minudência se aprofunda:

Ainda tonta ela se abaixou 
para juntar a colher, momento em 
que reparou que as pantufas de lã 
do marido eram sebentas, mancha 
em cima de mancha. Levantando 
o tronco não sem dificuldade, var-
reu com os olhos a figura diante 
de si: o pijama azul de listras es-
tava tão acabado que nem dava 
para pano de chão, e a barriga do 
marido, que se tornara saliente, 
como se ele trouxesse uma bola 
logo abaixo do peito, esgarçava as 
casas dos últimos dois botões. (Aos 
sessenta e quatro)

Ora, a boa literatura não pre-
cisa de tragédias, mas demanda 
certa dor no aprofundamento. Se 
os temas, porque cotidianos, po-
dem estar ao gosto do leitor, este 
também arde pelo registro das di-
ferenças. E Cíntia é mais bem-su-
cedida quando as enfrenta.

Por exemplo, no conto Gatos 
adoram peixe, mas odeiam molhar 
as patas, como é grande a impotên-
cia de Saulzinho, o menino judeu (de 
48 anos e 149 quilos), prisioneiro da 
loja familiar e do carinho doentio 
da mãe. Ou então, no melhor conto 
desta obra, A balada de Avigdor, no 
qual Cíntia aborda valores judeus de 
maneira humana e universal. Expli-
co: quase como Capitu e Bentinho, 
cresciam juntos Avigdor e Débora, 
de pais judeus e vizinhos. Ocorre 
que Débora, corpulenta, preferiu 
o caratê às prendas domésticas e 
Avigdor, um “pacifista”, preferiu o 
balé profissional ao futebol. O sofri-
mento das famílias, o preconceito, 
as suspeitas de desvios vergonho-
sos torturaram os pais, que, afinal, 
nunca se deram conta do conceito 
de “normalidade”. Frágeis e sub-
metidos a valores imutáveis, os pais 
sobrevivem ao cataclismo do futuro 
traçado apenas através da descen-
dência do casal: “No dizer de seu 
Samuel, os seis filhos homens de 
Avigdor e Débora são ‘todos estra-
nhamente normais’”. 

São estes poucos textos, com 
temas contemporâneos ou univer-
sais, que desligam Cíntia de Clari-
ce. Tomara que eles apareçam mais 
em seu trabalho.

trecho
essa coisa brilhante 
que é a chuVa

“saulzinho passara a odiar 

os finais de tarde, nos quais 

cruzava cada vez menos 

com seu natálio. Cada vez 

mais encontrava o velho 

às gargalhadas com a 

mãe no sofá da sala, uma 

vergonheira tamanha jamais 

se havia visto. Pior: a mãe 

dera de arredar todos os 

móveis da sala para que ela 

e seu natálio treinassem 

o tango figurado, rostos 

juntinhos. a mãe perdera 

todo o recato. aquilo que 

parecia um desrespeito 

com a memória abençoada 

do pai também fez com 

que saulzinho perdesse a 

vontade de independência. 

e o apetite. Chegou a 

emagrecer, e o cinto que 

prendia as calças foi 

diminuído em três furos.” 

(gatos adoram peixe, mas 

odeiam molhar as patas)

essa coisa 
brilhante que 
é a chuVa
Cíntia Moscovich
record
144 págs.

a autora
cíntia moscoVich

nascida em 1958, em Porto alegre (rs), Cíntia Moscovich 
é escritora, jornalista, tradutora e ministra cursos para 
escritores na PuC-rs. ganhou um prêmio Jabuti de 2004 
com a reunião de contos arquitetura do arco-íris, 
livro também finalista do Portugal telecom. Publicou 
ainda o reino das cebolas, anotações sobre um 
incêndio, por que sou gorda, mamãe?, entre outros.

Cleber Passus/divulgação
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beleza interior
fabrício Carpinejar
arquipélago
240 págs.

ao longo de um ano, o cronista e poeta percorreu 
52 cidades do rio grande do sul à procura 
das histórias da gente gaúcha — de Caxias do 
sul, sua terra natal, a santana do livramento. 
Carpinejar atravessa as culturas italiana, 
polonesa, alemã, suíça, africana, indígena, 
açoriana e japonesa nesta série de reportagens 
publicada originalmente no jornal Zero hora.

eVite permanecer nesta Área
amarildo anzolin
terracota
168 págs.

o espaço físico urbano e seus problemas 
existenciais e ideológicos povoam estes poemas, 
que possuem estreita relação com o cinema. 
o livro se desenvolve em seqüências, em que 
situações e ambientes fechados convivem com 
externas, close-ups, zooms, travellings. uma 
seção de extras, como um making of, revela ainda 
esboços que ficaram de fora da versão final.

uma tarde destas
José roberto Melhem
imprensa oficial do estado de sP
178 págs.

funcionários públicos, pivetes, mendigos, mulheres e 
até cachorros protagonizam relações numa  
cidade cujos habitantes são marcados por tempos 
de precariedade e anomia. o narrador observador 
interpela as personagens e, de certa forma, o leitor, 
neste livro póstumo que reúne os contos que Melhem 
considerava prontos para serem publicados.

Valentia
deborah Kietzmann goldemberg
grua
224 págs.

alternando passagens que têm como cenário a 
Cabanagem, revolta popular ocorrida no Pará nos 
anos 1830, e instantâneos das populações indígenas e 
ribeirinhas em 2010, na mesma região, este romance 
conta a história de samaúma. filho de pai índio e mãe 
francesa, não apenas sua identidade está em conflito, 
mas todo um país recém-proclamado independente.

sÁbado na estação
luiz ruffato (org.)
apicuri
126 págs.

reunião de contos fruto da oficina de escrita criativa 
organizada pelo escritor luiz ruffato na estação das 
letras (rJ). os onze textos aqui reunidos passeiam 
por uma infinidade de temas, da infância a textos 
mais existencialistas, da ironia aos microcontos. 
entre os autores, uma jornalista, um artista plástico, 
um procurador de justiça e um servidor público.

Prateleira 
: :  nacional
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guri fabulador

o 
gaúcho luiz antonio de assis brasil teme 
perder a capacidade fabuladora mais do 
que a própria vida. Com obras situadas em 
sua maioria no pampa, assis é hábil ao se 

debruçar sobre os hiatos da história do brasil. nascido 
em Porto alegre em 1945, o escritor é formado em 
direito e já foi músico violoncelista da orquestra 
sinfônica de Porto alegre e professor universitário na 
área de letras. Comanda há 28 anos a mais antiga 
oficina de criação literária do país, na PuCrs, por 
onde passaram nomes que hoje despontam na cena 
literária, como Paulo scott, daniel galera e Cíntia 
Moscovich. Já exerceu diversos cargos na administração 

pública na área de cultura, e desde 2011 é secretário 
de estado da Cultura do rio grande do sul. estreou 
na literatura em 1976, com o romance um quarto 
de légua em quadro. em 2001, recebeu o Prêmio 
Machado de assis da biblioteca nacional pelo romance 
o pintor de retratos, que mescla ficção e realidade 
para contar a história de um retratista italiano que 
emigra para o brasil de d. Pedro ii, mesmo cenário do 
romance a margem imóvel do rio, vencedor do 
Prêmio Portugal telecom de literatura de 2004. nesta 
breve conversa, assis brasil revela sua preocupação 
— com ares de obsessão — pela concisão do texto e 
relembra o início da vocação que o levaria à literatura.

cio. E, principalmente, abertura às mu-
danças que o bom livro pode provocar. 
Nunca “devorar” um livro. Pois tudo que 
é devorado não é retido pelo estômago.

• O que considera um dia de traba-
lho produtivo?
Quando escrevo uma frase que me pos-
sa satisfazer. E quando nessa frase eu 
consegui pôr a summa do que eventu-
almente já atingi em conhecimento do 
mundo e da escrita.

• O que lhe dá mais prazer no pro-
cesso de escrita? 
Cortar, cortar, cortar. Cortar até que 
reste o essencial.

• Qual o maior inimigo de um es-
critor?
A tendência ao amadorismo, isto é, tor-
nar-se escritor de fim de semana. Esse 
é o pior inimigo. Mas há outros, como a 
vaidade e o falar de si mesmo. Aos outros 
não interessa em nada a nossa vida.

• O que mais lhe incomoda no 
meio literário?
A busca do sucesso instantâneo, pois 
isso nada tem a ver com a literatura.

• Um autor em quem se deveria 
prestar mais atenção?
Hans-Ulrich Treichel, autor de O per-
dido. 

• Um livro imprescindível e um 
descartável.
Memorial de Aires, de Machado de 
Assis, é imprescindível. Um espantoso 
exemplo de romance psicológico. Des-
cartável? Qualquer livro de quem escre-
va pior do que nós.

• Que defeito é capaz de destruir 
ou comprometer um livro?
A falta de unidade. O leitor, mais do que a 
clássica linearidade do início-meio-e-fim, 
busca um sentido orgânico no livro, vale 
dizer, que cada parte se harmonize com 
o todo. Um livro com unidade orgânica 
permite que o leiamos a partir do fim, do 
meio ou do começo. Tudo fará sentido.

• Que assunto nunca entraria em 
sua literatura?
Sexo explícito, não por tolo moralismo, 
mas porque nada mais há para inovar 
nessa área.

• Qual foi o canto mais inusitado 
de onde tirou inspiração?
Penso que “canto”, aqui, seja um lugar de 
esquina, desdenhado pelo centro. Neste 
caso, meu canto não é tão inusitado, pois é 
meu lugar de existência e vivência, é o Sul. 
É um canto que assomou ares de centro.

• Quando a inspiração não vem...
Vou a sua busca. Nunca está muito dis-

tante. Basta que se tenha disposição 
para reconhecê-la ao lado de nós. Pode 
ser uma palavra ouvida ao acaso, um 
gesto de quem amamos. Enfim..., nada 
muito complicado.

• Qual escritor — vivo ou morto 
— gostaria de convidar para um 
café?
Pascal Quignard. Será muito difícil que 
ele aceite, pois saudavelmente preferiu 
retirar-se à vida privada.

• O que é um bom leitor?
O que lê muito len-ta-men-te, buscando 
a fruição do texto, valorizando cada pa-
lavra, cada parágrafo. Um romance que 
exigiu seis anos de escrita, dúvidas, ale-
grias e pesares, não pode ser lido numa 
tarde. O pior é, ainda, dizer isso ao escri-
tor, achando que vai elogiá-lo. E o pior 
dos piores é dizer que “devorou” o livro.

• O que te dá medo?
Perder a capacidade fabuladora, mais 
do que perder a vida.

• O que te faz feliz?
Os momentos iniciais da escrita de um 
romance. Nada se compara a esses passos 
vestibulares nessa senda que leva à obra.

• Qual dúvida ou certeza guia seu 
trabalho?
A dúvida é se chegarei ao fim do que me 
propus. A certeza é de dominar o assunto 
do meu romance, pois não começo a escre-
vê-lo sem que o conheça por completo.

• Qual a sua maior preocupação 
ao escrever?
Escrever um capítulo inútil. Quando sei 
que o leitor vai pular aquele capítulo, 
eu não o escrevo; se já o escrevi, eu o 
apago.

• A literatura tem alguma obriga-
ção?
Sim, tem obrigação com a literariedade, 
isto é, com a necessária literatura que 
deve estar em seu texto.

• Qual o limite da ficção?
A intransitividade. Um livro é para ser 
entendido. 

• Se um ET aparecesse na sua fren-
te e pedisse “leve-me ao seu líder”, 
a quem você o levaria?
Já que estamos no domínio da fantasia, 
eu o levaria a Eça de Queirós.

• O que você espera da eternida-
de?
Nada, pois não estarei aqui. Sendo menos 
dramático: espero que as pessoas che-
guem à conclusão de que deixei algum 
legado que as faça viver melhor. Que eu 
tenha sido útil a minha geração. O resto 
será o esquecimento e as trevas.

• Quando se deu conta de que que-
ria ser escritor?
Quando ganhei um prêmio literário es-
tadual, na escola primária, comemora-
tivo ao cinqüentenário da aviação. Mas 
fui infiel a essa vocação infanto-juvenil 
porque, depois disso, me dediquei a ou-
tros interesses, como a música. Tornei-
me músico profissional, de orquestra 
sinfônica. Lentamente, porém, a litera-
tura voltou a ter protagonismo e, desde 
então, tento cumprir aquela decisão do 
guri que ganhou um prêmio.

• Quais são suas manias e obses-
sões literárias?
Elaborar a frase até que nada mais te-
nha a ser tirado dela, sequer uma vír-
gula. Posso dizer que é uma obsessão, 
sim, que me leva a demorar um tempo 
enorme em cada parágrafo. Já fui relap-
so quanto a isso.

• Que leitura é imprescindível no 
seu dia-a-dia?
La chanson de Roland e a Bíblia, ambos 
pelo intenso sentido de economia ver-
bal. Toda criação do mundo é narrada, 
no Gênese, em um único parágrafo. E 
o primeiro capítulo da Chanson de Ro-
land, com doze linhas, é talvez a maior 
síntese já escrita numa língua ociden-
tal: situa o leitor, de imediato, na situ-
ação dramática que levará o sobrinho 
de Carlos Magno a uma terrível batalha 
contra os mouros. Um capítulo suficien-
te, tenso, brilhante.

• Se pudesse recomendar um livro 
à presidente Dilma, qual seria?
Ela é uma grande leitora. Qualquer re-
comendação me parece supérflua. Em 
todo caso, poderia sugerir os romances 
e contos de Arthur Schnitzler. Fuga 
para a escuridão, A senhora Be-
ate e seu filho, Breve romance de 
sonho são magníficos para entender 
a condição humana. Por que uma pre-
sidenta deveria ler apenas tratados de 
administração ou economia, esses as-
suntos que ela entende perfeitamente e 
sabe pôr na prática?

• Quais são as circunstâncias ide-
ais para escrever?
Mesa limpa e ordenada, um bom editor 
de texto e certo rumor doméstico. E ter, 
pela frente, um dia inteiro disponível. 
Meu querido amigo Moacyr Scliar, en-
tretanto, podia escrever em qualquer 
lugar. Em encontros de aeroporto, via-o 
escrever em meio à algaravia das salas 
de embarque. Admirava-o por isso, se 
não houvesse outras razões, muito mais 
importantes do que essa. 

• Quais são as circunstâncias ide-
ais de leitura?
Ausência de graves preocupações, prepa-
ro quanto à obra que se está lendo e silên-

douglas MaChado/ divulgação





155 • março _ 2013

10

Palavra Por Palavra : :  raiMundo carrero

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

seM grito neM uivo

O 
narrador não precisa, 
necessariamente, ser 
dramático ou lírico, elo-
qüente nos adjetivos ou 

leviano nos advérbios. Basta acre-
ditar no sentimento da frase, da 
cena ou do cenário. Isso mesmo: 
basta contar e descobrir o ritmo 
correto. Precisa evitar as frases vai-
dosas. Aquelas que impressionam 
muitas pessoas, parecem belas, 
mas sempre interrompem o fluxo 
narrativo — e o leitor percebe logo 
a mão pesada do autor.

A leitura de O olho, de Na-
bokov (Alfaguara, 2011), mostra 
isso com muita clareza. É livro es-
crito com extrema sinceridade, na 
primeira pessoa, e que ressalta, 
mais uma vez, a diferença entre nar-
rador e relator, entre dizer e narrar, 
como insistentemente destacamos 
aqui, considerando, entre outros li-
vros, Dublinesca, de Vila-Matas.

Não significa que um seja su-
perior ao outro. Mas me parece — 
sempre me pareceu — que o narra-
dor leva vantagens sobre o relator. 
O primeiro mostra, sugere, inventa, 
enquanto o segundo diz, reforça, 
apresenta. Está aí a grande dife-
rença, embora a realização do texto 

seja bastante sutil. O narrador-per-
sonagem desta novela apresenta-se 
de forma bem simples, digamos, in-
direta. Sem necessariamente dizer 
ou mostrar, narra. Pela ação, pelo 
movimento, substituindo o adjetivo 
pelo pronome. Coloca-se em oposi-
ção a Matilda — segundo a perso-
nagem — e faz o leitor entrar logo 
na temática do texto. Assim:

 
Conheci aquela mulher, 

aquela Matilda, durante o pri-
meiro outono da minha existência 
como imigré em Berlim, no come-
ço da década dos vinte de duas 
contagens do tempo, a deste sécu-
lo e a de minha torpe vida.

 
Sem dizer que Matilda fora 

um caso especial na sua vida e 
evitando a eloqüência do adjetivo 
— que significaria dizer —, o nar-
rador carrega toda a força, grande-
za e vigor no pronome repetido — 
aquela — que define a importância 
da personagem de forma ambígua 
— aquela é elogio ou desprezo? —, 
seduzindo o leitor pela sutileza.

Cria-se, portanto, uma curio-
sidade em torno de Matilda que re-
mete o leitor a tudo o que virá na 

história. Observem: nada foi dito, 
mas a curiosidade é grande. Quem 
é aquela Matilda, uma mulher ele-
gante, bela, atrativa? Ou aquela 
Matilda é desprezível, vigarista, 
desonesta, infiel? Com certeza, os 
fatos é que vão explicar, sobretudo 
quando se percebe que o persona-
gem-narrador Smurov não passa de 
um jovem na casa dos vinte anos, o 
que é dito ainda com grande habili-
dade, como se vê no trecho acima. 

Nabokov opta por um adje-
tivo que em nada engrandece o 
livro, porque os acontecimentos 
futuros vão explicar a narrativa, 
mesmo que a vida de Smurov seja 
mais acidentada do que torpe. Tal-
vez o adjetivo seja proposital, para 
levar o leitor a outros caminhos. O 
autor não só inteligente, mas so-
bretudo criativo, em geral, procu-
ra essas sugestões que, na maioria 
das vezes, encanta e seduz o leitor, 
aquele que lê os detalhes, observa 
a construção da frase, as manobras 
do narrador, e não apenas passa os 
olhos, engole a frase sem saboreá-
la. É preciso compreender que ler 
é como ouvir música: atentar para 
os acordes, para as soluções dos 
arranjos, para a movimentação 

dos instrumentos. Não basta ouvir 
a melodia, é necessário observar 
como o compositor ou o intérprete 
inventa e soluciona os detalhes.

 Mesmo assim, não é estra-
nho quando Nabokov decide en-
tremear o narrador com o relator, 
até porque é preciso, muitas vezes, 
tomar o leitor pela mão. Torna-se 
necessário dizer, e não somente 
narrar. Quando a personagem fe-
minina entra de vez na história, o 
narrador é mais direto e preciso 
— optando, ainda assim, por duas 
imagens sedutoras e sutilíssimas:

 
Matilda não foi minha pri-

meira amante. Antes dela, eu havia 
sido amado por uma costureira de 
São Petersburgo. Ela também era 
roliça e também ficava me aconse-
lhando a ler um certo romancinho 
(Murochka – A história da vida 
de uma mulher). Essas duas da-
mas amplas emitiam, durante a 
tempestade sexual, um pio agudo, 
infantil, e às vezes me parecia um 
esforço perdido, o que havia en-
frentado ao escapar da Rússia bol-
chevista, a fronteira da Finlândia 
(mesmo sendo por trem expresso e 
com uma prosaica permissão), só 

para passar de um abraço para 
outro quase idêntico. Além disso, 
Matilda começou a me entediar.

 
Na primeira imagem sutil, o 

narrador nos remete a um roman-
ce que dever ser popular na Rússia 
e que leva à compreensão do per-
sonagem, ou dos personagens; na 
segunda, compara o abraço com 
a fuga da Rússia, ou seja, podia 
abraçá-las, mas o sacrifício era 
imenso de tão gordas eram. Era 
tão difícil abraçá-las quanto fugir 
da Rússia nos primeiros tempos 
dos comunistas.

 Todo o romance de Nabokov 
procura substituir o dramático 
pelo risível. Nada se afirma concre-
tamente, tudo se realiza. Basta ler 
a surra que o marido de Matilda 
dá em Smurov, narrada em tom de 
farsa, quando a narrativa seria dra-
mática — tudo porque ela, a nar-
rativa, chega em primeira pessoa, 
sem eloqüência, sem drama, mas, 
ao contrário, com distanciamento. 

Na verdade, a melhor lição 
de O olho é que Nabokov não é 
apenas autor de histórias sensacio-
nalistas, mas um autor sofisticado 
e profundamente erudito.

: : luiZ guilherMe barbosa
 rio de Janeiro – rJ

A 
assinatura de Antonio Ci-
cero, que acaba de lançar 
seu terceiro livro de poe-
mas, Porventura, é um 

indício do que lemos em sua obra: a 
combinação de dois nomes de ori-
gem latina e a ausência dos acentos 
tônicos reverberam as referências 
à Antiguidade Clássica e a sintaxe 
rigorosa e equilibrada que encon-
tramos nos seus versos. Mas cada 
elemento dessa obra é simultanea-
mente o seu avesso, a Antiguidade 
é o que resta da Modernidade, e o 
equilíbrio dos versos corresponde 
a uma singular experimentação 
poética, que pode ser vislumbrada 
através do trabalho de oficina que 
a publicação dos seus poemas em 
revistas e outros livros, além dos 
ensaios que escreve, torna pública.

Temos notícia de versões di-
ferentes dos poemas deste novo 
livro a partir de uma antologia 
organizada em 2010 por Alber-
to Pucheu para a coleção Ciranda 
da Poesia. Por exemplo, o poema 
Muro, de Porventura, corres-
pondia inteiro à segunda e última 
estrofe de outro poema, sem títu-
lo, que em 2010 dizia: “E se o tre-
cho opaco como um muro/ valerá 
nossas noites em claro/ e não raro 
justo o mais obscuro/ resplande-
cerá mais que o mais claro?”. Essa 
quadra rimada em versos de nove 
sílabas enuncia a possibilidade de 
o poema se construir pelo traba-
lho do poeta insone mas se revelar 
precisamente no trecho mais “opa-
co” ou “obscuro”. E é o trabalho 
do poeta, por meio de sua técnica, 
que celebra nessa versão do poema 
o contraste entre tonalidades vocá-
licas ou os choques consonantais, 
como no caso do primeiro verso, 
no qual a seqüência “opaco como 
um muro” produz cacofonias por 
repetição silábica (“opaco como”, 
“como um muro”) que atrasam a 
fluidez da leitura. Ou ainda como 
no último verso, no qual a seqüên-
cia de sílabas tônicas com a vogal 
mais aberta (“resplandecerá mais 
que o mais claro”) espelha a lumi-
nosidade do poema resplandecen-
te que, em claro-escuro, contrasta 
com a seqüência em vogal mais 
fechada do verso anterior (“justo 
o mais obscuro”).

Parece ser justamente essa 
assinatura sonora o que o poeta 

Poeta do nada

desejou apagar na nova versão do 
poema, agora intitulado Muro, na 
qual, à exceção do último verso — 
cuja claridade passa a funcionar 
mais evidentemente como chave de 
ouro —, a intencionalidade milimé-
trica das aliterações e assonâncias 
não se sustenta: “E se um poema 
opaco feito muro/ te fizer sonhar 
noites em claro?/ E se justo o po-
ema mais obscuro/ te resplandecer 
mais que o mais claro?”. Como se 
percebe, não apenas a música do 
poema orientou a sua reescritu-
ra, mas também o aparecimento 
de um interlocutor, que modifica 
fundamentalmente os versos. Pois 
se antes o poema, resplandecente 
por si próprio, compensava as noi-
tes em claro do poeta madrugador, 
agora o “poema opaco”, “o mais 
obscuro”, resplandece o sujeito, e 
em vez de tirar o seu sono, transfi-
gura a sua noite sonhada.

A indecisão desse sujeito é de-
cisiva: poeta ou leitor? Na primeira 
versão, a questão era o trecho obs-
curo chegar a ser poema e assim 
resplandecer, conquistando autono-
mia em relação a seu autor que tra-
balhou heroicamente em sua pro-
dução; na segunda, a questão passa 

a ser o efeito que o poema pode pro-
duzir com sua obscuridade. De uma 
versão à outra, lê-se uma fábula do 
poeta contemporâneo, que, como 
num palimpsesto, procura apagar o 
poema moderno e, sobre este, pro-
duzir um texto pouco mas decisiva-
mente diferente.

fraGmentos
São várias as formas moder-

nas reencenadas nos versos de Ci-
cero. Uma que chama a atenção é 
a disposição gráfica dos seus poe-
mas, que, desde o primeiro livro e 
até agora sem exceção, são dispos-
tos centralizados na página. À pri-
meira vista, o desenho simétrico da 
mancha gráfica joga com a falta de 
simetria sintática dos versos, às ve-
zes muito fragmentados, e o poema 
dessa maneira fica formalmente 
irônico. O melhor exemplo deste 
jogo ainda é o poema Sair, publi-
cado em 2002 no volume A cida-
de e os livros: “Já o sol,/ as cores 
da terra e o/ ar azul — o céu do dia 
—/ mergulharam até a próxima au-
rora; a/ noite está radiante e Deus 
não/ existe nem faz falta”. Este 
trecho é exemplar do poema intei-
ro, cujos versos terminam quase 
sempre em monossílabos, palavras 
curtíssimas, que dão a impressão 
de um poema picotado.

Por outro lado, se considerar-
mos rigorosamente o procedimen-
to da centralização dos versos, será 
preciso atentar para o fato de este 
procedimento só ser possível ao 
poeta com o advento do computa-
dor pessoal. É o programa de edi-
ção de textos do computador que, 
desde a composição do poema, 
calcula o posicionamento centra-
lizado do verso simultaneamente 
à sua própria composição — o que 
não era possível com a máquina de 
escrever. A implicação deste gesto 
simples não é pequena, pois assim 
a obra de Cicero expõe o meio de 
produção sem se propor a dominar 
e incorporar à poesia as técnicas 
mais avançadas dos programas de 
produção e edição de textos. Com 
isso, posiciona-se diante da tra-
dição das vanguardas, assumindo 
que o experimentalismo hoje não 
transforma a compreensão consen-
sual do que seja o poema, conforme 
desenvolve no seu ensaio Poesia e 
paisagens urbanas, de Finalida-
des sem fim (2005).

A atenção ao processo de es-
crita dos poemas é abordada na 

obra de Antonio Cicero tanto em 
seus ensaios quanto em alguns de 
seus poemas. Há um trecho em 
prosa do poeta, publicado no ensaio 
Poesia e filosofia, em 2005, e repu-
blicado em livro homônimo (que 
consiste numa ampliação daquele 
ensaio), em 2012, em que ele expõe 
sua atividade de composição:

Há alguns anos comecei a 
escrever poemas direto no compu-
tador. Escrevo um primeiro ras-
cunho e imediatamente começo a 
avaliá-lo e corrigi-lo. Logo sinto 
necessidade de ler no papel o que 
estou escrevendo. (...) Até dar por 
pronto um poema, já gastei dez, 
vinte, trinta folhas de papel. Ora, 
havia coisas escritas nelas; no en-
tanto, nenhuma folha durou mais 
de alguns minutos antes de tomar 
o caminho do lixo. Que significa 
isso? Que a sua permanência não 
foi muito maior que a de uma fala.

É interessante notar, por 
este relato, que enquanto não está 
pronto, mesmo a versão impres-
sa do texto é um poema virtual, já 
que, em processo de composição, 
as versões dos poemas modificam-

se até a sua forma final. Essa noção 
do poema virtual, ou seja, do texto 
que está apto a tornar-se um poe-
ma mas ainda não o é, aparece em 
alguns dos poemas da obra de Cice-
ro. Neste novo livro, encontramos 
um ótimo poema narrativo em que 
o poeta supõe estar sendo vigiado 
por um vizinho enquanto, sentado 
diante do computador, escreve seus 
versos. Num primeiro momento, 
tranqüiliza-se, pois considera im-
provável que o vizinho desconfie da 
natureza de seu trabalho, um poeta 
ocupado com os próprios versos. 
No entanto, levanta uma hipótese 
curiosa, que o põe em pânico: “Mas 
e se ele, tendo lido/ meus lábios, 
que pronunciam/ o que na tela 
está escrito,/ perceber-se dester-
rado/ não só do meu paraíso:/ do 
meu desterro, coitado?/ E se ele a 
tudo atentar/ e por inveja e recal-
que/ me der um tiro de lá?/ Me-
lhor fechar o blackout”. 

Com medo do atentado, fe-
cham-se as cortinas e o poema. Na 
narrativa que o texto traz, o poeta 
não chega a finalizar o seu poema, 
enquanto o poema que lemos se 
encerra na paranóia do poeta. Tra-
ta-se de um jogo de espelhos, no 
qual o poema escrito é anterior ao 
poema que se escreve, e que ficou 
por fazer. A gratuidade do tema 
trabalha em prol desta poesia que 
afirma, como princípio, a falta de 
fundamento da realidade: “nada 
sustenta do nada esta terra/ nada 
este ser que sou eu (...)/ nada o po-
ema que breve se encerra/ e que 
do nada nasceu”. Ou, conforme 
elaborou Alberto Pucheu no livro 
anteriormente citado, dedicado a 
Cicero: “O poema é um quase nada 
tomado pelo nada da poesia”. Ou 
ainda conforme a epígrafe de Por-
ventura, de Jean Cocteau, que 
afirma: “A poesia é indispensável, 
embora eu não saiba a quê”.

O fato de Cicero encontrar 
essa afirmação da poesia por meio 
da valorização da Antiguidade 
Clássica, e de ser autor de canções 
populares que tiveram ampla pe-
netração no imaginário brasileiro 
nas décadas de 1980 e 1990 ape-
nas confirma que a familiaridade 
com as origens da lírica — que, em 
seus princípios, acompanhava-se 
da música — representa, antes de 
tudo, uma afirmação do lugar da 
poesia, mesmo que — ou princi-
palmente porque — este lugar seja 
quase invisível nesta sociedade.

o autor
antonio cicero

nasceu no rio de Janeiro, 
em 1945. Como poeta, 
publicou Guardar (1996) e 
a cidade e os livros (2002), 
além de porventura (2012). 
Como ensaísta, é autor de o 
mundo desde o fim (1995), 
finalidades sem fim (2005) 
e poesia e filosofia (2012).

porVentura
antonio Cicero
record
80 págs.
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uMa defesa da MelanColia

J
oão Cabral de Melo Neto 
dizia que carregava “um 
buraco no peito”. Reclama-
va com os médicos — temia 

um problema cardíaco —, mas eles 
lhe receitavam antidepressivos e 
lhe falavam de uma tristeza pró-
pria da idade avançada. Mal saía 
do consultório, na primeira lixei-
ra de rua, Cabral jogava a receita 
fora. “Esses médicos não entendem 
nada. Não é depressão o que sinto, 
é melancolia. A mesma de que so-
friam os poetas do século 19”, me 
disse, certa vez.

Como sabem, visitei Cabral 
regularmente, durante um ano e 
meio, para gravar as entrevistas 
que resultaram em meu livro João 
Cabral: o homem sem alma/ 
Diário de tudo, relançado pela 
Bertrand Brasil em 2006. Durante 
minhas visitas, o poeta freqüente-
mente reclamava desse buraco na 
altura do coração que, em vez de 
aliviá-lo, em vez de lhe ventilar a 
alma, lhe pesava. “Não é dor. Não 
é mal-estar. Não é nada. Ao contrá-
rio: falta alguma coisa”, me disse 
também. “Falta uma coisa, fica o 
buraco, e você tem de carregá-lo”.

A poeta Marly de Oliveira, 
sua dedicada mulher, o obrigava a 
tomar os antidepressivos. Ela mes-
mo passou a comprá-los e a vigiar 
os horários prescritos pelo médico. 
Cabral, porém, guardava o compri-
mido em um canto da boca e, mal a 

Marly virava as costa, ia à janela e o 
cuspia. “Plantei muitos antidepres-
sivos nos jardins da entrada do pré-
dio”, orgulhava-se. Perseverava na 
melancolia — como quem rega um 
cacto. Apesar do incômodo, prefe-
ria mantê-la viva. Para dela fazer 
um motor, ou um vaso, quem sabe, 
onde cultivava novos poemas.

Essa história de Cabral me 
volta à mente enquanto leio Me-
lancolia (variação), poema do 
português Nuno Júdice, guardado 
em seu livro Fórmulas de uma 
luz inexplicável. Nos versos lu-
minosos de Júdice está muito do 
que Cabral me dizia. O poeta se 
encontra regularmente com certa 
mulher, sempre no mesmo bar de 
Lisboa. Tinha o costume de ocupar 
a mesma mesa de canto, “talvez 
porque aquele canto conservasse 
melhor/ as suas palavras”. Prefe-
ria o claro-escuro, fugindo da luz 
excessiva, para que ela “não desfi-
zesse o mistério dos seus olhos”.

Os encontros, como tudo, ter-
minam. O tempo passa. O poeta 
resolve, um dia, revisitar o mesmo 
café. “... tinham mudado as mesas 
e/ já não havia nada no canto/ para 
além/ de um armário de garrafas e 
copos”. A iluminação do bar tam-
bém se alterara: “uma luz uniforme 
apagava as sombras”. A realidade, 
com seu peso, esmagava a memó-
ria. Escreve o poeta: “Eis como o 
tempo passa, e muda/ as coisas/ 

Ali, onde se tinham encontrado/... 
nem um breve/ relance de memó-
ria me traz de volta o seu rosto”.

Não precisa nomear o senti-
mento que o empurra para o chão: 
basta-lhe que esteja no título do 
poema. Basta que o sinta. E, mes-
mo assim, está tudo dito. A melan-
colia não chega a ser uma tristeza, 
nem um pesar, tampouco precisa se 
manifestar através de apreensões. 
Certamente não é uma depressão. 
A bile negra (no grego: mélanos = 
negro + kholé = bile) é, como di-
zia Cabral, “um buraco”. Dizendo 
talvez melhor: é algo que escorre 
desse buraco, algo que ele produz. 
Sem o rombo no peito, não vaza-
ria. É preciso que o buraco esteja 
ali para que um humor doloroso e 
inexplicável escorra.

É, em conseqüência, um bu-
raco construtivo — como aquele 
raspado pelas escavadeiras para 
que, só depois, um edifício possa 
ser erguido. Está na base de tudo. 
Daí Cabral reclamar que os médi-
cos pretendiam, na verdade, “ca-
lar” sua poesia. Talvez por isso (ar-
risco-me a pensar) haja tão pouco 
lugar para a poesia no mundo de 
hoje. Vivemos a era das próteses, 
dos tampões, dos substitutos, das 
vedações. Um pequeno buraqui-
nho surge em um dente, algo que 
você nem tinha notado, algo que 
nem chega a doer, e o dentista logo 
lhe sugere uma obturação. Um pe-

queno defeito no corpo, uma falta, 
e você não sossega enquanto não 
faz uma plástica.

Vivemos em um mundo obtu-
rado: basta ver os seios e as coxas 
e os músculos artificiais exibidos, 
com glória e descaramento, nas 
academias de ginástica e nas telas. 
Um mundo que glorifica o “cheio”, 
que ama a saturação, e que não su-
porta o vazio. Como diz Gerry Ma-
retzki, a corpoanalista: o mundo 
que não suporta “o espaço entre”. 
Nas academias, rapazes e moças 
erguem e soltam pesos, em ritmo 
espartano e metódico. Não res-
piram entre eles. Não provam do 
“entre” de que Gerry tanto nos fala. 
Não suportam o intervalo, a espe-
ra, o silêncio. O vazio.

Não agüentam provar da me-
lancolia, que é amarga, mas fértil. 
É como no teatro, ou no cinema: é 
preciso a sala escura (bile negra) 
para que, em um foco de luz, a 
ação enfim se desenrole. Para que 
algo, enfim, aconteça. Sem a mesa 
de canto vazia do bar, o poeta não 
chegaria a seu poema. Nada have-
ria a (tentar) preencher. Tudo esta-
ria pronto, como nos restaurantes 
self-service. Bastaria que nos ser-
víssemos da vida — como alguém 
pede uma pizza pelo telefone. Não 
haveria espaço (entre) para que a 
poesia possa escorrer.

Não é que não suportemos 
a poesia, ou que não a “entenda-

mos”. Não é que ela seja uma to-
lice de românticos. É coisa bem 
diferente: não agüentamos enca-
rar o buraco de onde ela flui. Se há 
poesia, há falta. Homens “cheios 
de si” não suportam poemas. Não 
precisam deles. Contentam-se com 
sua ilusão de preenchimento e nela 
se enforcam. Lembro que Cabral, 
falando de sua melancolia, certa 
tarde me sugeriu: “Fique um pouco 
em silêncio. Feche os olhos. Pare”. 
Não é fácil. Parecia um místico — 
logo ele, o poeta da matéria.

Misticismo da matéria: eis 
onde chego. Luz inexplicável — 
para usar a expressão que Nuno 
Júdice me oferece. Luz em que 
explicação alguma, fórmula al-
guma, enchimento algum lhe é 
suficiente. Nada parecido com as 
luzes feéricas que cegam nosso 
século 21. Explosão de imagens, 
de flashes, de brilhos: nenhuma 
relação com a poesia, que preci-
sa da escuridão — como Teseu em 
seu labirinto — para só então en-
frentar seu monstro. 

nota

o texto uma defesa da melancolia 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.

: : Peron rios
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D
epois de publicar Ins-
critos na casa de 
Alice (1999), Baobá 
— poemas de Letícia 

Volpi (2002), Natália (2004) e 
Coraurissonoros (2008), Jussa-
ra Salazar recupera em Carpidei-
ras o perfil dessa profissão milenar 
homônima, essencial para o florilé-
gio fúnebre de variadas latitudes.

A obra se divide em duas par-
tes que denunciam, pelos títulos 
que as compõem, sua feição dra-
mática: “I. Entremez” e “II. Ópera 
das carpideiras”. O caráter teatral é 
reforçado com a presença do coro 
trágico (típico da Recomendação 
das Almas), a reportar sua função 
helênica de conferir tom lutuoso 
ao espetáculo. Na segunda seção, 
a remissão é literal: ali, ganham 
os epítetos “teatro da luz” e “teatro 
dos mortos” os excertos Canto ge-
ométrico e Canto assombroso, res-
pectivamente. Por outro lado, tal 
nomenclatura evidencia a filiação 
lírica do livro e, conseqüentemen-
te, os contornos de oralidade que 
o delineiam, ecoados na imagem 
prototípica dos “segredos que as 
velhas contam ao pé do fogo”.

épico irreGular
A escritora pernambucana 

dispõe, na composição do volume, 
poemas de sua assinatura ladea-
dos pelos cânticos emblemáticos 
das carpideiras. Só para oferecer 
um caso, lemos integralmente, em 
aparição camaleônica, a Incelença 
da despedida, reproduzida no fim 
do primeiro bloco (Remate: coro 
das caveiras), mesclada a escritos 
autorais. Notaremos, igualmente, 
no decorrer da leitura, a gama de 
referências veladas a textos e poetas 
de linhagem erudita, como Haroldo 
de Campos e Vladímir Maiakóvski. 
Todavia, alguns palimpsestos dis-
farçam menos os sulcos no papiro: 
Dante Alighieri, por exemplo, figura 
nuclear de Carpideiras, traz sua 
presença explícita no fragmento XV 
do primeiro módulo, num texto que 
tem por mote o rosemunho e a lenda 
da M’boi-tatá, topoi extraídos das 

o elogio da elegia
tradições brasílicas e imortalizados 
por Simões Lopes Neto ou, mais vi-
gorosamente, na escrita rosiana. 

De tal modo, a poesia de Sala-
zar expõe certa genealogia armorial, 
sob cujo plano-piloto águas eruditas 
e populares se encontram, em estu-
ário comum. A marca do florentino 
também pode ser adivinhada nos 
prólogos em prosa que antecedem 
os poemas — um diálogo mais ou 
menos discreto com a Vita nuova, 
com a qual Ariano Suassuna esta-
belece declarado intertexto, em sua 
Vida-nova brasileira. Também 
nesse instante, outro signo orali-
zante será observado: os adágios 
que concluem cada extrato introdu-
tório, sempre grafados em itálico. O 
poema iniciado por “Vai e desperta 
a água antes de beber” dará de tudo 
isso alguma idéia, remetendo tex-
tualmente, inclusive, aos círculos 
da obra máxima dantesca.

Aliás, o périplo das carpidei-
ras, vislumbrado no percurso do 
livro, denota um caráter anagógico, 
prefigurando uma commedia. De-
pois dos martírios que as almas ex-
perimentam nos cortejos ou após as 
rezas defronte aos retábulos; depois 
das saudações a Caronte em paisa-
gens desertas, das pragas rogadas 
pelos corvos e por amplo bestiário 
agourento; desfiadas as incelen-
ças que demandam esperança aos 
mortos em suplício (“ela disse não 
cante/ apenas diga ao silêncio/ que 
plante aquela flor”); passado tudo 
isso enfim, eis que se impõe o enle-
vo das visões angelicais, em precla-
ra alforria do espírito (“Uma vez eu 
vô pru céu/ os anjo vão mi levando/ 
de tudo eu vô m’isquecendo/ só de 
Deus vô mi alembrando. As velhas 
rematam a mortalha”).

Rigorosamente, poderíamos 
dizer que, similar a Morte e vida 
Severina ou à própria Divina co-
média, os textos perfazem um só 
poema de substância épica. Nele, 
o paganismo clássico e a fé na cris-
tandade coabitam, ainda que esta, 
no final das contas, estabeleça a sua 
hegemonia, como acontece no ide-
ário épico de Dante ou n’Os Lusía-
das de Camões. Ao mesmo tempo, 
efabulando à luz da transcendência 

religiosa, Jussara Salazar, pelo veio 
simbólico de seu texto, oferece uma 
composição hermética que, em cer-
ta medida, mimetiza a criptografia 
inerente ao Sagrado. Procedimen-
to, por sinal, atomizado no perfil de 
Quitéria, com “seu enigma secreto, 
cujo sentido jamais foi decifrado”. 

Uma tal rede intertextual, por 
indicar estudo e aperfeiçoamento 
da arte literária, afasta qualquer su-
posição de espontaneísmo criativo 
que a temática pudesse despertar 
num leitor ingênuo. Aqui, no entan-
to, faz-se urgente uma consideração 
de ordem axiológica: a inegável ri-
queza polifônica da obra, não sen-
do critério suficiente de valor, em 
nada impede que a fatura se mostre, 
como é o caso presente, irregular em 
qualidade estética. Para que a escri-
ta resulte em culinária palatável, da 
variedade de ingredientes deve-se 
extrair um composto de sabor indi-
vidual e específico, o que nem sem-
pre a poeta alcança plenamente. Em 
certos instantes, será flagrada uma 
versificação prolixa, de minucio-
sas descrições que não conduzem a 
sínteses poeticamente reveladoras. 
Além do mais, a autora, de quando 
em vez, cai no alçapão dos signos 
gastos, exaustivamente explorados 
por vários registros, literários ou 
não, escritos ou orais. 

Para ilustrar minimamente 
o que afirmamos, basta perceber 
que, no poema V do Canto confa-
buloso, Salazar escreve: “No dia 
treze uma estranha sombra corria 
ao anoitecer”. O número fadado, 
em companhia do mistério som-
brio e da própria noite denunciam, 
numa única sentença, a sobrecar-
ga dos estereótipos do assombro. 
Outra pequena restrição reside na 
elaboração prosódica do texto: du-
rante todo o volume, a pontuação 
é uma enfática ausência. Ora, uma 
observação que parece puro pre-
ciosismo pode, na realidade, con-
tribuir para o melhor rendimento 
dos efeitos expressivos. Lendo em 
voz alta, compreendemos que a vír-
gula, com boa freqüência, desace-
leraria o discurso e, estendendo a 
elocução das frases, imantá-las-ia 
de uma gravidade lúgubre.

conquista de
territórios
Passadas essas depressões, 

entretanto, eis que sua palavra sal-
ta e molda percepções finas em lin-
guagem enriquecida de bruxuleios 
rítmicos, fascínio melopaico, ima-
gens duradouras. É o que podemos 
abstrair no poema O coro das car-
pideiras purifica a casa. Agora, à 
força sacramental da oração e à ho-
mologia com o Salmo 91 da Bíblia, 
agrega-se a identidade do poema 
em questão: o que ele pode acrescer 
ao que a tradição já lhe entregou. 
Apoiada numa dicção limpa e meló-
dica que o texto inteiro guarda, a úl-
tima estrofe (“Se tem vontade de me 
atirar/ água da espingarda correrá/ 
ou a faca da mão tremulando cairá”), 
como o brilho que paga o garimpo, 
nutre a proteção celestial com outra 
iconicidade além das asas divinas 
por escudo e broquel. Aqui, realiza-
se um duplo movimento: o centrí-
peto, que atrai um objeto denso da 

civilização (os cantares bíblicos), e 
o centrífugo, a emitir as diferenças 
que ela, Salazar, construiu a partir 
desse mesmo aporte cultural. O va-
lor, portanto — para usar uma me-
táfora econômica —, parece residir 
numa balança comercial favorável 
(ou, pelo menos, num tenso equilí-
brio), em respeito à qual o imaginá-
rio comprado ao cânone não deve 
sufocar o que o poema produziu de 
sua lavra. Por isso, Ortega y Gasset 
(A desumanização da arte) nos 
lembra que ser efetivamente auctor 
é somar, como os generais antigos 
após as vitórias, novos territórios 
aos que o reino possui.

Em Terceiro retábulo, tex-
to que vem alargar o nosso campo 
imaginativo, lemos o verso “RIO 
LIVRO SINUOSO”. A analogia do 
rio com a linguagem é curiosa por, 
no mínimo, dois motivos consi-
deráveis: um, pela própria beleza 
imagética do verso, dado que a pa-
lavra, em feitio de oração, conduz o 
morto — passageiro da barca de Ca-
ronte — ao seu destino final (é pre-
ciso recordar que, em inúmeras tra-
dições, os falecidos sem as devidas 
cerimônias verbais não recebem o 
merecido descanso e são condena-
dos a vagar. Não é outra a angústia 
de Antígona, entre os gregos, ou de 
Ermelindo Mucanga, nos espaços 
moçambicanos, que Mia Couto dá a 
ver em A varanda do frangipa-
ni). Em outros termos, a língua, re-
presentada metonimicamente pelo 
livro, é a matéria líquida do Estige 
e do Aqueronte. A outra razão pela 
qual o verso soa emblemático é que 
Jussara Salazar cumpre, ao escrevê-
lo — e daí sua importância no cená-
rio atual —, o papel que Jorge Luis 
Borges atribuía ao literato: devolver 
a língua às suas fontes primordiais. 
Discurso, como se sabe, é palavra 
aquática (não à toa se fala em flu-
ência idiomática), e a aproximação 
veiculada pela imagem fluvial vem 
significar, assim, uma reposição do 
sentido que o tempo erodiu. Eis, 
portanto, o compromisso ético que 
deve assumir qualquer poeta: ser 
revolucionário, primeira e essen-
cialmente, afiando sua linguagem, 
a lâmina do verso.

a autora
Jussara salazar

nasceu no recife (Pe), em 
1959, e vive em Curitiba (Pr) 
desde a década de 1980. 
Poeta e artista plástica, é 
autora de inscritos da casa 
de alice, baobá — poemas 
de leticia Volpi, natália 
e coraurissonoros.

carpideiras
Jussara salazar
7letras
106 págs.
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O 
médico Afrânio Peixo-
to, eleito, a 7 de maio de 
1910, para a Academia 
Brasileira de Letras, 

publicou seu primeiro romance 
apenas no ano seguinte, quando 
tomou posse na instituição. Discí-
pulo do lombrosiano Nina Rodri-
gues, divulgou o darwinismo social 
e a eugenia típicos daquele tempo. 
Não foi, entre nossos escritores, o 
primeiro a fazê-lo. Graça Aranha 
e Euclides da Cunha já haviam se 
espojado na arrogância positivis-
ta — de nefasta influência no Bra-
sil — e repetiriam, com maior ou 
menor intensidade, as idéias que, 
durante largo tempo, dominaram 
inclusive a literatura. Basta pensar, 
por exemplo, no romancista Aluí-
sio Azevedo e seu naturalismo, em 
que degradação e promiscuidade 
tornam-se a lei à qual todos estão 
definitivamente submetidos. No 
âmbito da ciência, alguns estudio-
sos apontam Afrânio Peixoto como 
responsável por uma campanha 
de difamação realizada contra seu 
rival, Carlos Chagas, fato que teria 
impedido o descobridor do proto-
zoário Trypanosoma cruzi de rece-
ber o Nobel de Medicina.

À parte essa vergonhosa ques-
tão ética, é curioso verificar que o ro-
mantismo alencariano se agrega, no 
romance Fruta do mato, de 1920, 
às influências apresentadas acima. 
As ficções de Afrânio Peixoto são 
bons exemplos de como a tradição 
formada por Manuel Antônio de Al-
meida e Machado de Assis — ou seja, 
o que de melhor se produziu em nos-
sa literatura durante quase um sécu-
lo — demorou a vingar ou produziu 
frutos esparsos, às vezes esquecidos. 
Afrânio Peixoto e a maioria dos es-
critores nacionais sofreram a pior 
influência ao escolherem os modelos 
mais fáceis, prenhes de cientificismo 
ou retórica — e por isso mesmo des-
botados de literatura.

crítica inVoluntÁria
O narrador e protagonista de 

Fruta do mato, o jovem Vergí-
lio de Aguiar, declara-se, cheio de 
orgulho, leitor de Auguste Comte 
e Herbert Spencer. Tais leituras o 
impediriam de acreditar nas su-
perstições que rondam a fazenda 
do Corre-Costa, cujos proprietá-
rios, um traficante de escravos e a 
esposa sádica, seriam demoníacos. 
É o que demonstra, logo no início 
do livro, ao debater, com os colegas 
Zoroastro e Espiridião, sobre a pos-
sível compra da propriedade, ofe-
recida a preço irrisório. Forasteiro 
na cidadezinha de Canavieiras, no 
sul da Bahia, em busca de fortuna 
fácil, Vergílio sente-se superior a 
todos, mostra-se arrogante inclusi-
ve na forma de se referir à região, 
tratando-a como se não fizesse par-
te da Bahia — ou como se apenas 
a capital do estado representasse a 
verdadeira cultura baiana.

Vergílio esconde, no entanto, 
uma contradição: é tão imaturo e 
frágil quanto o narrador de Lucí-
ola, que, se recordarmos o enredo 
desse romance alencariano, acaba 
submetido à morbidez da protago-
nista. No caso de Vergílio, ele ven-
ce, graças às certezas que a ciência 

ilustração: Carolina Vigna-maRú

Psicopatia e 
racismo
Preconceituoso e piegas, fruta do mato, de afrânio 
Peixoto, carrega o pior do naturalismo e do romantismo

lhe infunde, as assombrações, mas 
termina derrotado pela sedução de 
Joaninha, neta do Corre-Costa, ela 
própria sádica desde a infância, 
personagem estereotipada, pre-
suntivo símbolo do feminino, no 
qual se concentram manipulação e 
melifluidade. Afrânio Peixoto não 
busca construir, como ocorre em 
Lucíola, um arquétipo que passa, 
abruptamente, do extremo pecado 
à exaltada santidade, mas personi-
ficar o mal, retratá-lo em minúcias, 
desenhá-lo numa personagem pla-
na, destituída de contrastes — e 
exatamente por isso inconvincente. 
No que se refere ao narrador, as 
certezas antimetafísicas só ressal-
tam seu infantilismo, sua fragilida-
de moral: ele descobre as tramóias 
de Joaninha, seus deletérios jogos 
de sedução; o que, de início, é dú-
vida em que se mesclam arroubo 
romântico, atração sexual e cre-
dulidade, torna-se certeza; nas pá-
ginas finais, o positivista obtém o 
testemunho, a prova almejada, que 
desnuda a mulher-demônio — mas 
termina seu relato infenso à verda-
de. Assim, de forma involuntária, 
a obra, apesar das poucas qualida-
des estéticas, torna-se risonha crí-
tica ao cientificismo.

misciGenação
e decadência
Às teses caras ao naturalismo 

— o homem escravo da hereditarie-
dade e o preconceito racial —, Pei-
xoto acrescenta sua visão deturpada 
das relações entre homem e mulher, 
criando um protagonista que vê a si 
mesmo como eterno dependente 
do sexo feminino: “Parece que é da 
natureza do homem ter uma mu-
lher no sentido”, conclui Vergílio, a 
princípio dividido entre Gracinha, 
jovem que disputa com Zoroastro e 
Espiridião, e Joaninha. Os diminu-
tivos, aliás, não expressam valoriza-
ção afetiva ou carinho, mas julga-
mento moral, que se revela logo às 
primeiras páginas: “Sexo preveni-
do, desconfiado, desunido!”.

As bobagens racistas es-
praiam-se por todo o romance. 
Onofre, mulato e feitor da fazenda 
do Corre-Costa, também apaixo-
nado por Joaninha,

é mestiço, ser ambígüo, tran-
sitório, em que duas raças ainda 
se digladiam num homem, quase 
um híbrido: resulta que despreza 
o negro, que já não é, mas cuja in-
ferioridade ainda o envergonha, e 
inveja o branco, que não chegou 
a ser, e de cuja superioridade se 
vinga, detraindo, rebaixando-o à 
própria condição...

Não satisfeito com a breve e 
pseudocientífica descrição, o nar-
rador prossegue:

Lembraram-me os infinitos 
mestiços que andam por aí além, 
por este Brasil, e cuja psicologia 
só pode ser esta: rancor mais ou 
menos declarado a todas as virtu-
des, méritos, talentos, instituições, 
costumes, dos brancos, ainda hoje 
em dia, como outrora o votaram 
aos outros seus parentes os pretos, 
esses bons, humildes, pacientes, 
serviçais, afetuosos, que, com o seu 
sangue, o seu braço e o seu cora-
ção, do mato grosso de nossa terra 

fizeram o Brasil colonial.

A benevolência do narrador 
em relação aos negros só esclarece 
e sublinha seu racismo e sua inter-
pretação da mestiçagem. Partindo 
dessas avaliações, Vergílio cria um 
excêntrico, bárbaro tribunal antro-
pológico-histórico, no qual os mu-
latos seriam a pena que os brancos 
devem suportar:

A civilização branca tem no 
Brasil, ainda por trezentos anos, 
seus inimigos latentes na mestiça-
gem em que vamos purgando os 
milhões de africanos do tráfico. É 
a desforra de Cam.

Já não é mais o narrador 
quem fala, mas, sim, o médico 
Afrâ  nio Peixoto, professor e escri-
tor na área de Medicina Legal, cuja 
tese, depois de formado, intitulava-
se Epilepsia e crime:

[...] O que o Brasil sofre, de 
degradação familiar, social, cívi-
ca, religiosa, moral, política, por 
influxo da escravidão africana, 
vinga o martírio de uma raça nos 
quatro séculos em que ajudou a 
criar nossa nacionalidade. A es-
cravatura forra em 88 nos terá, 
sob a vergonha das suas presas, 
durante ainda quanto tempo? Ha-
vemos de purgar lentamente essa 
corrupção, o nosso castigo... se 
não morrermos de infecção...

O próprio Onofre, mulato res-
ponsável por castigar os escravos 
da fazenda, incorpora as idéias do 
autor e revela, em seu longo depoi-
mento, no final do romance:

[...] Eu vingava neles toda a 
minha raiva e meu arrependimen-
to, e, quanto mais sofria, mais era 
ruim. Também não me arrependo, 
porque essa raça amaldiçoada 
nasceu para o açoite... ruins, fal-
sos, perversos, não veio outra as-
sim no mundo. 

Há teses análogas em Canaã, 
publicado dezoito anos antes. Sur-
preendentemente, contudo, o per-
nóstico romance de Graça Aranha foi 
enaltecido pelos modernistas e, até 
hoje, tem fervorosos admiradores, 
enquanto Afrânio Peixoto permane-
ce esquecido. O critério seletivo, por-
tanto, não é estético ou ideológico, 
mas partidário, fazendo-nos pensar 
se o lema dos organizadores da Se-
mana de 22 não era o mesmo que 
Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort 
descobriu, a duras penas, entre os ra-
dicais franceses de 1789: “Seja meu 
amigo — ou eu te matarei”.

descrições
Como afirmei acima, o roman-

tismo piegas de Alencar contamina 
Fruta do mato desde as primeiras 
páginas. Está presente no narrador 
que, caminhando solitário à noite, 
fala: “Sob meus pés incendiavam-
se, como estrelas perdidas na gra-
ma, os clarões efêmeros dos vaga-
lumes”. E logo a seguir anseia que 
Gracinha estivesse com ele,

mirando estrelas e vaga-lu-
mes, eu a aspirar, com o das boas-
noites, o cheiro das suas pesadas 
e lustrosas tranças; e, além da 

o autor
Júlio afrânio peiXoto

nasceu em lençóis, bahia, a 
17 de dezembro de 1876, e 
faleceu no rio de Janeiro, a 12 
de janeiro de 1947. formou-se 
pela faculdade de Medicina 
da bahia em 1897, e começou 
ali mesmo sua carreira 
universitária, notabilizando-se 
como professor e higienista. 
exerceu numerosos cargos 
públicos: deputado federal, 
higienista, professor de higiene 
e medicina legal, de pedagogia, 
sociologia e criminologia; além 
de crítico e historiador literário. 
Conferencista e professor 
de renome, talvez seja esse 
o traço fundamental da sua 
personalidade. deixou obra 
vasta: memórias e tratados 
de medicina legal e higiene, 
ensaios histórico-literários, 
discursos, prefácios, 
poemas e romances. 
na ficção, merecem 
destaque: maria 
bonita (1914), fruta 
do mato (1920), as 
razões do coração 
(1925) e sinhazinha 
(1929). na crítica 
literária, ensaios 
camonianos, de 1932. 
foi membro da academia 
brasileira de letras e da 
academia nacional de 
Medicina.

trecho
fruta do mato

“sumiu-se finalmente a visão, com 

a distância; o ruído das vogas nas 

correias apertadas deu ritmo à 

carreira que me apartava de uma 

semana de minha vida, que me 

atiçara os desejos mais agudos, os 

pavores mais honestos, os sustos 

e perigos mais imprevistos... só me 

restava disso tudo um vulto perdido 

no fundo da memória, que me 

agitava o lenço branco, num adeus... 

eu o recomendo aos desejosos de 

sensações raras e duradouras.



155 • março _ 2013

13

: : MauríCio Melo Júnior
 brasília – df 

A 
obra poética do padre 
Daniel Lima foi constru-
ída de maneira subterrâ-
nea, discreta. Pouquíssi-

mos amigos conheciam seus versos 
e a relutância em editá-los só foi 
vencida quando o autor já chegava 
aos 95 anos. Toda insistência no 
ineditismo, ao que parece, pren-
dia-se a uma humildade intensa. 
Os poemas têm qualidade rítmica 
e um conteúdo profundo que jus-
tificariam sua publicação em qual-
quer época, no entanto Daniel pre-
feria deixá-los na gaveta.

Enfim, rompida a barreira ini-
cial, um grupo de amigos conseguiu 
reunir em um alentado volume, Po-
emas, parte considerável da obra de 
Daniel Lima. A repercussão foi tama-
nha que o livro conquistou, em 2011, 
o Prêmio Alphonsus de Guimaraens, 
da Fundação Biblioteca Nacional. No 
ano seguinte, com a morte do poeta, 
os amigos voltam a editar outra de 
suas obras, Sonetos quase sidos.

retórica coloquial
A leitura dos dois volumes 

revela uma poesia curiosa. Não há 
grandes inovações ou mesmo novas 
abordagens temáticas. Do ponto de 
vista formal, Daniel trabalhou o ver-
so livre e percorreu temas recorren-
tes como a morte, a solidão, a con-
dição humana. Mesmo a linguagem 
é corriqueira. No entanto, ao tomar 
para si instrumentos já tão maneja-
dos, o poeta ganha fôlego e força, e 
daí surge uma poética que se arris-
ca, se renova e causa impacto.

A dualidade entre uma retóri-
ca rasa e um conteúdo denso, mais 
surpreendentes porções de lirismo, 
se revela constantemente. “Quando 
escrevo os meus versos/ meu co-
ração fica leve/ como uma folha.// 
Mas sopra a tempestade/ e a folha 
sofre/ o desespero de ser leve.” Esta 
densidade de conteúdo se estabele-
ce como um diálogo com a filosofia 
inaugural, aquela em que se busca 
mais entender que explicar o ho-
mem. Desdizendo Caetano Veloso, 
para quem “só é possível filosofar 
em alemão”, Daniel, assim, envere-
da por uma dialética quase simpló-
ria. “Fui à procura da filosofia/ e ela 
me ensinou tranqüilamente/ que a 
resposta é a pergunta,/ nada mais 
que a pergunta que eu fazia.”

Suas reflexões são sobre o 
homem, repito, mas para chegar 
a ele o poeta vive numa forma de 
gangorra. Ora está com Deus, mas 
logo se deita com insetos e revela 
um despojamento que chega até 
a escatologia. Num contraponto a 
Lêdo Ivo, entretanto, não canta os 
ratos em sua condição de miséria, 
mas os ratos como paradigma qua-
se religioso, do ser também divino 
que tem espaço na terra.

Daí certamente nasce sua re-
tórica coloquial, seu canto quase 
ingênuo. “É para alguém, que se 
canta,/ voz de gente quer escuta./ 
Cantiga da voz da gente/ quer aga-
salho de ouvido.” E certamente este 
é um dos pontos mais altos de sua 
poética. Seus versos, nascidos no 
espontâneo, se fixaram sem o apu-
ro do aprimoramento, da reescrita.

Neste aspecto percebe-se uma 
forte influência dos argumentos re-
ligiosos. Os poemas foram escritos 
por um padre que nunca se negou a 
esta condição. Daí a intensa presen-
ça dos dogmas religiosos que — sa-
liente-se, estão aqui despojados da 
pompa —, embora ainda prenhes do 
conceito da verdade absoluta, mas 
vestidos no coloquial, despem-se de 
qualquer arrogância. “Eis-me agora 
menino:/ escutarei Deus cantar.”

morte à espreita
Não podemos é nos enganar: 

este Deus que ressuscita o menino 

Cantigas do 
velho Medo

é também apocalíptico, e sabe cas-
tigar. Promove medo, até, pois está 
em esferas inalcançáveis. “Mas 
Deus é longe, tão longe!/ E eu sou 
tão perto de mim!/ E o mundo me 
dói tão dentro!” Esta crença, no en-
tanto, o alenta e o segura para en-
frentar os velhos medos, pois o po-
eta que escreveu uma Cantiga do 
medo velho está permanentemente 
temendo a morte e a solidão. “Ai 
de mim, que já tão velho,/ cabelos 
brancos e rugas,/ ando assustado 
comigo,/ ando com medo de tudo, 
medo das coisas que amo!”

Para o poeta, a morte é mais 
que o contraponto da vida e a certe-
za absoluta. Ela também vive como 
uma espreita permanente que cul-
tiva o homem cotidianamente. 
“Viver no tempo é morrer”, afirma 
para salientar este trabalho ine-
xorável da morte. Apesar de estar 
com o homem em todas as etapas 
do caminho, ainda assim, a morte 
provoca medos e dúvidas. E aí o 
homem, despido de qualquer outra 
condição, vence o filósofo.

condenação
Visto com distanciamento crí-

tico, em todos os versos Daniel Lima 
prepara o leitor para o fatalismo do 
destino, para aquilo que está escrito 
em esferas longínquas, mas que afe-
ta diretamente o instante presente. 
Cada homem é único em sua con-
dição, acredita o poeta que assim 
exalta a solidão: “Sinto-me só. Estou 
só. Melhor ainda,/ sou só, dentro de 
mim, no ser profundo;/ não apenas 
por fora, e neste instante,/ senão por 
ser quem sou, sou tão sozinho”.

A solidão traz alegria exata-
mente por dignificar a individuali-
dade de cada ser, de cada homem, 
de cada inseto. Mesmo sendo a con-
tinuidade de seus antepassados, os 
seres permanecem individualiza-
dos e solitários: “E eu, tão diferen-
te, rebelei-me/ contra o meu pai.// 
E, por isto, imitei-o/ (e, como ele, 
perdi-me;/ que imitou seu pai)”. É, 
enfim, a doce contradição de toda 
poética de Daniel. O homem, cria-
do por Deus, está preso ao destino 
traçado e mesmo assim se destaca 
por ser exclusivo.

Todo ser é único. E nisto 
consiste a crença maior de Daniel 
Lima, que viveu uma espécie de 
condenação interna que o levou à 
pena de ser poeta. “Só cheguei a 
ser isto:/ um pássaro que enlou-
queceu/ com o próprio canto.” E 
por cantar um canto humilde, foi 
intenso e consistente.

o autor
daniel lima

o pernambucano daniel lima 
nasceu em timbaúba em 1916 
e faleceu no recife em 2012. 
estudou teologia e filosofia. foi 
professor universitário. em 2011, 
aos 95 anos, conquistou o Prêmio 
alphonsus de guimaraens, da 
fundação biblioteca nacional, 
com seu primeiro livro editado, 
poemas. deixou mais de
vinte livros inéditos.

sonetos quase sidos
daniel lima
CePe
152 págs.

palpitação dos mundos, sentindo 
bater, junto ao dela, meu coração 
desejoso e indeciso...

Ao encontrar Joaninha a pri-
meira vez, voltam imagens semelhan-
tes, idealizadas, melosas, comuns:

Quis rapidamente analisá-
lo [refere-se ao suposto feitiço da 
mulher], mas não consegui. Seria 
de cabelos pretos, profusos, lustro-
sos, pesados, que se derramavam 
encaracolados pelas fontes e pelas 
espáduas? Seria da face pálida, 
cor de marfim antigo, que dois 
olhos negros, redondos, polidos 
e grandes como jaboticabas, ilu-
minavam como faróis obscuros? 
Seria do corpo todo, esbelto, gra-
cioso, torneado, que as vestes sem-
cerimônia, roceiras e domésticas, 
nem encobriam nem dissimula-
vam? Seria do prestígio que real-
çava essa realidade confirmada? 
Não sei; tudo isso talvez...

Não satisfeito, o narrador re-
toma a descrição páginas à frente:

[...] Os cabelos fartos que cho-
viam encaracolados pelas espádu-
as até a pala da blusa, às oscilações 
da marcha, se afastavam às vezes, 
entremostrando a nuca morena, 
roliça, como um torso de mármo-
re antigo, penugenta e provocante 
como de mulher moça e faceira, 
porque oculta e esquiva, atrás da 
sua móvel cortina de seda preta... 
O tronco bem feito, a cintura fina, 
as ancas ondeadas, que o ritmo do 
andar fazia alternativamente me-
near, num gesto impudico.

É uma das características de 
Afrânio Peixoto: pouco acrescentar 
de uma descrição a outra — ou ape-
nas repetir. A confirmar essa ob-
servação, veja-se o que ele escreve 
dez páginas depois:

Abria a porta do meu quarto 
para sair à sala, quando dei com ela, 
Joaninha, que entrava na varanda. 
Tinha ainda roupa de manhã, um 
roupão, alvo, amplo, rendado, que 
não a vestia, ajustado, mas no qual 
se movia, solta, livre, independente, 
como um fruto raro ou um diaman-
te lapidado, que se tivesse deposto 
na sua coifa de algodão. [...] Os ca-
belos negros e anelados caíam em 
rolos e cachos sobre as fontes e es-
corriam retorcidos, pesados e lus-
trosos, pelas espáduas. [...]

Não bastasse repisar imagens, 
o autor esbanja lugares-comuns e 
rodeia a personagem, incapaz de 
descrevê-la, a não ser enfileiran-
do adjetivos. Trinta anos antes, no 
conto Missa do galo, presente na 

coletânea Páginas reco-
lhidas, Machado de Assis 
já descrevera o roupão 
mais famoso da literatura 
brasileira, que dava a sua 

personagem um “desalinho 
honesto”, despindo-a sem 

desvesti-la. E o fez com econo-
mia de recursos até hoje invejá-
vel — lição que Afrânio Peixo-
to desconhecia ou recusou. 

diÁloGos
e cantinela
Há alguns diálogos 

razoáveis em Fruta do 
mato, se desconside-
rarmos as interferências 
enfadonhas do narrador, 
como este, no Capítulo IX:

— Vergílio?
Tomou-me um arre-

pio de frio ou de excitação. 
Quis volver para prendê-la 

nos meus braços, mas seu cor-
po me pesou com mais lassidão, 

forçando a manter-me na mes-
ma atitude, docemente coacto. Ela 
continuava:

— Você acha que gosta de 
mim... Eu só desejo crer. Você vai 
me dar a prova...

— ...
— Vamos fugir...
Parece-me que o mundo de-

sabava sobre mim... Num instan-
te tomou-me uma perplexidade, 
diante do abismo que via se me 
cavar aos pés... Não achei movi-
mento nem resposta. Depois, uma 
onda de sangue me cobriu a face 

de uma quentura. Ela me sacudiu:
— Responda... quer?
A muito custo, pude dizer:
— E o Américo?
— Se o abandono, é porque 

não gosto dele... Não o posso mais 
suportar... 

— E eu... seu amigo de infân-
cia... seu hóspede?

— Você não se lembrou disso, 
para me cobiçar...

Como eu não respondesse, a 
voz lhe tomou uma entonação de 
ironia:

— Compreendo... Para você 
não lhe sirvo. Uma mulher é muito 
para um homem... é demais! Pre-
feriria dividida pelos dois, o outro 
com a responsabilidade, você com 
a distração... Que belo passeio pelo 
rio da Salsa!... Enganou-se, meu 
amigo, eu não sou destas...

[...]
— Pois sim! fujamos... Quan-

do?
[...]
— Qual! Você não é dos que 

roubam, nem dos que matam...
[...]
— Sou dos que são tentados 

e atormentados... Por que você me 
aborrece?

— Porque ainda não gosta de 
mim, como eu quero que goste... 
Como eu queria ser amada... Está 
escrito talvez que não acharei o 
meu, um “homem” na vida... Vivo 
a procurá-lo, e a me enganar...

Mal terminada a conversa, no 
entanto, retorna o narrador com 
sua cantinela, seu psicologismo, 
pronto a explicar o que o leitor já 
compreendeu e, dessa forma, diluir 
a tensão, arruinar o efeito criado:

A provocação da faceirice, 
a maldade da zombaria, passa-
riam... um véu de tristeza, trágica e 
silenciosa, cobriu-a com seu manto 
grave de sofrimento e de piedade. 
Talvez na vida lhe fosse a única pa-
lavra não mentirosa, arrancada 
pela decepção à sinceridade. O co-
ração se lhe exibia nu, nessa reve-
lação. Uma mulher nunca o revela, 
porque não tem consciência dele, e 
se tem, porque lhe resta um pudor 
na alma, quando o do corpo já não 
subsiste mais. Andam por isso tan-
tas, de braços a braços, errantes e 
envergonhadas, nas experiências e 
decepções, procurando, sem achar 
o seu, o par, que deve haver para 
cada uma... A essa, acudira a ra-
zão aos lábios...

narciso e don Juan
Da obra em que Alfredo Bosi 

encontrou “elegância simples e cor-
rente” salvam-se, com esforço, a 
longa cena do desafio, no Capítulo 
VII — desde que eliminados os tre-
chos em que o narrador se intromete 
desnecessariamente —, e, no Capí-
tulo XVII, o diálogo entre Joaninha 
e Onofre, que este relata a Vergílio, 
no qual vemos, com nitidez, a per-
sonalidade psicopática da mulher. 
Afora esses trechos, Afrânio Peixo-
to antecipa-se a Nelson Rodrigues. 
Depois da surra que leva do marido, 
Joaninha comenta com sua fiel em-
pregada: “— Umbelina, nunca pen-
sei que Américo me quisesse tanto 
bem...”. É o que resta dessa doentia 
personagem, misto de Narciso e 
Don Juan, e desse romance medío-
cre, de final entanguido, filho tardio 
do romantismo e do naturalismo.

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, as 

crônicas de Carlos de laet.
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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

o soM e a fúria do absurdo

E
m 1948, o francês de 
origem romena Eugène 
Ionesco consolidava um 
importante gênero te-

atral ao escrever a peça — de um 
único ato — A cantora careca, le-
vada ao palco em 1950.

A base para o inusitado traba-
lho havia sido um livro-texto para o 
ensino da língua inglesa, cujo desdo-
brar de lições didáticas apresentava 
um certo casal Smith informando 
um ao outro que eles, os Smith, 
eram ingleses porque haviam nasci-
do na Inglaterra, tinham três filhos 
e viviam em Londres, na companhia 
da empregada Mary, que trabalhava 
seis dias por semana na residência 
deles, na qual o teto era em cima e o 
chão era em baixo, etc. 

Estava ali o involuntário sur-
realismo verbal pronto para servir 
de inspiração à mente inquieta do 
filho de um advogado romeno que 
emigrara para Paris pouco antes 
da Primeira Guerra Mundial — a 
“guerra que iria acabar com todas 
as guerras”. O pai de Eugène viria a 
deixar o menino de saúde frágil e a 
irmã aos cuidados da mãe francesa, 
para voltar à Romênia dos velhos 
contos populares, às vezes com di-
álogos nonsense mais ou menos 
no estilo da conversa daquele casal 
“Smith”. E o garoto iria encontrá-
los em Bucareste, a partir de 1922, 
nas idas e vindas da família dividida 
entre dois países bem diferentes. 

O que se tornaria uma pe-
ça-cânone do Teatro do Absurdo 
contaria com mais a cacofonia de 
outro casal (Martin), bombeiros e 
demais criações saídas duplicadas 
do livro-texto ionescamente trans-
formado numa “anticomédia” tam-
bém extraída das primeiras experi-
ências do jovem Ionesco.

Não havia comédia nas situ-
ações bizarras que o filho do ca-
tedrático em Leis vivera, algumas 

vezes, nos bancos do liceu francês 
e, depois, na Universidade de Bu-
careste (na qual fez amizade com 
o lúcido pessimista Cioran e com o 
místico Mircea Eliade, o criador da 
cátedra de Religiões Comparadas). 

O emprego num banco que o 
fazia anotar duas vezes o movimen-
to do seu lote de contas de clientes 
vips não pareceu nada engraçado 
ao futuro escritor, e o primeiro 
texto que ele escreveu, intitulado 
Nu! (Não!), provocou estranheza 
mesmo na redação da revista li-
terária que o publicou, em 1934. 
A sua “estética do desconcerto” já 
estava em marcha desde as brinca-
deiras domésticas, e continuaria, 
pela vida afora, com foco central 
no labirinto da linguagem (“o hor-
ror de um labirinto sem centro”), 
freqüentemente levando da falta de 
sentido para a incomunicabilidade 
que pode gerar pequenas e grandes 
catástrofes do “irracional pleno, 
numa simples esquina ou numa 
frenética declaração de guerra”.

a base antes das bases
Por rigor cronológico, cabe 

lembrar que a base antes das bases 
do Teatro do Absurdo provavelmen-
te já despontara, no final do século 
19, na obra do francês Alfred Jarry 
(1873-1907), cuja peça Os polone-
ses trazia o personagem emblemá-
tico do “Ubu-Rei”, a criação mais 
conhecida de Jarry como autor 
teatral e também de um excêntrico 
modo de viver (baseado na herança 
de pequena fortuna). Alfred Jarry 
está presente no imaginário das 
primeiras reuniões parisienses do 
surrealismo, mas a base, eminen-
temente visual, do seu teatro ini-
cialmente de marionetes, fornece 
chave mais para “gags” do que para 
o bem fundamentado teatro que se 
firma com as obras de Eugène Io-
nesco, do irlandês Samuel Beckett 

e dos franceses Arthur Adamov (de 
origem russa) e Jean Genet, escri-
tas não unicamente para o palco, 
mas também na forma de roman-
ces, contos e ensaios.

Diferentemente de um Ges-
tos e opiniões do doutor Faustroll 
do “patafísico” Jarry, com eles não 
estamos no território da comédia, 
mas da seriedade existencial que 
põe em cheque a comunicabilidade 
humana através de situações co-
muns, do dia-a-dia que “mascara” 
o sentido dos gestos cotidianamen-
te repetidos de forma no mais das 
vezes automática. 

Na literatura e no teatro do 
Absurdo, há um fio narrativo que 
logo se desata, e não uma “história” 
cômica construída com os itens tra-
dicionais de apresentação-resolução 
— embora subsista a perfeita obser-
vação de trejeitos e maneiras de ser 
dos senhores e senhoras “Smith” que 
Ionesco seguiu desenvolvendo sur-
realisticamente, como num pesade-
lo que se adensa, desde o começo até 
a ausência de fim. A ação, esvaziada 
de sentido “lógico”, apenas ressalta 
nossas incongruências, à maneira do 
Tomorrow, o conto de Joseph Con-
rad que prenuncia o vazio instalado 
nos diálogos, assim como Bartleby, 
de Herman Melville, prenunciava 
kafka diante do muro bianco-nero 
do abismo da rotina.

Essa questão, então, dos “an-
tecessores” do gênero do Absurdo 
poderia ser objeto de lições e liga-
ções inúmeras — algumas talvez 
absurdas. O que há de claro (e obs-
curo), pelo menos no teatro, é a mi-
se-en-scène da angústia metafísica 
no centro da observação da condi-
ção humana, insuficientemente as-
sistida da base racional.

“Base racional”? Essas duas 
palavras não fariam sentido para o 
célebre romeno de formação fran-
cesa que visitou o Recife, em 1982, 

com o semblante de um Akim Ta-
miroff ainda perplexo com alguma 
escala inesperada do avião.

a obra do absurdo
Dezenove peças se seguiram 

à primeira do mestre reconhecido 
pela Academia Francesa ao longo 
dos anos (até 1975). Entre elas, as 
já clássicas A lição, As cadeiras, O 
mestre, Vítimas do dever e a obra-
prima Rhinocéros — esta suma 
nada teológica do teatro de Iones-
co, encenada exatamente no início 
de uma década (1960) depois da 
qual nada seria como antes. 

Na pacata cidade que lhe serve 
de cenário, coisa nenhuma perma-
necerá igual após a passagem de um 
rinoceronte por ruas mais que sur-
preendidas pelo animal inesperado. 
De onde poderia ter vindo aquela 
criatura cujo fascínio irá se tornando 
força de transformação insidiosa?

Rinoceronte começa — como 
não poderia deixar de ser — com 
diálogos estúpidos entre os habi-
tantes da cidadezinha para sempre 
mudada, a partir da passagem do 
ser estranho que primeiro motiva 
a intensa curiosidade daquela po-
pulação de gente comum e indecisa 
quanto ao rumo de suas vidas sem 
brilho. Uns se recusam admitir que 
o rinoceronte não seja um sonho, 
uma visão; outros o aceitam ime-
diatamente, e passam a discutir o 
desleixo das autoridades que dei-
xam circular livremente um animal 
daqueles. Por fim, há quem igno-
re sua passagem, continuando no 
mundinho interior da monotonia. 
Um personagem não se abala com 
o rinoceronte (Bérenger) enquanto 
se preocupa apenas com o objeto 
do seu amor (Daisy) e sente ciúmes 
do colega de escritório. Quando o 
animal reaparece em meio aos di-
álogos de surdos — e seu peso es-
maga um gato desprevenido —, a 

conversa inútil passa a ser sobre a 
natureza do mamífero perissodáti-
lo: “Bicórnio ou unicórnio? Veio da 
Ásia ou da África?”...

A besta se espalha pelas casas 
e surge uma obsessão de Ionesco: 
os bombeiros (a força vinda “de 
fora”). As confusões se sucedem e 
as mentes paralisadas dão chance 
ao mimetismo que é o centro da 
peça: aquelas pessoas vão se trans-
formando naquilo que temem, de-
senvolvendo uma carapaça a mais, 
perdendo a fala e, pouco a pouco, 
a humanidade. Em palestra no 
Recife, o dramaturgo contou que 
seu ponto de partida foi o relato 
que lhe fez Denis de Rougemont, 
escritor francês que se encontra-
va em Nuremberg por ocasião das 
impressionantes reuniões nazistas 
de massa, conduzindo a multidão 
à histeria que quase contagiava o 
próprio Rougemont. “Ele se achava 
já próximo de render-se àquela es-
tranha magia, quando parou para 
se perguntar sobre que espécie de 
demônio estaria agindo sobre o seu 
senso alto crítico”...

Só o tímido Bérenger pretende 
também resistir à transformação em 
animal urrante, embora o faça ainda 
medrosamente: “Eu me defenderei 
contra todo o mundo... Eu sou o úl-
timo homem. Não me rendo”. Eugè-
ne Ionesco também não se rendeu, 
e levou a expressão do Absurdo tão 
longe quanto pôde, antes de falecer 
no dia 28 de março de 1994, em sua 
residência parisiense, aos 82 anos. 
Ou melhor, aos 85 anos, porque o 
grande romeno diminuiu três anos 
da sua idade, e durante muito tem-
po enciclopédias e outras obras de 
referência deram a data de 26 de no-
vembro de 1912 como a do seu nas-
cimento, por informação do vaidoso 
autor careca que havia nascido no 
mesmo dia e mês de 1909. Coquet-
terie nada absurda...

: : arthur tertuliano
 Curitiba – Pr 

C
omeçou assim: alguém me 
disse que Antonio Prata 
era o melhor cronista bra-
sileiro contemporâneo, 

o que me fez antecipar a leitura de 
Meio intelectual, meio de es-
querda. Não tive o que desmentir: 
tinha até uma crônica muito bonita 
— O salto — que descobri ter sido 
publicada originalmente na revista 
Capricho. Em minha doce bolha 
de preconceito, acreditava que as 
leitoras da revista (notou o precon-
ceito?; é como se dissesse “menino 
não lê isso”) se limitavam a avaliar 
seu colírio favorito (garoto bonito, 
gatinho, um pão) e a amar Justin 
Bieber. Que mundo estranho esse: 
literatura de qualidade pode se in-
filtrar em qualquer lugar.

Quiçá é o romance de estréia 
de Luisa Geisler. Ela foi colunista 
da Capricho.

os protaGonistas
Clarissa é uma menina de 

onze anos. Gordinha. Boa filha. 
Excelente estudante. Arthur é um 
jovem suicida fracassado. Bem ma-
gro. Rebelde. Um turista na sala 
de aula. Uma boa combinação: ela, 
quieta, sem amigos, se trancando no 
quarto-QG enquanto se desenrolam 
as festas dos pais publicitários; ele, 
atento, sem nada a perder, forçando 
uma abertura no casulo-bunker da 
prima e falando palavrão. Um ano 
de convivência na cidade grande, só 
para ele se esquecer um pouco da 
vontade de cortar os pulsos. Segun-
do Lorena, mãe de Clarissa, um ano 
de má influência para a filha.

Não dá para saber ao certo 
quem é o maior beneficiado, afi-

ContÉM uMa boa história

nal: ele, ela ou o gato de estima-
ção, Zazzles, que não tinha entra-
do na resenha.

dualidade
Há algo de elegante na técnica 

narrativa utilizada por Luisa. Des-
cobrir como ela funciona demanda 
algum tempo. Há uma dualidade 

que demande citações bonitas e 
descontextualizáveis — pelo menos 
um “tudo vale a pena/ se a alma não 
é pequena” a cada parágrafo. 

Frases como “Eu queria estar 
ali pro ataque epilético e pro trau-
ma, pô” não dizem nada a quem não 
as leu em seus microcosmos (págs. 
63 e 64); do contrário, sua força é 
inegável. Outro exemplo: o uso da 
linguagem publicitária e a escolha 
de nomes fantasia para restauran-
tes (“Pearwasp Neighborhood Grill 
and Bar”; “Big Daddy’s”) e cidades 
(“São Patrício”; “Distante” — esta 
fica entre a “Nordestina” de Adria-
na Falcão e a “Tão, Tão Distante” 
de Shrek) poderiam ser levados um 
pouco além e, assim, adquirirem o 
caráter de mantra — tal como na 
obra de Chuck Palahniuk, um dos 
escritores contemporâneos estadu-
nidenses que, creio, mais usa o ar-
tifício. Mais e melhor.

Não é uma questão de cor-
rigir, mas, sim, de potencializar. 
Mais ou menos como uma “televi-

são (Full HD, conexão à internet, 
com 3D, 52 polegadas)”.

reViraVolta
O livro termina com uma sur-

presa. Costumo ser um leitor mais 
atento, mas, decerto devido à fluidez 
da narrativa, não me preocupei em 
captar as pistas que me foram da-
das. Pensando bem, a verdade é que 
tenho andado esquecido de algumas 
características romanescas tradicio-
nais. A reviravolta é um exemplo: o 
leitor comum gosta, mas não vejo 
muitos livros contemporâneos bra-
sileiros dispostos a utilizá-la sem 
ironia, mas como algo intrínseco à 
qualidade literária da obra. Michel 
Laub é uma clara exceção. Luisa pa-
rece seguir esse caminho.

Não, não vou revelar se Cla-
rissa faz uma tatuagem no final do 
livro. Findei a leitura torcendo para 
que, no futuro, Clarissa decida fa-
zer suas próprias festas e comprar, 
ela mesma, as flores.

além da capa
Já vi muitos darem gostosas 

gargalhadas de luto pelos rumos da 
literatura nacional ao descobrirem 
que a escritora que ganhou duas vezes 
o prêmio SESC de Literatura escreve 
para a Capricho. Eu os julgo silencio-
samente, tal qual um personagem do 
filme Magnólia. Penso em como mui-
tos deles também são misóginos e não 
vêem qualidade alguma no que é es-
crito por um jovem — essas coisas são 
mais difíceis de serem admitidas pu-
blicamente. Por isso, talvez, destacam 
tanto a publicação da editora Abril.

Já imaginou quanta coisa boa 
você ignora por conta das capas 
multicoloridas? Desde que li Luisa, 
me assusto um pouco toda vez que 
passo por uma banca de revistas.

a autora
luisa Geisler

nasceu em Canoas (rs). ex-colunista 
da revista Capricho, venceu o prêmio 
sesC de literatura, na categoria 
Conto, em 2010, com o livro contos 
de mentira. em 2011, repetiu o 
feito, na categoria romance, com 
quiçá. em 2012, foi a mais jovem 
selecionada da edição especial 
da granta para “os melhores 
jovens escritores brasileiros”.

trecho
quiçÁ

“e, naquela vez, por esses 

motivos das ações que a gente 

não pensa muito, Clarissa não 

perguntou dos motivos das 

ações de arthur. não se lembrou, 

escapou do contexto. ou talvez 

não houvesse uma razão, como 

a maioria das coisas na vida. o 

amor: completamente sem razão.

quiçÁ
luisa geisler
record
240 págs.

nos capítulos que se alternam: os 
ímpares, começam e terminam 
com pequenos parágrafos relativos 
a um almoço em família na cidade 
interiorana de Distante, enquanto o 
“miolo” deles revela ao leitor o que 
ocorreu durante o sabático de Ar-
thur em São Patrício — portanto, há 
outra dualidade, interna e eminen-
temente geográfica, em tais capítu-
los; os pares, nos lembram da quan-
tidade de histórias que continuam 
a ocorrer pelo mundo enquanto 
suspendemos a descrença, mergu-
lhamos num romance e convivemos 
por horas com personagens antes 
desconhecidos. Os capítulos pares 
são contos, fluxos de consciência, 
diálogos, entrevistas, citações literá-
rias, entre outros olhares para uma 
realidade exterior à relação Arthur-
Clarissa, o que pode gerar alguma 
controvérsia: há quem aprecie isto 
e quem creia ser algo ambicioso de-
mais. Ou despropositado.

O fato é que alguns dos melho-
res momentos do romance se encon-
tram nos capítulos pares. Outro fato: 
eles tornam a frase na quarta capa 
— “Um ano, um dia, a vida inteira, 
tanto faz: tudo acabará com a morte, 
a única verdade, a única certeza.” — 
bastante apropriada e sincera, não 
mero truque de marketing.

potencializar
O livro não é sem defeitos, 

contudo. Creio que um processo de 
edição mais longo e cuidadoso — 
isto é, não pautado pela pressa em 
anunciar e publicar os vencedores 
do concurso literário — poderia po-
tencializar a força da obra. Talvez 
isto seja o preparador de originais 
em mim falando mais alto, mas es-
tou certo de que a coloquialidade do 
texto de Luisa perderá aquele leitor 
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graCiliano 
raMos 
Por fÁbio 
abreu

a infindável planície 
avermelhada
biografia de dênis de moraes destaca a figura monumental de graciliano ramos

: : MarCos PasChe
 rio de Janeiro – rJ

G
raciliano Ramos nasceu 
ainda no século 19, em 
27 de outubro de 1892, e 
morreu em 20 de março 

de 1953, quando raiavam os primei-
ros momentos da segunda metade 
do conturbado século 20. Em face 
do imediatismo do tempo presente 
(típico da ideologia de mercado), 
ele é um homem do passado; se 
considerarmos o profundo teor po-
lítico de suas obras literárias, será 
fácil tomá-lo como anacrônico, 
uma vez que a literatura contem-
porânea é refratária à politização; 
e mesmo entre seus colegas de “ge-
ração literária”, Graciliano figura 
como um autor deslocado, pois em 
seus romances o documento não se 
sobrepôs ao literário.

Mas o calor de acontecimen-
tos recentes pode nos dar a dimen-
são da atualidade do homem de que 
falamos. Permito-me registrar que 
no dia 18 de fevereiro de 2013 ter-
minei a leitura de O velho Graça, 
espetacular biografia de Graciliano 
Ramos escrita por Dênis de Mo-
raes, publicada originalmente em 
1992, ano do centenário do “velho”, 
e recentemente revista e ampliada. 
Por meio dela se vê um cidadão pa-
trulhado, perseguido e preso pelas 
ramificações da ditadura de Getúlio 
Vargas, sem qualquer justificativa. 
Tornou-o condenável o fato de ter 
sido um homem público de condu-
ta visceralmente exemplar, possuir 
opinião franca e independente e ser 
autor de uma obra literária radical-
mente crítica. Anos após sua soltu-
ra, o autor de Vidas secas filiou-
se, em 1945, ao Partido Comunista 
Brasileiro, e da primeira à última 
hora foi um militante dedicado e 
fiel. Mas era um homem indepen-
dente, e a independência não é boa 
esposa da militância. Daí que altos 
dirigentes brasileiros do partido 
tentaram inviabilizar a publicação 
de Memórias do cárcere e de 
Viagem, porque ambos os livros 
não estampavam beijos e abraços 
de namorado cego ao socialismo, a 
seus homens e a algumas de suas 
práticas. Ironicamente, o ex-perse-
guido pela ditadura Vargas foi, nos 
últimos anos de sua vida, persegui-
do pelos perseguidos — os persegui-
dos então perseguidores que agiam 
em nome da revolução, da justiça e 
da liberdade. Primeiramente, veio 
a tentativa, por meio de reuniões, 
de enquadrá-lo no realismo socia-
lista; em seguida, a tentativa de 
censurá-lo de fato, conforme apon-
ta Dênis de Moraes:

Poucos souberam que, entre 
a morte de Graciliano e o lança-
mento da obra [Memórias do 
cárcere], a cúpula do PCB negou 
a grandeza que tivera ao assisti-lo 
durante a enfermidade [a entida-
de custeou despesas da internação 
de Graciliano para um tratamen-
to, em vão, contra o câncer]. O 
partido decidira vetar a publica-
ção de Memórias do cárcere e 
também de Viagem, que, na visão 
oficial, fazia referências pouco li-
sonjeiras à União Soviética. Ri-
cardo Ramos [filho do romancista 
e também integrante do PCB] me 
confirmou o fato.

Justamente neste 18 de fe-
vereiro a blogueira cubana Yoani 
Sánchez foi não apenas alvo de pro-
testos na Bahia, mas de uma bru-
talidade da parte de fanáticos que 
interromperam um evento da qual 

participaria. Não faço aqui qual-
quer equivalência entre o alagoano 
e a cubana, mas interessa identifi-
car que ambos foram patrulhados 
pela palavra deslocada: o crime de 
Yoani é criticar a ditadura cubana; 
o de Graciliano, apontar os males 
do setor reacionário e os limites do 
progressista. Note-se que a patru-
lha foi empreendida justamente 
por integrantes de partidos supos-
tamente de esquerda — a esquerda 
que, naquele tempo, manifestou 
apoio a Getúlio, e, hoje, está aliada 
ao que há de mais atrasado na po-
lítica nacional. Como existe o leitor 
que não sabe ler, registro que não 
manifesto apoio à cubana. Quero 
salientar algo que os revoltosos de 
hoje não vêem, como também não 
viram os que se acercaram de Gra-
ciliano: xingar Fidel nem sempre 
significa beijar Obama.

A literatura é um fenôme-
no libertário, que vai de encontro 
a todo tipo de dogma — familiar, 
religioso, político ou intelectual. 
Também nesse sentido a figura de 
Graciliano Ramos avulta como li-
ção, pois sua vinculação política 
jamais esteve isenta de problema-
tizar o que o cercava. Diz o biógrafo 
na introdução, esclarecendo que só 
publicou informações que pudes-
sem ser atestadas pela consulta de 
pelo menos duas fontes diferentes: 

Revisitei sua militância no 
PCB, sempre tratada com mani-
queísmo: ou o viam como estátua 
das virtudes partidárias ou lhe 
torciam o nariz pela crença no 
marxismo. Fugindo ao esquema-
tismo, encontrei o fio da meada de 
uma convivência ambígua e difícil 
com o realismo socialista — a dog-
mática orientação cultu-
ral emanada de Moscou 
nos conturbados anos 
da Guerra Fria.

A esse respeito, o livro estam-
pa no capítulo “Os ventríloquos 
de Zdanov” (Zdanov foi o grande 
orientador do realismo socialista) 
uma declaração do próprio escritor, 
em entrevista concedida a Heráclio 
Salles, a respeito da intromissão 
institucional na produção literária. 
Quando perguntado a respeito da 
principal objeção que fazia ao rea-
lismo socialista, o autor de Insônia 
foi enfático: “Esse troço não é litera-
tura. A gente vai lendo aos trancos 
e barrancos as coisas que vêm da 
União Soviética, muito bem. De re-
pente, o narrador diz: ‘O camarada 
Stalin...’. Ora, porra! Isso no meio 
de um romance?! Tomei horror”.

Mas voltemos exclusivamen-
te ao protagonista da biografia — 
assunto bem mais interessante —, 
antes que este jornal seja denun-
ciado como agente da CIA.

a Vida em linhas tortas
Dênis de Moraes elabora um 

detido inventário graciliânico. O 
relato é dividido em duas grandes 
partes — “Os anos de invenção” e 
“O testemunho do tempo” —, cor-
respondentes a Alagoas e ao Rio de 
Janeiro, as duas instâncias locais 
por onde Graciliano dividiu sua 
vida. Ao longo dos mais de vinte 
capítulos, o biógrafo vasculha com 
lupa inúmeros e preciosos detalhes 
— fornecidos por depoimentos de 
pessoas próximas e também pelas 
incontáveis cartas que o escritor 
enviou a diversos interlocutores —, 
no intuito de nos apresentar com 
clareza o ficcionista e, com igual 
destaque, o personagem Graciliano 
Ramos — ríspido, austero, pessi-
mista, talentoso e incorruptível.

Em tudo a figura de Gracilia-
no Ramos de Oliveira inspirava a 
de um nordestino ordinário. Nasci-
do em Quebrangulo, no sertão ala-
goano, primogênito de uma prole 
de dezesseis rebentos, bem cedo 
conheceu a severidade familiar 
quando foi submetido ao processo 
de letramento. Os eventuais desli-
zes nas lições renderam-lhe costu-
meiras agressões físicas e morais, 
como ele mesmo retrata no memo-
rialístico Infância, de 1945.

Porém, as extensões do letra-
mento fizeram dele um brasileiro 
monumental. Já no internato em 
Maceió, onde fez os estudos fun-
damentais, e, depois, em Palmeira 
dos índios, para onde a família se 
mudara quando o escritor tinha 
por volta de dezessete anos, a vo-
cação para as letras se manifestava 

constantemente, fosse pela publi-
cação de sonetos e contos, fosse 
pela edição de jornais amadores. 
Jovem autodidata, Graciliano che-
gou a lecionar num ginásio local, 
dando aulas de Português, Fran-
cês, Italiano e Esperanto.

Em agosto de 1914, aos vinte 
e dois anos, o filho mais velho de 
Sebastião Ramos desembarcou no 
Rio de Janeiro. A parcimônia de 
recursos e uma epidemia que lhe 
vitimou três irmãos fez com que ele 
retornasse a Palmeira quando sua 
partida completava exatamente um 
ano. Ali se casou, em 21 de outubro, 
com Maria Augusta de Barros, uma 
antiga namorada. Do matrimônio, 
nasceram quatro filhos.

Em 1917 Graciliano assume o 
comércio do pai, e, em 1920, a es-
posa morre após complicações de 
parto, o que afundou em tristeza 
o jovem marido. Relata Dênis de 
Moraes que, anos à frente, a escri-
ta o resgatava aos poucos, como se 
ele jogasse para o papel a treva que 
lhe engasgava: nesse período (en-
tre 1925 e 1926) surgem esboços de 
Caetés e São Bernardo. Naquela 
ocasião era plantada a semente de 
aspereza que perpassaria toda a sua 
obra. Em fevereiro de 1928, casa-se 
com Heloísa Leite de Medeiros, sua 
companheira até o fim da vida, com 
a qual teve mais quatro filhos. 

Em 1929 Graciliano Ramos 
foi eleito, pelo partido Democrata, 
prefeito de Palmeira dos índios. O 
fato mudaria sua vida, pois o rigor 
com que moralizou a administra-
ção local traduziu-se nos relatórios 
que enviou ao governador de Ala-
goas na ocasião. De tão bem escri-
tos, os relatórios tiveram grande 
repercussão, chegando inclusive 
às mãos do poeta Augusto Fredrico 
Schmidt, no Rio de Janeiro. For-
mou-se um contato que ocasiona-
ria a redação definitiva de Caetés, 
publicado apenas em 1933, tendo 
sido bem recebido pela crítica. 
Àquela altura, o autor dirigiu a Im-
prensa Oficial de Alagoas e, depois, 
a Instrução Pública daquele estado. 
Em meio às gestões, saiu, em 1934, 
São Bernardo, ainda mais aplau-
dido pelos críticos.

o autor
dênis de moraes

nasceu no rio de Janeiro em 
1954. É doutor em Comunicação 
e Cultura pela ufrJ e pós-doutor 
pelo Consejo latinoamericano 
de Ciencias sociales (Clacso), 
sediado em buenos aires. 
atualmente, é professor 
associado do departamento 
de estudos Culturais e Mídia 
da universidade federal 
fluminense (uff) e pesquisador 
do Conselho nacional de 
desenvolvimento Científico 
e tecnológico (CnPq) e da 
fundação Carlos Chagas 
filho de amparo à Pesquisa 
do estado do rio de Janeiro 
(faperj). É autor e organizador 
de mais de vinte livros, dos 
quais oito foram editados no 
exterior (argentina, espanha, 
Cuba e México). além de o 
velho Graça, publicou duas 
biografias de intelectuais e 
artistas de esquerda: Vianinha, 
cúmplice da paixão: uma 
biografia de oduvaldo 
Vianna filho e o rebelde 
do traço: a vida de Henfil e, 
ainda, com francisco 
viana, Prestes: lutas e 
autocríticas, obra baseada no 
único depoimento concedido 
pelo líder comunista luiz Carlos 
Prestes sobre sua trajetória.

leia também

gRaciLiano: REtRato 
fraGmentado
ricardo ramos
globo
272 págs.

o Velho Graça
dênis de Moraes
boitempo
360 págs.

A firmeza moral de Gracilia-
no Ramos gerou avanços para a 
população, mas inevitavelmente 
desagradou aos que usam o serviço 
público para favorecimento pesso-
al. Em 1936 (ano da publicação de 
Angústia), quando o Estado Novo 
dava sinais de vida (de morte), o 
autor foi demitido da Instrução 
Pública e preso, por absoluta per-
seguição política. Foi então para o 
Rio de Janeiro, onde transitou em 
mais de um presídio, chegando a 
ficar encarcerado na Ilha Grande, 
à época uma espécie de fim da li-
nha para os detentos. 

Graciliano foi libertado em 12 
de janeiro de 1937. Àquela altura já 
havia exercido três cargos públicos 
de grande relevância, bem como 
havia publicado três romances que 
davam a seu nome lugar privilegia-
do, com o aval da crítica de então, 
entre os romancistas brasileiros. 
Mas a liberdade não lhe trouxe paz, 
porque se viu desempregado, com 
parcos recursos e absolutamente 
sem perspectivas.

Dali até o fim da vida, Gra-
ciliano Ramos se viu assombrado 
pela ameaça de perseguição política 
e pela absoluta falta de abastança 
financeira. Sua vida profissional foi 
marcada pelos infindáveis biscates 
que fez para revistas e jornais e pelos 
favores de amigos, caso de Aurélio 
Buarque de Holanda, que o empre-
gou no extinto Correio da Manhã 
como revisor. Ou seja: um dos três 
maiores romancistas brasileiros, 
ombreado aos maiores do Ociden-
te, pagou caro, em forma de penú-
ria, pelo defeito de ser um homem 
de grande talento e de comprovada 
honestidade. Mesmo em sua matu-
ridade e início de velhice, a existên-
cia continuava a ser uma infindável 
planície avermelhada, pela qual os 
retirantes buscam algum conforto.

Nosso espaço é curto, e nele 
não cabem confortavelmente o vulto 
de Graciliano Ramos e a amplidão da 
biografia. O desfecho é, por isso, ine-
vitavelmente precoce, mas nele é pre-
ciso imprimir a reverência ao grande 
romancista e homem público, bem 
como destacar o brilho de O velho 
Graça, de Dênis de Moraes.
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rúdin
ivan turguêniev
trad.: fátima bianchi
editora 34
208 págs.

o primeiro autor russo a se 
consagrar no ocidente lança, 
em seu romance de estréia, 
um olhar sobre a juventude 
de sua geração, inspirada 
pelos ideais democráticos que 
chegavam da europa. embora 
retrate um tipo específico da 
rússia czarista, rúdin lembra 
tantos outros que sofreram 
por nutrir sonhos que nunca 
se tornariam realidade.

eu e Você
niccolò ammaniti
trad.: Joana angélica d’avila Melo
bertrand brasil
160 págs.

tímido e sensível, lorenzo é 
um jovem de catorze anos com 
dificuldade em se comunicar 
com o mundo. durante uma 
semana de férias, finge que 
viaja para os alpes com amigos 
a fim de permanecer isolado e 
escondido no porão de casa. o 
plano funciona até que surge 
sua meia-irmã olivia, uma garota 
problemática por quem lorenzo se 
sente atraído de alguma forma.

reGras de cortesia
amor towles
trad.: léa viveiros de Castro
rocco
320 págs.

o ano é 1938. o glamour dos 
loucos anos 1920 começa a 
reviver em nova York após os 
tempos de penúria da grande 
depressão. numa boate, Katey 
Kontent, filha de um imigrante 
russo, e sua amiga eve conhecem 
um charmoso banqueiro, dando 
início a um triângulo amoroso 
que irá alterar para sempre os 
destinos das duas, conduzindo 
a uma terrível tragédia.

retrato da mãe 
quando JoVem
friedrich Christian delius
trad.: luis s. Krausz
tordesilhas
144 págs.

roma, 1943. enquanto o mundo 
vive os horrores da segunda guerra, 
uma jovem alemã grávida caminha 
pelas ruas da capital italiana. 
Margherita só consegue pensar 
no bebê, que está a poucos dias 
de nascer, e em seu marido, que 
luta a favor dos nazistas no front 
africano. educada sob o regime 
hitlerista, ela também é vítima de 
seu continente e de seu povo.

cândido, ou o otimismo
voltaire
trad.: Mário laranjeira
Penguin-Companhia
184 págs.

até ser expulso de um castelo 
na Westfália, o jovem Cândido 
vivia com sua amada e ouvia 
diariamente os ensinamentos 
de mestre Pangloss, para quem 
“todos os acontecimentos estão 
encadeados no melhor dos 
mundos possíveis”. apesar da 
crença absoluta na doutrina 
panglossiana, porém, do primeiro 
ao último capítulo Cândido sofre 
uma sucessão de desgraças.
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elizabeth i
Margaret george
trad.: lara freitas
geração editorial
796 págs.

quando a narrativa começa, 
em 1588, elizabeth i é rainha 
há 30 anos. ainda poderosa, a 
soberana começa a sofrer com 
a menopausa, problemas de 
memória e a morte de amigos 
próximos. a autora se debruça 
sobre seus últimos anos de 
reinado para contar a história 
da rainha e sua prima lettice, 
parecidas no caráter, opostas em 
personalidade e estilo de vida.

o tenente Gustl
arthur schnitzler
trad.: Marcelo backes
record
96 págs.

gustl, oficial em treinamento 
no exército austro-húngaro, 
sente-se humilhado após ter a 
espada quebrada por um padeiro 
numa discussão. num monólogo, 
gustl apresenta um catálogo de 
pensamentos, preconceitos e 
valores arraigados em sua classe, 
além de um absurdo senso de 
honra, enquanto vaga pelas 
ruas de viena crendo só lhe 
restar o suicídio como opção.

fora do tempo
david grossman
trad.: Paulo geiger
Companhia das letras
176 págs.

após cinco anos de dor 
silenciosa, um homem 
subitamente recupera a fala 
e anuncia à sua Mulher que 
partirá numa jornada para “lá”, 
onde sente que o espera o filho 
morto. andando em círculos, 
ele magnetiza uma cidade 
de pais enlutados, cuja dor é 
registrada por um anotador, 
supostamente incumbido dessa 
tarefa pelo duque da cidade.

rostos na multidão
valeria luiselli
trad.: Maria alzira brum lemos
alfaguara
168 págs.

no México, uma jovem mãe 
tenta escrever um romance 
sobre sua juventude em nova 
York e a obsessão que tem por 
um excêntrico e obscuro poeta 
mexicano, gilberto owen, que viveu 
na mesma cidade nos anos 1920. 
a presença quase fantasmagórica 
do poeta envolve a narradora. 
sua vida familiar desmorona 
lentamente, assim como a de 
owen ruía décadas antes.

ar de dylan
enrique vila-Matas
trad.: José rubens siqueira
Cosac naify
320 págs.

vilnius lancastre é um publicitário 
fracassado e cineasta de um único 
curta-metragem, cuja principal 
característica é sua semelhança 
física com bob dylan. após um 
tombo em que bate a cabeça, 
vilnius herda a memória do pai, 
escritor recém-falecido. Mais 
uma vez o tema do fracasso 
habita o centro da prosa de 
vila-Matas, neste “drama de 
sucessão” espelhado em hamlet.
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o mÁGico de oz
l. frank baum
ilustrações: W. W. denslow
trad.: sérgio flaksman
Zahar
224 págs.

após a passagem de um ciclone, 
dorothy e seu cachorrinho totó 
vão parar na estranha terra de 
oz. ao lado de novos amigos 
— o espantalho, o lenhador 
de lata e o leão Covarde —, 
encaram perigos e aventuras, 
desafios e seus próprios medos, 
numa longa viagem de volta.

as horas claras
alonso alvarez
ficções
224 págs.

Cinco meninos descobrem que 
suas sombras desapareceram. 
É também o primeiro dia de 
aula de Clara, nova moradora 
do prédio onde eles vivem e 
colega de sala que atraiu o 
olhar de cada um deles. Com 
o sumiço de suas sombras, os 
meninos fazem de tudo para 
reencontrá-las e, ao mesmo 
tempo, desvendar o mistério.

o merGulho no espelho
ninfa Parreiras
ilustrações: Marcelo ribeiro
Positivo
24 págs.

na casa da menina, as palavras 
se amontoavam em silêncio. 
ninguém lhe contava nada. ela 
não entendia direito o que estava 
acontecendo, mas sentia que 
algo não ia bem. sua mãe está 
muito doente, e é no espelho 
que a garotinha irá encontrar 
um fiel confidente para falar de 
vazios, perdas e afastamentos.

meu hamster 
é um Gênio
dave lowe
ilustrações: Mark Chambers
trad.: aline leal
valentina
108 págs.

benjamin travesso tem nove 
anos e odeia matemática. seu 
hamster, Cheiroso, por outro 
lado, fala e ainda é um gênio 
que ajuda ben com os deveres 
de casa. Mas logo ele terá de 
fazer muito mais, se quiser que 
ben vença a aposta feita com 
seu professor de matemática, o 
terrível barba-negra McCreedy.
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: : guilherMe Magalhães
 Curitiba – Pr

D
ialogando com clássicos 
universais da literatura 
infanto-juvenil e, espe-
cialmente, com autores 

do Modernismo brasileiro, Nelson 
Cruz ilustra desde os anos 1970, 
quando estudou pintura no ate-
liê da artista plástica Esthergilda 
Menicucci. O primeiro livro como 
autor, no entanto, veio apenas em 
1998, com Leonardo, narrativa 
visual sobre uma estátua na cidade 
grande. Nascido em 1957, em Belo 
Horizonte (MG), Cruz é casado 
com a também ilustradora Marilda 
Castanha. Juntos, os dois escre-
veram e ilustraram uma série de 
cinco livros publicados pela Cosac 
Naify, dentre eles Chica e João, 
que rendeu ao mineiro os prêmios 
de Melhor Livro Infantil da FNLIJ 
em 2000 e o Jabuti em 2001. No 
ano seguinte, foi indicado ao Prê-
mio Hans Christian Andersen de 
ilustração, o mais importante da 
literatura infantil mundial.

Recentemente, a obra de Nel-
son Cruz retratou uma faceta me-
nos conhecida de Guimarães Rosa 
em No longe dos gerais (2004); 
recriou o conto dos três porquinhos 
em Os herdeiros do lobo (2009), 
vencedor do Jabuti de Melhor Livro 
Infantil de 2010; e dialogou com a 
poesia intimista de Carlos Drum-
mond de Andrade em A máquina 
do poeta (2012). Nesta entrevista 
via e-mail, o escritor e ilustrador, 
que busca uma reflexão através da 
imagem, revela que Graciliano Ra-
mos também está nos planos para 
um livro como fez com Guimarães 
e Drummond, e relembra o início 
“nada romântico” como leitor.

• Suas histórias estão em 
constante diálogo com clássi-
cos universais como Alice no 
país das maravilhas e Os três 
porquinhos. Como foram seus 
primeiros passos de leitor?
Meu início como leitor não é nada 
parecido com o que leio hoje e tam-
bém nada romântico. Minha casa 
de infância não era casa de leito-
res. Meus pais, pessoas humildes, 
não tinham condições de adquirir 
livros para os filhos. Os livros ti-
nham que vir de uma escola públi-
ca muito ruim. E não vinham por-
que não havia biblioteca na escola. 
O primeiro livro que apareceu na 
minha casa era a biografia do Caryl 
Chessman, o bandido americano, 
que, condenado à pena de morte, 
aguardava execução no corredor 
da morte. Então, ele, Chessman, 
decide escrever sua vida enquanto 
estuda Direito para se defender da 
condenação. No livro ele relata to-
dos seus assaltos, seqüestros, con-
denações, assassinatos, etc. Devo 
ter lido esse livro umas cinco vezes 
ou mais. Foi minha introdução à 
leitura. É claro que depois descobri 
Fernando Sabino, Vinicius de Mo-
raes, Drummond, Borges. Os livros 
que li no passado e que leio hoje 
refletem nas idéias que tenho tido, 
com certeza, embora não me pren-
do a essa influência como fórmula 
para criar histórias. Mas, reconhe-
ço, os autores que li são a sustenta-
ção de várias histórias que escrevi.

• Como aconteceu sua desco-
berta de Drummond? Para o 
senhor, a poesia dele fala tam-
bém às crianças?
Provavelmente, descobri Drum-
mond lendo sua poesia em jornais. 
Pessoalmente, não creio que a poe-
sia de Drummond vai falar direta-
mente às crianças. Ele foi um poeta 
maduro escrevendo para os adultos. 
Mas, enquanto criador de imagens 
fortes como a pedra no caminho 
ou a imagem da flor e da náusea, 
Drummond deixa um rastro sinali-

uM feliZ sofredor

zador para quem pretende introdu-
zir sua poesia no mundo infantil. É 
ler e encontrar elementos ou formas 
que as crianças vão se identificar. É 
só ter um pouco de humor que se 
encontra o lugar das crianças nos 
poemas de Drummond.

• Ilustrar A máquina do poeta 
é quase que traduzir a poesia 
de Drummond em imagens. É 
mais fácil se comparado a uma 
eventual tradução textual?
Normalmente, ilustrar poesia já 
é um desafio. Às vezes penso que 
poesia não existe para ser ilustra-
da e não é a questão central de A 
máquina do poeta. As ilustra-
ções desse livro formam uma com-
binação das imagens de poemas 
como No meio do caminho, A flor 
e a náusea, Convite ao suicídio e A 
máquina do mundo. Poemas que 
leio e releio interminavelmente 
na minha vida. Enquanto criador 
de imagens, visualizo esses poe-
mas e imagino seqüências que não 
pude deixar de transferir para o 
papel. Procurei dar uma narrativa 
às imagens criando uma narrativa 
própria. Mas reconheço que vou 
ter que explicar isso bem ao públi-

co leitor mais distraído e desacos-
tumado a uma ilustração autoral, 
como a desse livro. Há uma relação 
distante entre ilustração e texto. 
Mas eles se envolvem sutilmente 
dentro da liberdade de cada narra-
tiva criando o objeto livro.

• No longe dos gerais pode 
ser considerado uma introdu-
ção ao universo de Guimarães 
Rosa. Como foi trabalhar com 
a linguagem rica e inventiva 
de Rosa?
No longe dos gerais não tem 
nenhuma intenção de investigar a 
linguagem ou estilo de narrativa de 
João Guimarães Rosa. Não sou lin-
güista nem pedagogo para estudos 
aprofundados da obra dele. Fiz esse 
livro como um leitor que descobriu 
na escrita de Rosa um grande cria-
dor de imagens. Na minha condi-
ção de ilustrador ia visualizando 
cada paisagem, cada personagem 
e as seqüências foram surgindo e 
permanecendo na minha memória. 
Aí o livro nasceu. Mas nasceu, prin-
cipalmente, quando tomei conheci-
mento da participação do escritor 
na condução da boiada, em 1952. 
No longe trata da história da con-
dução dessa boiada onde Guima-
rães acompanha e convive com os 
vaqueiros anotando todo o conheci-
mento que eles detêm. Constrói um 
verdadeiro laboratório para, quatro 
anos depois, lançar Grande ser-
tão: veredas e Manuelzão e Mi-
guilim [primeira parte do livro de 
novelas Corpo de baile, original-
mente publicadas juntas e poste-
riormente, separadas]. A narrativa 
do meu livro é feita por um garoto 

que acompanhou a boiada, mas não 
foi citado na famosa reportagem da 
revista Cruzeiro. Na verdade, criei 
uma trilogia sobre “o que um au-
tor é capaz de fazer para criar sua 
obra”. Fiquei fascinado com essa 
possibilidade de idéia e criei um 
projeto, do qual A máquina do 
poeta é o segundo livro. Como a 
Cosac Naify, que publicou No lon-
ge, não se interessou pela trilogia, 
o segundo livro saiu pela Edições 
SM, e trata da inspiração do poeta 
e dos elementos do espírito. O ter-
ceiro livro seria uma abordagem 
sobre Graciliano Ramos e a criação 
em período de prisão, tempos alta-
mente politizados. Este, não sei se 
vai sair, vamos ver.

• Para ilustrar Os herdeiros 
do lobo você se utilizou de ma-
teriais como madeira, papéis 
artesanais e couro. Como você 
busca experimentar novos su-
portes nessa área?
Cada história vai agir no meu senso-
rial de forma diferenciada. Enquanto 
ilustrador, devo definir os persona-
gens e cenários de modo que o leitor 
compreenda e visualize claramente 
as ilustrações. Isso é um dos lados 
da ilustração. Agora, enquanto artis-
ta, devo sim sentir o prazer pessoal 
e procurar aplicar a transcendência 
que as cores vão acrescentar a esse 
desenho e cenário. Confesso, é difícil 
decidir o que fazer naquele momen-
to em que entendo o livro como um 
objeto de transgressão e que deve 
levar ao leitor uma chave para uma 
reflexão através da imagem. Mas 
é isso que procuro ser. Sofro para 
criar, mas sou feliz.

sofro para criar, 
mas sou feliz.”

ilustração de nelson cruz para o livro no longe dos gerais.

reProdução
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inédito no brasil, mormaço é um livro sereno que 
exemplifica as múltiplas formas do poeta alagoano

: : WladiMir saldanha
 salvador – ba

C
om Mormaço (Calima, na edição 
em espanhol), ainda inédito no Bra-
sil, fecha-se o conjunto da obra de 
Lêdo Ivo (1924-2012) — conjunto 

até então indefinidamente aberto, desde que, 
em 1944, um jovem alagoano, recém-chegado 
ao Rio de Janeiro para estudar Direito, publi-
cara As imaginações, a que logo se segui-
ram dois romances, alguns ensaios e mais sete 
livros de poesia, até o final da mesma década. 
Aos poucos, o pai, o advogado Floriano Ivo, 
que de Maceió lhe pedia por carta notícias so-
bre recursos interpostos nos tribunais supe-
riores (então com sedes no Rio), ia se acostu-
mando ao caminho abraçado pelo filho poeta, 
embora às vezes com certo desagradado, por 
saber pelos jornais ou por terceiros dos lança-
mentos, dada a demora dos correios.

Sessenta anos depois de As imagina-
ções, ao lançar sua Poesia completa, em 
2004, Lêdo Ivo ainda publicaria Réquiem 
(poesia), O ajudante de mentiroso (en-
saio), E agora adeus (correspondência pas-
siva), O vento do mar (seleta de prosa e poe-
sia) e Alagoa australis (seleta de poesia com 
temas alagoanos), traindo reiteradamente o tí-
tulo do alentado volume de quase 1.100 pági-
nas — o que apenas confirma os versos dedi-
cados ao pai, em Justificação do poeta, de As 
imaginações: “Pai, meus pensamentos não 
cabem na tua sala com piano tranqüilo a um 
lado e escuras cadeiras vazias perto da janela”. 
E por causa de coisas desse tipo, Sérgio Buar-
que de Holanda diria que aquele jovem era um 
poeta “de versos longos e nome curto”, em uma 
geração de “nomes longos e versos curtos”.

Péricles Eugênio da Silva Ramos, Do-
mingos Carvalho da Silva, Fernando Ferreira 
de Loanda e — o mais famoso de todos — João 
Cabral de Melo Neto — a que parte da crítica 
nega sistematicamente o pertencimento à Ge-
ração de 45 —, seriam alguns desses “nomes 
longos” afeitos a uma poética de concisão e à 
clareza, quadro que oferecia ao crítico o bem-
humorado paradoxo. Quanto a Lêdo Ivo, em 
1954 já surpreendia Sérgio Milliet, uma das 
vozes mais prescritivas de então, mas que, 
diante da coletânea intitulada Um brasilei-
ro em Paris, iria elogiar “a forma conden-
sada e fortemente sugestiva do livro”, acres-
cendo, em tom de mea culpa: “percebo que na 
verdade esse homem é múltiplo e há que espe-
rar dele muitas renovações como a atual”.

Janela aberta
A multiplicidade, uma das seis propostas 

de Italo Calvino para o milênio que já foi pró-
ximo e é atual, parece ter sido a grande marca 
da atividade literária de Lêdo Ivo, cujos “ver-
sos longos”, mais abundantes nos primeiros 
dez anos de escrita, continuariam ocorrentes, 
porém convivendo com formas curtas, medi-
das ou não, do sonetilho ao haicai, e até os afo-
rismos espalhados em obras de enquadramen-
to difícil (memorialismo? ensaísmo?), como O 
aluno relapso e Confissões de um poeta.

É essa variedade formal que se vê em 
seu último volume de poesia, Mormaço, até 
o momento publicado apenas na Espanha, 
aonde Lêdo Ivo ia com freqüência nos últi-
mos anos, conhecendo ali uma recepção li-
terária mais intensa e entusiasmada que no 
Brasil do tal milênio. Em solo espanhol o 
poeta partiu para o desconhecido, deixan-
do inacabada a última viagem, o que talvez 
agradasse (ou agrade) à sua consciência, já 
que celebra a incompletude no primeiro poe-
ma de Mormaço, O dia inacabado:

Como todos os homens, sou inacabado.
Jamais termino de ser.
Após a noite breve um longo amanhecer
me detém no umbral do dia.
Perco o que ganho no sonho e no desejo
quando a mim mesmo me acrescento.
Toda vez que me somo, subtraio-me,
uma porção levada pelo vento.
Incompleto no dia inacabado,
livre de ser ainda como e quando,
sigo a marcha das plantas e das estrelas.
E o que me falta e sobra é o meu contentamento.

Não temos mais o poeta que buscava 
impactar o leitor com uma imagem nonsen-
se, como faz em Linguagem, obra de 1951, 
cujo primeiro verso declara: “Minha vida é 
uma janela aberta sobre a Ásia”. Entretan-
to, a janela continuaria aberta, acessível a 
múltiplas formas e possibilidades criativas: 
Mormaço reúne verso livre e medido, curto 
e longo, e ao mesmo tempo confirma a perso-
na viajante do autor e seu apego ao imaginá-
rio de águas da terra natal alagoana.

Esse último tópico, aliás, responde pelo 
título. Mormaço é o clima acachapante, de ca-
lor intenso e sem vento: a canícula tão comum 
em cidades nordestinas, Maceió inclusive. E 
não é a primeira vez que o poeta tira partido 
do signo: mormaço é palavra que já compunha 
o vocabulário poético de Lêdo Ivo, aparecen-
do em obras anteriores, como é o caso da “leve 
mortalha de mormaço e salsugem” que, “do 
nascimento à morte”, cobre os nascidos em 
Maceió (Planta de Maceió, de Finisterra).

Deslocado, porém, para título de um li-
vro, a palavra ganha em potencial de signifi-
cação. Diante de um poema em que se louva 
o silêncio de um rádio com as pilhas gastas, 
embora o poeta não reproduza a ambiência 
da palavra-título, um pequeno trecho de ver-
so — “O sol é silencioso e nos ilumina” — pa-
rece lembrar ao leitor que estamos diante de 
uma atmosfera fechada, mormacenta.

desenlace lírico
De fato, o título pode sugerir o momen-

to estático de parada, o “ponto morto” ou 
mesmo o ponto final. Hoje sabemos que Lêdo 
Ivo tinha saúde frágil — embora sua vitalida-
de faça a informação soar como uma mentira 
ou justificativa para a morte de quem, aos 88 
anos, dividia seu “tempo livre” entre pales-
tras, viagens dentro e fora do Brasil, colabo-
rações em reedições alheias (como o posfácio 
sobre Jorge Amado em Navegação de ca-
botagem, comemorando o centenário). Mas 
possivelmente o autor contava que Morma-
ço iria ser o seu último rebento, embora se 
afirmasse sempre incompleto e inacabado, 
com isso estabelecendo uma tensão criativa 
— para o leitor, sobretudo, que deverá con-
siderar o título da obra precedente, O vento 
do mar, como outro termo simbólico, o últi-
mo sopro da mobilidade. Em um poema for-
te e cálido (na dupla acepção de quente e ter-
no), O coração presunçoso, Lêdo Ivo traça o 
paralelo entre o mormaço e a morte:

De nada adianta
negar a verdade.
Não temos passagem
para a eternidade.

O mormaço avança
e envolve a cidade.
Tudo é provisório.
Nada é realidade.

Estamos no escuro
como no cinema.
Coração impuro,
qual o teu problema?

Queres ser eterno.
Como és presunçoso!
Além das estrelas
não há nenhum pouso.

O ritmo binário, mas sem marcação rigo-
rosa, provoca uma espécie de desencontro en-
tre o tema e sua formulação. Quem é esse “eu” 
que se acerca do próprio coração e de sua va-
nitas diante da morte, como um pai diante do 
berço? É um Lêdo Ivo que atingira a simplicida-
de, em que os recursos expressivos de tal modo 
se encontravam incorporados à sua dicção que 
nada mais parecia artificioso, forçado. E então 
o desencontro se converte em encontro, o mo-
mento máximo de possível aceitação de nossa 
condição provisória, demasiado humana. Não 
há grito nem desespero, e mesmo em uma bala-
da em que glosa D. João de Menezes, o glosador 
parece deleitar-se em não desesperar:

Desespero mais houvera
eu não desesperaria.

Desesperar é querer
pois quem desespera espera
antes que se ponha o dia
de duas águas beber.
São águas da mesma fonte
paridas no mesmo monte:
a água clara da alegria
e a água salobra da mágoa
que, de amarga, sabe a lágrima.

O conhecimento do final perpassa Mor-
maço, mas não conduz o poeta a nenhum pa-
roxismo. Seu memento mori é quase sempre 
sereno e não raro bem-humorado. Alheio “à 
vida que poderia ter sido e não foi”, o velho 
Lêdo Ivo, com sua vida que sempre foi e ain-
da era, apurava o ouvido e captava em novo 
diapasão o que pudesse haver de lírico no de-
senlace. Em um dos poemas mais tocantes, a 
consciência da morte é como um “estremeci-
mento”, como “algo quase inaudível, rumor 
brando/ de granizo durante a madrugada/ 
ou graveto caído de uma árvore”:

Era um sopro fremente, uma passagem
desprovida de sombra e identidade.
Era o pouso no chão de um passarinho,
o rastejar de um bicho na floresta,
um ninho derrubado pelo vento,
um passo tenebroso no caminho?
Eu não sei se era a vida que partia
ou a morte que chegava de mansinho.

Em outros momentos, porém, prevale-
ce o Lêdo Ivo sarcástico, aquele que não he-
sita em escarnecer da própria morte. Esta é a 
“puta sôfrega” que “não respeita a nossa pri-
vacidade”, como escreve em A ronda da mor-
te. E, diante dessa dama a ser ultrajada, al-
guns temas da vida literária fornecem o mote 
para as deliciosas especulações de O poeta e 
o professor ou para as advertências de Con-
selho a um velho poeta: no primeiro, Lêdo 
Ivo rebate as profecias de um professor-crí-
tico que insiste em lhe negar sobrevivência; 
no segundo, aconselha seu duplo a despojar-
se de todos os arquivos (o que de certo modo 
fizera ele próprio, ao doar em vida seu acervo 
ao Instituto Moreira Salles, no Rio, e ao Me-
morial que leva seu nome, em Maceió).

mormaço (calima)
lêdo ivo
trad.: Martín lópez-vega
vaso roto ediciones
324 págs.

potência Visual
Interessante, nesse ponto, ressaltar a 

coerência criativa de Mormaço, pois o livro 
não é um mero amontoado de poemas escri-
tos profusamente, como um adeus espalha-
fatoso, de quem procura assegurar-se do ace-
no. O próprio signo “mormaço”, quando não 
está diretamente relacionado ao ambiente 
dos poemas, à sugestão de morte que domi-
na o livro, ocorre discretamente, como quan-
do o poeta replica ao professor:

Tua rubrica é futrica.
Teus decretos prematuros
são erros crassos,
falácias que o futuro
e o mormaço
mudarão em fumaça.

A sonoridade áspera — “aço” — é uma 
constante reaproveitada. É por ela que o po-
eta, em vários momentos desse livro mag-
no, procura comunicar ao leitor a sensação 
desagradável desse mormaço, não de todo 
alheio ao medo, embora vivido sem fuga ou 
lamentações. Aproximando-o de substanti-
vos como “calçada” ou formas verbais como 
“faço-te” (nos poemas Os passos na calçada 
e Decerto ou talvez), Lêdo Ivo faz rebrilhar o 
que era palavra perdida, moeda azinhavrada 
nos dicionários ou na oralidade.

Como imagem, em sua potência visu-
al, o mormaço lediano é um signo de clareza 
mórbida. O poeta divaga sobre praças vazias 
(Os sinos de Maceió) e assassinados pela vio-
lência endêmica em sua terra natal, já denun-
ciada desde o romance Ninho de cobras, 
da década de 1970, mas até hoje atualíssima: 
no último censo, a capital alagoana perma-
nece em destaque nos infográficos de homi-
cídios. Clara, solar, diurna e até celebrató-
ria — “Tudo é sol, tudo é sol”, como exclama 
em Regresso a Jaraguá —, a morte, para o 
Lêdo Ivo final, não encontrou nos signos usu-
ais da convenção literária — escuridão, treva, 
sombras — o seu correlato imagístico. O que 
nos faz lembrar um soneto de 1951, intitulado 
da comparsaria: “A mão da morte pousa no 
meu ombro/ onde uma cicatriz de luz trans-
borda./ E eu, que sou transitório, vivo o as-
sombro/da rotina do eterno que me aborda”. 
Agora, com seu Mormaço, a “cicatriz de luz” 
voltava a transbordar em Lêdo Ivo:

Sempre caminhei
entre luzes e sombras
e agora a claridade
do mundo me assusta.
E uma mão invisível
de Deus? de mim? dos homens?
pousa no meu ombro
junto ao mar dourado.

Foi essa mão invisível e solar que pou-
sou no ombro do poeta na Espanha, às vés-
peras do Natal de 2012, quando ainda fazia 
planos — conforme soubemos pelas entrevis-
tas de seu filho Gonçalo — de cruzar a pé uma 
ponte sobre o Guadalquivir. A nós, brasilei-
ros, resta aguardarmos que a poesia seja re-
patriada e a viagem se complete.

nota

Citações de poemas colhidas na edição bilíngüe 

de mormaço, publicada na espanha pela vaso 

roto ediciones, 2011.

a morte solar 
de lêdo ivo

o autor
lêdo iVo

nasceu no dia 18 de fevereiro de 
1924, em Maceió (al), e faleceu em 
23 de dezembro de 2012 na sevilha 
(espanha). formou-se advogado pela 
antiga universidade do brasil, no rio de 
Janeiro, mas nunca exerceu a profissão. 
estreou na literatura em 1944, com os 
poemas de as imaginações. além dos 
livros de poesia, publicou romances, 
contos, crônicas e ensaios, traduzidos 
e publicados em diversos idiomas, 
como italiano, espanhol e inglês. em 
1986, foi eleito para a Cadeira nº. 10 
da academia brasileira de letras.

guilherMe gonçalves/ abl
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nossa aMÉriCa, nosso teMPo : :  João CeZar de castro rocha

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

QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

transcendental; empatriarse
A criação de um sistema filosófico supõe 

a reinvenção de palavras-chave, compondo 
uma rede conceitual. O mesmo princípio se 
aplica à crítica cultural. Hoje em dia, nada é 
mais urgente do que renovar o seu vocabulá-
rio e, ao mesmo tempo, ampliar o horizonte 
de leituras, a fim de aceitar o desafio de ser 
contemporâneo do próprio tempo: é o que 
buscarei com os artigos desta coluna. E 
começo valorizando o gesto intelectual do 
pensador espanhol José Gaos, radicado 
no México no final da década de 1930.

Ora, como entender a arquitetura da 
razão pura sem recuperar o uso atribuído 
por Immanuel Kant à expressão “filosofia 
transcendental”? Acepção contrária ao lu-
gar-comum: “transcendental” implica que 
o ato de conhecer exige que o sujeito seja 
afetado pelos sentidos. Transcendental, 
portanto, se opõe a transcendente, meta-
físico; a razão pura concilia abstração dos 
conceitos e caráter imediato dos dados 
sensoriais. Na célebre fórmula de Críti-
ca da razão pura: “Sem sensibilidade 
nenhum objeto nos seria dado, e sem en-
tendimento nenhum seria pensado. Pen-
samentos sem conteúdo são vazios, intui-
ções sem conceitos são cegas”.

No caso de José Gaos, a palavra-
valise de seu pensamento é o verbo empa-
triarse, como ele definiu seu enraizamento 
na cultura mexicana. A tradição latino-
americana, pelo contrário, recorreu antes à 
vivência do exílio, tanto ideológico como afe-
tivo. Sérgio Buarque de Holanda tudo disse 
no seu desabafo em Raízes do Brasil: “Tra-
zendo de países distantes nossas formas de 
convívio, nossas instituições, nossas idéias, e 
timbrando em manter tudo isso em ambiente 
muitas vezes desfavorável e hostil, somos ain-
da hoje uns desterrados em nossa terra”.

No entanto, tal como Otto Maria Car-
peaux e Paulo Rónai no Brasil, José Gaos 
aprendeu a chamar de seu o país que ado-
tou em seu desterro efetivo, após o triunfo 
do franquismo. Empatriarse bem pode ser 
uma tarefa atual para os latino-americanos, 
sempre enredados no exílio e suas canções. 
Repare-se na filigrana: que se trate de um 
verbo reflexivo parece adequado para um 
pensador da importância de Gaos.

filósofo ou professor?
Escutemos as palavras do tradutor de 

Martin Heidegger1:

He dado a este curso de lecturas el título 
de Confesiones Profesionales y no el de Con-
fesiones Filosóficas, porque estoy muy seguro 
de ser profesor de Filosofía, pero lo estoy muy 
poco de ser un filósofo. Para ser un filósofo 
parece que me falta — pues, caramba, nada 
menos que precisamente una filosofía.2

Como compreender a afirmação? Mo-
déstia programática? Ou o reconhecimen-
to oblíquo do forte vínculo entre Gaos e seu 
mestre, José Ortega y Gasset?

Pergunta ainda mais importante porque 
o estudante Gaos teve a Xavier Zubiri como 
colega na Espanha. Zubiri foi o autor do pri-
meiro livro escrito sobre Edmund Husserl 
fora de Alemanha e, além disso, estudou em 
Freiburg com o criador de Sein und Zeit.3

Segundo os critérios de Gaos, Zubiri foi 
propriamente um filósofo. De fato, ele desen-
volveu um sistema coerente de idéias, com 
redes conceituais que compõem a estrutura 
da inteligencia sentiente — o pressuposto de-
finidor do projeto intelectual de Zubiri.4 Sua 
obra constitui um dos mais impressionantes 
desenhos, em língua espanhola, de um sis-
tema filosófico autônomo, cuja ambição era 
reler a filosofia ocidental, produzindo um 
pensamento que superasse seus impasses, es-
pecialmente no tocante ao cruzamento de in-
teligência e dados sensoriais. Ecoando, a seu 
modo, a fórmula kantiana, Zubiri afirmou, 
em Inteligência e logos: “No sentir huma-
no, sentir já é um modo de inteligir, e inteligir 
já é um modo de sentir a realidade”.

Já o incessante trabalho de Gaos foi 
reunido na forma de ensaios, traduções, 
introduções detalhadas a autores funda-
mentais, compilações de memoráveis cur-
sos — nada que se assemelhasse ao caráter 
sistemático dos esforços zubirianos.

Por isso, Gaos provavelmente pensava 
em Zubiri ao não se considerar um “filósofo”.

Mas não somente em Zubiri.
Gaos talvez tenha vislumbrado no en-

saio o gênero mais adequado à inquietude 
existencial de seu mestre, José Ortega y Gas-
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notas

1 Martin heidegger. el ser y el tiempo. tradução 

de José gaos. México: fondo de Cultura 

económica, 1951.

2  José gaos. Confesiones profesionales. 

aforística. obras Completas. xvii. México: 

unaM, 1982, p. 45. nas próximas referências, 

citarei apenas o número da página.

3  eis como gaos se refere a Zubiri: “Y él era el 

prodigio — y el bien enterado: era ya graduado 

en roma y había estado ya en bélgica y 

alemania”. idem, p. 62.

4  tratei da filosofia de xavier Zubiri em “uma 

nova idéia do sentir e do pensar”. o estado de 

s. Paulo, “sabático”, 08/10/2011. ver: http://

www.estadao.com.br/noticias/impresso,uma-

nova-ideia-do-sentir-e-pensar,782820,0.htm.

set, assim como a forma mais precisa para 
lidar com as vicissitudes de um pensador exi-
lado no México. Além do tratado sistemático, 
a filosofia poderia ser imaginada através de 
uma escrita alternativa, à qual corresponde 
um lugar determinado: “Yo soy yo y mi cir-
cunstância, y si no la salvo a ella no me salvo 
yo”, afirmou Ortega y Gasset.

Conhecemos a circunstância de José 
Gaos. Expatriado pela ditadura do Generalís-
simo Francisco Franco, chegou ao México no 
final de 1938. Desde o primeiro momento, ele 
compreendeu que se tratava de uma residên-
cia permanente. Portanto, de imediato come-
çou a “empatriarse”: “Pero ya a principios de 
1939 (…) México me parecía ya mi destino, 
un destino que desde luego, aceptaba hasta 
con entusiasmo” (p. 65).

O trabalho intelectual de Gaos dificilmen-
te teria sido tão produtivo se não tivesse enten-
dido que, em lugar de criar exclusivamente 
uma filosofia própria, sua vocação também se-
ria a de propiciar o esforço alheio. Foi decisiva 
sua importância na formação de nomes fun-
damentais para a moderna cultura mexicana. 
Gaos exerceu considerável influência no tra-
balho de Edmundo O’Gorman, Leopoldo Zea, 
Elsa Cecilia Frost e Luis Villoro, entre outros.

Recordem-se, nesse horizonte, algu-
mas páginas de suas Confesiones profe-
sionales, redigidas para o curso de inverno 
de 1953. Penso na conclusão de suas memó-
rias, quando Gaos se refere a um episódio 
que define o cotidiano da literatura e do pen-
samento na América Latina.

As últimas páginas das Confesiones 
profesionales são antológicas e intelectu-
almente comovedoras. Gaos plasmou, numa 
forma literária impecável, os óbices que en-
frentou em seu dia-a-dia. Desse modo, in-
ventou o gesto filosófico que salvou sua cir-
cunstância — logo, a ele mesmo. Em alguma 
medida, trata-se do gesto que proponho res-
gatar nesta coluna.

a contradição como método
Um dia, algumas horas antes de sua 

aula na Faculdade de Filosofia e Letras da 
UNAM, Gaos decidiu dedicar toda a tarde à 
releitura da Crítica da razão pura. No en-
tanto, o telefone tocou e seu plano perfeita-
mente prussiano foi interrompido por uma 
urgência bem latino-americana: a ligação 
era da Universidad Femenina, demandando 
sua presença para a resolução inadiável de 
problemas nada kantianos.

O professor de filosofia teve que deslo-
car-se imediatamente, e, por isso, não teria 
mais tempo para retomar seus estudos antes 
do encontro com os alunos: “De la Femenina 
me tendré que ir directo a la Facultad. Tendré 

que leerme el texto a toda velocidad, como 
Dios o el diablo me dé a entender, en los ca-
miones” (p. 128-129).

As próximas páginas fotografam as di-
ficuldades vividas diariamente por um pen-
sador em nossas condições. Gaos buscava o 
impossível, pois, de pé, no ônibus lotado, mal 
se equilibrando, continuou a tradução do tex-
to clássico de Filosofia:

“… dass wir amnehmen, die Gegen-
stände müssen sich nach unserem Erkennt-
nis richten... ” “... que admitamos los objetos 
dében-se por nuestro conocimiento regir...”

— “Eh, por favor, ¡esquina!”
Lo malo ahora, es que el “Circuito Hos-

pitales”, a esta hora, y en esta dirección, de 
Tacubaya, va siempre atestado de gente, y 
de qué… ¡pobre gente! 

(p. 129)

Ressalto a mestria literária da passa-
gem, que lança mão de um complexo palimp-
sesto, composto por três níveis.

No primeiro, Gaos deliberadamente 
traduziu palavra a palavra, deixando de ela-
borar a sentença estruturada a que teria che-
gado no conforto de sua mesa de trabalho. 
Assim, Gaos transmite o estado mental em 
que se encontrava no momento em que tra-
duzia a prosa densa de kant. Por isso, escre-
veu “los objetos dében-se”, ou seja, começou 
vertendo o substantivo plural die Gegens-
tände, então, o verbo müssen, e, somente 
no final, o pronome reflexivo sich. Não obs-
tante, enquanto o ônibus avançava aos sola-
vancos, ele precisou contentar-se com uma 
tradução precária, cuja precariedade traduz 
sua situação objetiva.

No segundo nível, intervém o acaso do 
entorno e um passageiro qualquer solicitou ao 
motorista que o deixasse em seu destino: — 
“Eh, por favor, ¡esquina!”. O grito desconcen-
trou o professor de filosofia, que, finalmente, 
precisou abandonar por preciosos instantes 
o enfrentamento com a razão pura para dar 
conta de desafio ainda mais ameaçador, pois 
o ônibus “a esta hora, y en esta dirección, de 
Tacubaya, va siempre atestado de gente (…)”.

Eis então o terceiro nível: agora, o pensa-
dor observa-se a si mesmo enquanto insiste em 
traduzir a Kritik der reinen Vernunft, resig-
nado no ônibus que avança com dificuldade no 
trânsito sempre caótico da Cidade do México.

O périplo seguiu e o inesperado ocorreu: 
Gaos descobriu um assento livre; parece que 
por fim poderia ler com alguma tranqüilidade. 
Sem embargo, a seu lado, se encontrava uma 
criança que se dedicou a perturbá-lo de todas 
as maneiras possíveis. A tradução teve de ser 
feita apesar dos sobressaltos do caminho.

• • •

Antes de concluir este primeiro artigo, 
uma pequena digressão.

Em 1953, no mesmo ano em que Gaos 
ministrou seu curso, Ray Bradbury publi-
cou Fahrenheit 451, título que alude à 
temperatura na qual os livros entram em 
combustão. Na ficção de Bradbury, os 
bombeiros não mais apagavam incên-
dios, porém queimavam livros. Contudo, 
um deles, Montag, descobre a arte de ler, 
o que transforma sua vida. Recorre então 
a Faber, um professor universitário apo-
sentado, a fim de decifrar os textos que 
resgata da destruição. No metrô, dirigin-
do-se à casa de Faber, tenta refletir sobre 
uma passagem dos Salmos, mas é impedi-
do pelos alto-falantes que incessantemen-
te repetem a mesma propaganda: 

Apertou o livro nas mãos.
Trombetas soaram. 
— Dentifrício Denham.
Cale-se, pensou Montag. Olhai os lí-

rios do campo.
— Dentifrício Dentifrício Denham.
Eles não trabalham.
— Dentifrício...
Olhai os lírios do campo, cale-se, cale-se.
— Denham!
Montag abriu bruscamente o livro, 

passando as páginas e olhando-as como se 
fosse cego, seguindo a forma de cada letra, 
sem piscar.

— ¡Denham! Soletrando: D-E-N…
Eles não trabalham, nem…

Montag não consegue mais se controlar, 
e, ao ordenar ao sistema de alto-falantes, “Ca-
lado, calado, calado!”, chama a atenção dos 
outros passageiros, que alarmados o denun-
ciam. Descoberto, começa uma fuga desespe-
rada até se converter num homem-livro.

• • •

Voltemos à criança que metodicamente 
se ocupava em distrair o professor de filosofia 
no lotação apinhado de passageiros:

el niño ha acabado por depositar
sobre mi cogote un moco...
“…DER WIDERSPRUCH
WEGFALLE”
Eh, por favor, ¡esquina!
“… la contradicción desaparece del
camino…”
(p. 135)

Até o final de suas memórias, em meio 
a uma miríade de pequenos acasos, Gaos fi-
nalmente chegou à Universidad Femenina. E 
a frase decisiva é repetida oito vezes em duas 
páginas: “… der Widerspruch wegfalle…”.

De fato, a contradição desaparece do 
caminho!

Afinal, Gaos intuiu que tornar a preca-
riedade matéria de reflexão é a via mais fe-
cunda. Em lugar da melancolia chique que 
parece dominar boa parte da crítica cultural 
brasileira, o modelo de Gaos pressupõe uma 
escuta cuidadosa do contemporâneo, investi-
gando a vitalidade de novas formas de pensa-
mento, a fim de identificar a força de autores 
que merecem ser mais bem estudados.

(Aliás, o tema da próxima coluna.)

ilustração: bruno sChier
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1.
No dia 27 de novembro de 1964, o jo-

vem Charles McCarthy decidiu escrever sobre 
um sonho que há muito tempo o obcecava. 
Era assim: ele se encontrava no meio de uma 
multidão repleta de cegos maltrapilhos, todos 
à espera de um eclipse do Sol. Eis que surgiu, 
diante deles, numa espécie de estrado, nin-
guém menos que Jesus Cristo, que ergueu os 
braços, pediu silêncio e anunciou que, logo de-
pois que o Sol regressasse, os cegos que esta-
vam ali recuperariam imediatamente a visão. 
No meio da turba, levantou-se o próprio Mc-
Carthy, desesperado; ele perguntou a Cristo: 
“Cura-me! Podes curar-me? Então — e eu?”. 
Jesus respondeu que sim, iria curá-lo, e apa-
gou a luz do Sol com apenas um gesto. A mul-
tidão esperou por vários minutos enquanto as 
trevas dominavam tudo. Quando perceberam 
que o Sol não voltaria, os cegos maltrapilhos 
se reuniriam, cercaram McCarthy e o lincha-
ram sem nenhuma misericórdia.

Charles transformou-se em Cormac Mc-
Carthy e decidiu purgar este sonho nos três ro-
mances que iniciaram um dos mais peculiares 
corpus literários de que já se teve notícia: O 
guardião do pomar (1965), Nas trevas ex-
teriores (1967) e Filho de Deus (1974). Cada 
um deles dialoga com uma parte específica da 
literatura americana, em particular a que é pro-
duzida pela região do Sul, agrícola, traumati-
zada por uma Guerra Civil que a devastou por 
causa de um sistema de exploração moralmen-
te estúpido — a escravidão. Ao mesmo tempo, 
também cria o seu lugar próprio dentro desta 
mesma tradição — um Sul que fica na fronteira 
com o Norte, uma região montanhosa chamada 
Appalachia, que nunca se adaptou adequada-
mente à aristocracia tradicional, muito menos 
ao progresso tão prometido e enfim trazido pela 
facção do Norte. Isto resultou em um crescen-
te clima de isolamento cultural perante o resto 
dos Estados Unidos, que contribuiu para mitos 
perversos e bizarros sobre a área, como os con-
tos de fantasmas repletos de contrabandistas 
e assassinos pedófilos, além das anedotas que 
envolviam o famoso Davy Crockett.

Entretanto, McCarthy não hesita em acres-
centar a sua ótica pessoal sobre esses mesmos 
tópicos, sempre calcada no catolicismo angus-
tiado que o formou desde criança, e desenvolve 
nos seus três primeiros livros os temas que o 
seguiriam desde então: a observação detalhada, 

a visão do abandono
olhar implacável de cormac mccarthy retrata o inevitável esvaziamento do homem e do mundo ao seu redor 

obsessivamente poética, da natureza como um 
espelho da alma do protagonista, com freqüên-
cia alguém solitário ou arredio a uma sociedade 
que se moderniza sem nenhum respeito pela 
tradição que se despede; a solidão como mote 
principal da condição humana, como talvez a 
única certeza que teremos enquanto estivermos 
neste vale de lágrimas; a noção pessimista, quase 
mórbida, do ser humano, em que um mal lógico 
é identificado como a origem de uma violência 
que, se provoca ainda mais desgraça, também 
pode regenerar o mundo que conhecemos gra-
ças a uma ordem ininteligível para nós; o drama 
de um cosmos que parece estar desencantado e, 
pior, ausente de qualquer providência divina. 
Assim, os fatos narrados não são explicados por 
algum nexo de psicologismo, deixando a histó-
ria com certo som enigmático que cresce ainda 
mais nos ouvidos do leitor quando se percebe 
que tudo isso é emoldurado com um estilo se-
melhante ao da Bíblia do rei Jaime (a famosa 
King James Bible).

Em O guardião do pomar, McCarthy 
também adiciona a sombra de William Faulk-
ner. Ao contar a história de três sujeitos — o 
velho Arthur Ownby, o contrabandista Marion 
Sylder e o jovem John Wesley Rattner, filho de 
kenneth, assassinado por ninguém menos que 
Sylder, sem que ninguém saiba disso —, ele pro-
cura ambientar o leitor em um conto de perdão 
e violência, de escolhas que ninguém sabe por 
que são feitas, para que ele sinta em cada um de 
seus ossos a solidão que permeia a vida dessas 
pessoas, a solidão que enfim os faz se aproxima-
rem cada vez mais da morte, seja de si mesmos 
ou do lugar onde moram, prontos a se tornarem 
“lendas, mitos, pó”. É um romance que exibe 
um virtuosismo técnico de deixar qualquer um 
atordoado; McCarthy não quer apenas mostrar 
ao leitor que é um mestre da linguagem e da lín-
gua; quer provar que tem algo novo que só ele 
pode contar a quem quiser ouvir.

Talvez seja por isso que Nas trevas exte-
riores é elaborado como a extensão do sonho 
que o perseguia desde jovem e sobre o qual es-
creveu em 1964. A compreensão da mensagem 
do que lhe é dito — ou melhor, a sua própria 
incompreensão — é o que ele quer comunicar a 
um leitor ideal que, sobretudo, não reduza o que 
está sendo narrado como se fosse algum dejeto 
psicológico. O assunto aqui é sério: dois irmãos, 
Culla e Rinthy Holme, cometem incesto e têm 
um filho, abandonado no meio de uma floresta 
espessa e escura. Rinthy se arrepende e resolve 
ir atrás do bebê, agora resgatado por um anda-
rilho que se encontrava pelos arredores. Culla 

vai atrás da irmã, ao mesmo tempo em que é 
perseguido por três homens misteriosos que re-
solvem puni-lo por seu ato hediondo. O proble-
ma é que a vingança desta trindade satânica — 
precursores do juiz Holden, de Meridiano de 
sangue — será tão violenta quanto o abandono 
da criança. Com esta trama — que, sem exage-
ro, poderia ser extraída da imaginação de uma 
Flannery O’Connor —, McCarthy evita qualquer 
concessão: o niilismo é duro, sujo e terrível — 
e o que sentimos, ao observarmos o cego que 
caminha rumo ao pântano sem que ninguém o 
avisasse disso, no final deste livro brutal, é que 
estaremos condenados à condição perpétua de 
órfãos, seja dos homens, seja de Deus.

Ainda assim, “Deus” é a palavra que surge 
no título do terceiro romance de McCarthy — Fi-
lho de Deus. Como se fosse um irmão gêmeo 
mais atormentado do Bartleby de Herman 
Melville, o livro conta o fiapo de uma vida — a de 
Lester Ballard, um ser literalmente subterrâneo, 
necrófilo, estuprador, andrógino, que perturba 
o cotidiano de uma pequena cidade da Appala-
chia. Parece ser alguém muito desagradável — e 
é. Ocorre que McCarthy nos aproxima dele, en-
tendendo suas ações não para perdoá-lo, mas 
para não julgá-lo, pois como o próprio narrador 
afirma nas primeiras páginas — “ele é um filho 
de Deus, quem sabe se em tudo semelhante a 
você mesmo”. Portanto, ninguém pode vê-lo 
como alguém inferior, especialmente o leitor. 
McCarthy pretende que olhemos no reflexo de 
Lester Ballard para nos educarmos no mal que 
age no mundo e que opera sobretudo dentro de 
nós mesmos, independentemente se quiser con-
tinuar sendo filho daquele que deveria ampará-
lo, mas resolveu olhar para o outro lado.

2.
Será este sentimento de desamparo que 

emoldurará as peripécias de Cornelius Suttree, 
o personagem que dá nome à primeira obra-
prima de Cormac McCarthy, Suttree (1979), 
talvez o único romance que pode ficar empare-
lhado, em termos de estatura literária e beleza 
estética, ao Ulysses (1922) de James Joyce. Os 
paralelos são evidentes: além do trabalho de ou-
rives com a linguagem, com frases que cruzam a 
primeira com a terceira pessoa em descrições da 
cidade e da natureza, entrelaçadas com o uni-
verso íntimo do protagonista, o escritor se ba-
seia na própria biografia — criado na cidade de 
knoxville, apartado de uma família de posses, 
angustiado com o sentido da própria existência 
— e usa de um universo de desesperados, apeli-
dado por Paulo Faria (o tradutor de McCarthy 

para Portugal) de “a aristocracia do rebotalho”, 
para tirar sarro da condição humana, mas tam-
bém refletir sobre ela com tamanha amargura 
que, da mesma forma que Stephen Dedalus e 
Leopold Bloom, o que ele pretende é reconhecer 
em si mesmo se a vida tem alguma dignidade, 
mesmo com toda a desgraça que a consome.

E assim como o clássico joyceano, a res-
posta é afirmativa. De todo modo, Suttree tem 
de atravessar a “noite escura da alma”: mora 
em um barco imundo à beira de um infecto rio 
Tennessee; trabalha como pescador de peixes 
podres; vê constantemente o espectro do ir-
mão gêmeo que morreu no parto; não conse-
gue agüentar uma bebedeira com seus amigos; 
sofre com a morte do filho pequeno que dei-
xou com sua esposa; é incapaz de ter um re-
lacionamento decente com qualquer mulher, 
salvo uma prostituta que brinca de ser uma 
dama burguesa; tem febre tifóide; e, last but 
not least, decide ir embora de knoxville, para o 
Oeste americano. As únicas pessoas com quem 
consegue entabular algum diálogo com come-
ço, meio e fim são um velho que cuida dos trens 
da cidade e que sempre pensa em se matar, um 
negro pobre agonizante e Harrogate, um jovem 
delinqüente que gosta de seviciar melancias. 
Tudo descrito com um ar gaiato, ao mesmo 
tempo em que as trevas não hesitam em dar o 
seu aceno, como se Huckleberry Finn andasse 
de mãos dadas com William Wilson.

A partida de Suttree para o Oeste não é 
um acaso na obra posterior de McCarthy. Será 
nesta região, tão mítica para os americanos 
quanto as montanhas da Appalachia, que ele 
ambientará a sua segunda obra-prima, Meri-
diano de sangue — desta vez um feito que 
não deixa nada a dever ao Moby Dick de Her-
man Melville. Ambos os livros têm a sua “baleia 
branca”: em Melville, é o mamífero que todos 
nós conhecemos de cor e salteado; em McCar-
thy, é um homem misterioso, o juiz Holden, 
albino, desprovido de pêlos, enorme na altu-
ra e na largura, perito em armas brancas e de 
fogo, culto em várias línguas, um gentleman 
que encanta as mulheres com suas danças e, ao 
mesmo tempo, estupra criancinhas, escalpela 
índios apaches sem nenhuma hesitação e anota 
minuciosamente todas as coisas ao seu redor 
em um livro de couro para depois apagá-las de 
sua existência, sem deixar nenhum rastro.

Apesar do seu fascínio, o juiz não é o per-
sonagem principal de Meridiano de sangue. 
Na verdade, o romance é narrado do ponto de 
vista de alguém chamado simplesmente “kid” 
(garoto). Logo na segunda página do livro, ele é 
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esquecido pelo pai — órfão de mãe, largado no 
mundo — e leva um tiro nas costas aos quinze 
anos de idade, algo muito comum no Texas de 
1849. Envolve-se com um bando de mercená-
rios, mas logo se vê no meio de um ataque de 
apaches (por ironia, uma das cenas mais subli-
mes da literatura americana, que coloca Mc-
Carthy no mesmo patamar de qualquer mes-
tre da língua inglesa). Vai para a prisão e logo 
depois é contratado pelo capitão Glanton para 
ir com seu grupo caçar mais índios e um tal de 
Gómez. Será ali que reencontrará um sujeito 
que sempre o acompanhou desde os tempos de 
infância, o juiz Holden.

A oposição moral entre Holden e o “kid” 
é o que dá uma força majestosa ao livro. Nada 
escapa ao olhar implacável e imparcial de Mc-
Carthy: o céu, as estrelas, os crepúsculos, as pes-
soas, as armas, a passagem do tempo, o sangue 
que sai aos borbotões, como se fossem as pin-
celadas de um pintor macabro de um quadro 
que será concebido com a tela dos seus múscu-
los e da sua pele — tudo isso cria uma estética 
da violência que, contudo, sem estetizá-la, se 
apresenta ao leitor como um problema moral 
repleto de ambigüidade, provando que, apesar 
de todo o caos, há uma ordem nele que poucos 
têm a coragem de aceitar. O “kid” é uma dessas 
pessoas; ele passa por um aprendizado da sua 
própria violência e a dos outros para depois, ao 
reencontrar o juiz no final do romance, chegar 
à conclusão de que há algo além das carnifici-
nas que testemunhou. De certa forma, todos os 
romances de McCarthy são peregrinações que 
educam seus personagens (e o próprio leitor) 
nas lições do mal, e isto não seria exceção com 
o pobre garoto que finalmente se depara com o 
juiz que sempre desejou ter a sua alma.

A última conversa entre os dois é antoló-
gica. Após ouvir o juiz explicar que a guerra é 
seu deus, que ela sempre será constante e que 
agora ela começará a perder a honra do sangue 
derramado, o “kid” apenas retruca: “Você não 
é nada”. E então Holden complementa: “Suas 
palavras têm mais verdade do que imagina. 
Mas vou dizer uma coisa. Somente aquele ho-
mem que se consagrou inteiramente ao sangue 
da guerra, que conheceu o fundo do poço e viu 
o horror de todos os ângulos e aprendeu enfim 
o apelo que ele exerce no mais fundo de seu ín-
timo, só esse homem sabe dançar”.

Neste trecho, Cormac McCarthy faz o elo 
entre Suttree e Meridiano de sangue, expli-
citando também o “centro secreto” que organiza 
todos os seus outros livros. O juiz se vê como 
um suserano, o príncipe das trevas que também 
é um cavalheiro, como diria o Shakespeare do 
Rei Lear, alguém que usa da desordem da vio-
lência para reordenar o cosmos que comanda, 
justamente o cosmos onde também vivemos 
— e dessa forma a violência aparentemente 
regenera o que já estava decaído e dá um novo 
impulso para um mecanismo de imitação que, 
graças à catarse, à purificação das emoções, im-
pede que o ser humano continue a perceber o 
mal alojado em seu coração. O “kid” reconhece 
o engano desta armadilha — assim como Cor-
nelius Suttree. Quando este está no hospital, 
delirando devido à febre tifóide que tomou con-
ta do seu corpo, alucina com os pecados do seu 
passado e, ao mesmo tempo, liberta-se deles, ao 
chegar à conclusão de que só existia um único 
Suttree e de que “todas as almas são solitárias 
e são uma só”. Não existe catarse neste mundo, 
é o que parece nos dizer McCarthy. O que não 
queremos aceitar é que estamos literalmente 
abandonados neste universo, seja pelos outros, 
por nós mesmos, pelo cosmos ordenado por um 
mal lógico e ativo e, principalmente, por Deus. E 
compreender isso implica em uma “arte da per-
da” do qual o juiz Holden sem dúvida é um mes-
tre. Contudo, ele não tem a integridade moral de 
um “kid” e de um Suttree. Mesmo assim, estes 
dois usarão de estratégias ousadas para conti-
nuarem a ter algum efeito prático na ordem des-
te mundo e manterem a sua unidade como seres 
humanos: no caso de Suttree, terá de viver em 
um exílio interior que poucos suportariam; e no 
de “kid”, será a resignação de sofrer uma morte 
sacrificial pelas mãos do juiz — um fim assus-
tador, mas sublime, para quem teve a coragem 
de identificar o príncipe deste mundo pelo seu 
verdadeiro nome: o nada.

3.
Até 1992, a literatura de Cormac McCar-

thy era conhecida apenas por alguns especia-
listas, e ele vivia quase na penúria para escre-
ver os seus livros. Com a publicação de Todos 
os belos cavalos, a primeira parte da Trilo-
gia da fronteira, a situação muda: agora era 
procurado pelo New York Times e, apesar de 
ter dado uma entrevista meio relutante (Mc-
Carthy odeia explicar seu próprio trabalho), 
foi vencedor da famosa “bolsa do gênio” da 
Fundação MacArthur, o que lhe possibilitou 
os fundos necessários para escrever este épico 
melancólico sobre o fim de um mundo.

Este mundo é a fronteira entre o Texas e o 
México, um lugar onde ninguém sabe o que é a 
realidade e o que é apenas um sonho, onde co-
meça a vida e quando surge a morte, o que é um 
homem e o que é um animal. Tal indefinição de 
limites marcará a trajetória de John Grady Cole, 
um rapaz de dezesseis anos que, insatisfeito com 

a decadência de sua família, decide partir com 
um amigo para o México, ambos confiantes em 
suas capacidades de vaqueiro, especialmente a 
de conversar com cavalos como se fossem re-
flexos de sua própria alma. Obviamente, Grady 
só encontrará obstáculos, entre eles a paixão 
mal-sucedida por Alejandra, a belíssima filha 
de um rancheiro, que resultará em uma prisão 
injusta em uma cidade esquecida por todos, ce-
nário ideal para que ocorra uma tragédia. Em 
uma prosa de intensidade lírica com inúmeras 
referências às aventuras pastorais que forma-
ram a literatura americana, McCarthy esconde 
o jogo até explicitar a sua verdadeira intenção: 
Grady Cole faz o seu aprendizado sobre o Mal, 
desafiando o abandono de todos sobre todos, e 
pagando um preço caro por isso — no caso, a 
noção de que, para sobreviver nesta terra, não 
há outra forma exceto praticar uma violência 
brutal pela qual ele será o único responsável.

Esta lição do deserto cresce de maneira 
quase profética no segundo romance da Trilo-
gia, A travessia (1994). Aqui, temos o jovem 
Billy Parnham, também de dezesseis anos, que, 
ao se deparar com uma loba perto da casa de 
seus pais, decide retornar com ela ao México, 
por um simples motivo: está prestes a parir 
seus filhotes. Determinado a não abandoná-la 
a qualquer custo, Parnham cruza a fronteira 
sem pensar nas conseqüências do seu ato, o 
que dá chance a McCarthy realizar um “verda-
deiro milagre da prosa”, nas palavras do poeta 
Robert Hass, em um dos mais belos episódios 
já registrados em qualquer romance, digno do 
Faulkner de O urso ou do Graciliano Ramos 
de Vidas secas. Não há uma fronteira imagi-
nária na relação entre Parnham e este suposto 
animal devorador: um se transforma no outro, 
sem que a irracionalidade domine o lado huma-
no, deixando-o à vontade para tomar suas de-
cisões arriscadas, mesmo sabendo que ele terá 
de inevitavelmente atravessar a katabasis — o 
esvaziamento de si e do mundo ao seu redor, 
o despojar-se de tudo e de todos, muito próxi-
mo da agonia, até se reencontrar com um Deus 
que lhe parece indiferente e distante, mas que, 
como o Sol, também brilha indistintamente so-
bre quem quiser aceitá-lo nessas condições.

Estas condições são apenas três: o con-
fronto com a dor, o aprendizado da morte e a 
resignação com a perda, sintetizados no crepús-
culo que é a velhice de todos nós. Tanto John 
Grady Cole como Billy Parnham terão de lidar 
com elas em Cidades da planície (1997), o úl-
timo volume do ciclo. Eles se encontram em um 
rancho que será em breve desapropriado pelo 
exército americano; Parnham ainda não supe-
rou os eventos que o traumatizaram no final do 
romance anterior; e Grady Cole se apaixona por 
uma prostituta epiléptica chamada Magdalena, 
também objeto de desejo do seu cafetão, o peri-
goso Eduardo. Diferentemente dos outros dois 
livros, nos quais o estilo levava à violência e à 
descrição minuciosa da natureza como espelho 
da alma em um paroxismo de virtuose, McCar-
thy decide escrever de uma forma mais esparsa 
e elíptica, uma característica que se acentuaria 
em sua fase tardia. A tragédia acontecerá de 
qualquer forma; a única coisa que nos interessa 
aqui é o que podemos aprender com ela. Mas 
como sabemos que não há catarse no univer-
so de McCarthy, ele também decide mostrá-la 

como um ritual sacrificial em que alguém terá 
de morrer como um mistério pascal para que o 
progresso enfim surja e mate o espírito de uma 
vez por todas. Quem aceitar isso não apenas 
dominou a “arte da perda”; também se tornou 
o profeta de um mundo que ainda desconhece-
mos, um mundo que talvez só exista em nossos 
sonhos mais secretos.

É este domínio da forma e do conteúdo 
literários ao retratar o mistério de um cosmos 
cada vez mais opaco que faz de Cormac Mc-
Carthy um escritor infinitamente superior aos 
mestres do pós-modernismo, como Thomas 
Pynchon, Don DeLillo e David Foster Wallace, 
seus contemporâneos mais próximos. Apesar 
do inegável talento destes três, nunca sabemos 
se o que eles querem dizer se encontra no rei-
no do sublime ou no da simples paródia. Para 
eles, a linguagem é um meio para descortinar 
o mundo por meio de uma ironia que pode es-
conder, na verdade, uma alma com a profun-
didade de um pires. Não há nada disso em Mc-
Carthy: o seu uso da linguagem é considerado 
como arcaico, devido ao sopro bíblico que a 
anima, mas também tem uma modernidade 
que não a torna datada; ele não se permite 
cair nas arapucas sedutoras do esteticismo (e 
talvez seja por isso que afirmou uma vez que 
nunca entendeu as obras de Proust ou Henry 
James, os estetas por excelência); e, sobretu-
do, há uma qualidade visionária em suas tra-
mas que impede que qualquer crítico caia no 
reducionismo intelectual ou ideológico.

A Trilogia da fronteira dá as diretrizes 
corretas para interpretarmos a obra de Cormac 
McCarthy como uma única e prolongada visão. 
Segundo o crítico literário Wilson knight, em 
seu The wheel of fire, uma visão que se apre-
senta como obra de arte é um todo simbólico 
que não pode ser interpretado apenas por meio 
de suas partes. Cada detalhe, mesmo que pareça 
insignificante, mesmo que pareça fora do propó-
sito de uma “harmonia artística”, tem uma rele-
vância intrínseca porque, tal como um sonho, 
ele dirá alguma coisa que só será compreendida 
após muito tempo. A visão, como bem disse C. 
G. Jung, “rasga de alto a baixo a cortina na qual 
estão pintadas as imagens cósmicas, permitin-
do um vislumbre das profundezas incompre-
ensíveis daquilo que ainda não se formou”. No 
epílogo de Cidades da planície, um Billy Par-
nham idoso e solitário conversa com um homem 
misterioso que pode ou não ser a própria morte. 
Ele narra um sonho que, no fim, se revela como 
a matriz de outro sonho, repleto de sacrifícios a 
serem feitos, de tribos barbáries que substitui-
rão os ídolos dos deuses pela desonra do sangue. 
Quem é o sonhador e o que é o sonhado? Nin-
guém parece chegar a uma conclusão. Dessa for-
ma, a fronteira em que vivemos, a tênue linha 
vermelha que nos separa do outro mundo, se 
torna indistinta, imperceptível. “E é assim que 
os meus livros devem ser lidos”, é o que nos diz 
McCarthy, em conjunto com o psiquiatra suíço. 
“Como um anúncio de outros mundos. Como 
um aviso do obscurecimento do espírito. Como 
o anúncio das fontes originárias da alma huma-
na. Como a previsão do futuro que ainda virá. 
Como a pergunta que jamais será respondida, 
nem pela afirmativa, nem pela negativa”.

4.
Todavia, como ainda estamos sujeitos a vi-

ver neste mundo, não há outra maneira de con-
tinuarmos o nosso aprendizado exceto pela via 
negativa. Se a Trilogia da fronteira era também 
um painel histórico que se passava entre os anos 
de 1930 e 1950, com um pequeno episódio ocor-
rido em 2002, no limitar do segundo milênio, 
em Onde os velhos não têm vez (2005), am-
bientado na mesma região dos livros anteriores, 
entre o Texas e o México, temos uma melancóli-
ca coda situada no início dos anos 1980 em que 
a brutalidade dos cowboys foi substituída pelo 
niilismo dos cartéis de droga. Aparentemente, 
a história é muito parecida com uma trama po-
licial comum: Llewellyn Moss, um veterano do 
Vietnam, encontra por acaso uma maleta com 
dois milhões de dólares ao se deparar com qua-
tro corpos que foram vítimas de uma embosca-
da. Decide ficar com o dinheiro, sem pensar no 
que aconteceria com seu casamento com a jovem 
e a inocente Carla Jean. O que ele não esperava é 
que seria caçado por Anton Chigurth, um assas-
sino implacável que pensa somente na sua von-
tade de matar, e que ela está a serviço do acaso. 
O único que pode ajudá-lo de alguma forma é o 
xerife Bell, um homem prestes a se aposentar e 
que vê o mundo do qual julgava fazer parte desa-
parecer sem nenhum aviso.

Novamente, McCarthy inverte as expecta-
tivas: a prosa é econômica, seca como o deserto, 
indicando o desencanto dos personagens a um 
cosmos que não dá nenhuma outra explicação 
para as atrocidades cometidas em seu palco. O 
que seria uma historinha de “gato-caça-rato” se 
transforma em um questionamento existencial 
sobre a tragédia da velhice e a nossa impotência 
de não fazer o bem que deveria ser realmente 
feito. Apesar de a crítica ter prestado mais aten-
ção em Anton Chigurth — um trocadilho com 
a ton of sugar (uma tonelada de açúcar), o que 
indica a piscadela de McCarthy para entender-
mos que o tal criminoso não passa de uma pa-
ródia do juiz Holden, acentuando ainda mais 

a perda da nobreza na guerra e do sangue já 
anunciada em Meridiano de sangue —, o 
eixo principal do livro é o xerife Bell. As cin-
qüenta páginas finais do romance são de uma 
melancolia assustadora; Bell visita um tio que 
não consegue mais encontrar Deus nos seus 
momentos finais da sua vida; não consegue 
impedir que uma inocente seja sacrificada por 
Chigurth; e sonha com seu velho pai que, ape-
sar de tudo, sempre o ensinou que se deve con-
tinuar a carregar a tocha de um mundo que se 
despede e levá-la adiante, custe o que custar.

O mundo que termina é também o tema 
de The stonemason, a primeira peça de 
McCarthy, publicada em 1994. Aqui, o local é 
a Louisiana de 1971, e o centro do drama é a 
família Telfair, composta por negros que ain-
da sofrem com a segregação racial do Sul, mas 
unida pelo trabalho quase esotérico de serem 
pedreiros e construtores. Ben Telfair é um jo-
vem que tenta manter a tradição ao aprender 
os segredos do ofício com seu avô centenário, 
mas parece que o resto da família não entende 
isso: o sobrinho Soldier entra para a criminali-
dade, o pai de Ben mergulha em dívidas inter-
mináveis, sua irmã Carlotta se vê perdida no 
meio de tantas mudanças sociais e sua esposa 
Maise é um jovem advogada que acredita que o 
melhor para os negros não é apenas o trabalho 
árduo, e sim também a luta pelos direitos civis. 
A batalha de Ben contra a modernidade é inú-
til; a família fica despedaçada e a tradição dos 
pedreiros se perde finalmente com a morte do 
patriarca. A dúvida o domina, mas algo o com-
pele a continuar, sabe-se lá a razão. Talvez por-
que ele tenha de carregar a sua própria tocha e 
não tenha mais ninguém para passar adiante.

Esta imagem da tocha que é levada por um 
descendente ou um sucessor é o leitmotiv prin-
cipal de A estrada (2007). É o romance mais 
recente de Cormac McCarthy e o que lhe deu a 
consagração definitiva: um prêmio Pulitzer, a 
lista dos mais vendidos nos EUA e até mesmo 
uma entrevista peculiar a Oprah Winfrey, que 
elegeu o livro como o melhor do ano. A trama 
é de uma simplicidade aterrorizante: após um 
acidente nuclear jamais explicado, em um mun-
do pós-apocalipse, desprovido de todos os con-
fortos materiais que conhecemos, um pai e um 
filho tentam sobreviver em uma longa estrada 
que percorre do Oeste ao Sul do país (simboli-
zando assim um retorno de McCarthy à região 
da Appalachia onde iniciou a sua obra), lutando 
contra os canibais que podem devorá-los ou com 
o desespero que quer possuir suas almas. Nesta 
saga, o estilo atinge o máximo de depuração; não 
há uma palavra sobrando, nenhum gesto a mais. 
Tudo conta para o efeito da máxima emoção. E 
mais: apesar de McCarthy continuar com o seu 
carinho pelas trevas, parece que ele também 
acredita em uma certa soberania do bem, em 
algo que sustém nossas ações neste vale repleto 
de criaturas subterrâneas que exploram nossos 
sonhos, mas também de peixes que escondem 
em suas escamas o esboço do mapa de um cos-
mos que se prepara para ser renovado.

Contudo, continuamos fadados a nos en-
contrar com o abandono. Em The sunset li-
mited (2010), uma admirável peça teatral que 
mostra como McCarthy domina a técnica do 
diálogo tão bem quanto um DeLillo, temos algo 
ainda mais simples. Dois homens, um branco 
e um negro, conversam em um apartamento 
despojado, porque o primeiro resolveu pular 
na frente de um trem — o tal expresso do metrô 
que dá título ao drama — e o segundo o salvou. 
O negro é um crente que acredita em Deus e em 
Jesus Cristo; o branco é um professor intelectu-
al, relativista, ateu, mas no fim se mostra como a 
pura essência do niilismo, perfeitamente articu-
lado em palavras e sentenças tão sublimes que 
fica difícil não se deixar contaminar pela dúvida 
e pela escuridão anunciada. No final, impoten-
te para impedir que o professor saia do aparta-
mento e enfim encontre a morte tão desejada, o 
negro se ajoelha e pergunta a Deus por que não 
lhe foi dada a linguagem necessária para per-
suadir o infiel. “E eu? E eu?”, ele repete, até as 
luzes finalmente se apagarem no teatro.

Esta também foi a mesma pergunta que o 
jovem Charles McCarthy fez no sonho que des-
creveu em 1964: “Cura-me! Podes curar-me? 
Então — e eu?”. Agora, como o velho e sábio 
Cormac, próximo dos oitenta anos, sabemos 
que ele dedicou A estrada, uma singela histó-
ria de amor entre um pai e um filho, ao seu ca-
çula, John Francis. É o aviso de quem dominou 
a “arte da perda” e aplicou à exaustão o ensina-
mento contido em Imitação de Cristo, clássi-
co do século 16: “Não lhe podes fugir, para onde 
quer que te voltes, pois em qualquer lugar a que 
fores, te levarás contigo e sempre encontrarás a 
ti mesmo”. Fugir de quem ou do quê? Na obra 
de Cormac McCarthy, seja lá qual for a época 
em que vivemos, seja lá onde nós estivermos, 
a única coisa que confrontaremos somos nós 
mesmos e, ainda que Deus exista, este não po-
derá fazer nada a respeito disso. Porque o aban-
dono é também um salto rumo a uma incerteza 
que une as nuances da luz e das trevas. Até lá, 
estaremos sempre no meio de uma multidão 
repleta de cegos maltrapilhos, prontos para nos 
estraçalharem — e seremos incapazes de ver no 
eclipse da nossa alma que o futuro não é, nunca 
foi e nunca será para os fracos de coração.
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: : PatriCia Peterle
 florianóPolis – sC

O 
livro/texto traduzido é 
a materialidade apre-
sentada ao leitor, mas o 
que está por trás desse 

fato? A tradução de poemas, ro-
mances, etc. não é um produto, é 
um complexo e imbricado proces-
so de ajustes, negociações (para 
lembrar um livro de Umberto Eco) 
e tensões, que muitas vezes não 
são claras e transparentes. Pensar 
a tradução nessa perspectiva, por-
tanto, é uma questão fundamental. 
De fato, traduzir é ler. Ler é uma 
forma de poder. Atribuir significa-
dos, ressemantizar também cons-
titui um poder. Como pensar a(s) 
relação(s) do Haroldo de Campos 
leitor de poesia; Haroldo poeta; 
Haroldo tradutor; Haroldo leitor 
de traduções? Toda essa rede, ou 
pelo menos uma parte dela, pode 
ser vista na cuidadosa edição bilín-
güe da Cosac Naify de poemas de 
Konstantinos Kaváfis traduzidos 
por Haroldo de Campos, com orga-
nização de Trajano Vieira.

Essas ligações estão latentes 
nos quinze poemas apresentados 
nessa edição, que abre com o poema 
de Haroldo o alexandrino. Um livro 
de Kaváfis que inicia com uma poe-
sia de Haroldo não pode parecer es-
tranho? Ora, esse e outros são os ca-
minhos tortuosos do fazer literário, 
e por que não do próprio processo 
tradutório, que não se restringe a 
uma mera equivalência de palavra 
por palavra. Aliás, Haroldo quebra 
com essa visão, na medida em que 
faz escolhas e tem preferências, 

o fantasma de Woolf
reunião de artigos revela os pouco conhecidos mas atuais valores feministas de VirGinia Woolf

: : henrique Marques saMYn
 rio de Janeiro – rJ

N
em sempre é concedido 
a Virginia Woolf o des-
tacado lugar que merece 
na história do feminis-

mo. Diversos livros acerca deste mo-
vimento, desde sínteses históricas a 
compêndios, passam ao largo de seu 
nome, deixando de abordar os mui-
tos textos em que Woolf tratou da 
condição e dos direitos das mulhe-
res. Como entender que isso ocorra?

Uma pista nos é concedida 
por Margaret Walters — que, ao 
escrever uma obra introdutória ao 
feminismo, embora mencione já na 
primeira página a autora de Mrs. 
Dalloway, concede ênfase sobre-
tudo ao que percebe como diver-
gências e críticas de Woolf ao movi-
mento feminista. Como se poderia 
esperar, Walters se concentra prin-
cipalmente na passagem de Three 
guineas que clama à destruição 
daquela “velha palavra” — palavra 
que é, precisamente, “feminista”. 
Se o direito da mulher a obter o pró-
prio sustento havia sido alcançado, 
haveria ainda necessidade de uma 
luta feminista? Se essa luta perdera 
o sentido, valeria a pena preservar 
aquela palavra? Observa Walters 
que, embora as mulheres tivessem 
obtido o direito de sustentarem a si 
mesmas (ressalte-se: não mais que 
uma minoria entre elas), quase um 
século após Woolf escrever Three 
guineas mulheres ainda recebem, 
em média, remuneração menor do 
que os homens quando realizam 
trabalhos equivalentes — para não 
mencionar os problemas relacio-
nados ao trabalho doméstico.

Contudo, a leitura de Marga-
ret Walters comete sérios deslizes. 
É o que percebemos quando a co-

tejamos com a percepção de Nao-
mi Black, autora de um relevante 
livro sobre o assunto (Virginia 
Woolf as feminist). Analisando 
o contexto de produção do texto 
de Woolf, Black supõe uma ques-
tão crucial: o fato de que o conceito 
de feminismo não é estanque, per-
manecendo imutável ao longo dos 
tempos; por conseguinte, importa 
rechaçar leituras anacrônicas. As-
sim aparelhada, Black demonstra 
que, na verdade, Woolf combatia 
um certo sentido restrito do femi-
nismo, que o limitava à busca por 
demandas específicas que, na ver-
dade, sequer eram alcançadas ple-

namente — mesmo em Three gui-
neas, encontra-se a percepção de 
que o direito formal à obtenção do 
próprio sustento fora insuficiente 
para garantir uma igualdade efeti-
va entre mulheres e homens. 

Era preciso, portanto, ir além: 
a luta contra a sociedade patriarcal 
deveria ser inscrita na luta política 
mais ampla contra a tirania estatal, 
e articulada com o combate à opres-
são étnica e religiosa. Como afirma 
Black: “Hoje, nós veríamos aqueles 
objetivos mais amplos, bem como as 
mudanças instrumentais na situa-
ção das mulheres, como objetivos do 
feminismo. Eles são os objetivos de 
Woolf em Three guineas. Eles são 
feministas, antes de tudo, devido ao 
seu foco inicial sobre as mulheres”.

a sombra do anJo
Levando-se em conta essa re-

cepção ambivalente, é relevante que 
o título do volume traduzido por 
Denise Bottmann seja Profissões 
para mulheres e outros artigos 
feministas. Há aí uma tomada 
de posição: a autora de Orlando 
foi uma feminista, ainda que isso 
nem sempre tenha sido percebido 
— mesmo por protagonistas do fe-
minismo. Quem tiver dúvidas certa-
mente as revisará após uma leitura 
dos textos compilados, produzidos 
ao longo de mais de três décadas.

Já o artigo que empresta o tí-
tulo ao volume — lido por Virginia 
Woolf na Sociedade Nacional de 
Auxílio às Mulheres em janeiro de 
1931, e publicado postumamente 
onze anos depois — aborda ques-
tões fundamentais da resistência à 
sociedade patriarcal. Temos uma 
idéia da precária situação profis-
sional das mulheres no início do 
século 20 quando Woolf reconhe-
ce que, embora se dedicasse a uma 

carreira particularmente favorável 
— a literatura, em que podia tri-
lhar um caminho aberto por outras 
mulheres que haviam enfrentado 
os maiores obstáculos —, ainda 
assim só teve condições de obter 
alguma autonomia graças ao “bom 
dinheiro” que lhe foi garantido por 
“alguns excelentes antepassados”; 
graças a isso, “não precisava só do 
charme para viver”.

Contudo, havia também uma 
necessidade de superação dos im-
pedimentos psicológicos: é inspi-
radora a descrição de como Woolf 
ousou combater o “fantasma” que 
insistia em aparecer entre ela e o 
papel, que não por acaso intitula 
“O anjo do lar” — referindo-se a 
um poema de Coventry Patmore, 
publicado em 1854, no qual o autor 
descreve sua própria esposa como 
a mulher ideal, disposta a renun-
ciar a si mesma para trazer a feli-
cidade ao marido e ao lar. Modelo 
de conduta que impunha, para as 
mulheres da época, valores como 
a pureza e a ausência de opinião 
própria, Woolf via no Anjo do Lar 

a autora
VirGina Woolf

virginia adeline stephen Woolf 
nasceu em londres, inglaterra, 
em 1882. Participou do grupo 
bloomsbury, do qual também 
participaram e. M. forster, 
Katherine Mansfield, Máximo 
gorki, entre outros escritores, 
artistas e intelectuais — alguns 
dos quais seriam publicados pela 
casa editorial hogarth Press, que 
fundaria em 1912. seu primeiro 
livro, a viagem, foi publicado em 
1915; posteriormente, publicou 
mrs. dalloway (1925), rumo 
ao farol (1927), as ondas (1931) 
e orlando (1928), entre outros. 
Cometeu o suicídio em 1941, após 
uma série de colapsos nervosos.

profissões para 
mulheres e outros 
artiGos feministas
virginia Woolf
trad.: denise bottmann
l&PM
112 págs.

poemas
Konstantinos Kaváfis
trad.: haroldo de Campos
Cosac naify
64 págs.

PervivênCia e sobrevivênCia
como fica claro no texto Kaváfis: 
melopéia e logopéia, no apêndice 
dessa publicação. Transcriar, como 
se sabe, é a maneira pela qual o po-
eta brasileiro traduz, sempre atento 
à “camada fônica”, nesse caso parti-
cular, a do texto de Kaváfis. 

Minha opção, como se verá, 
diverge das demais. Atenta radi-
calmente para a camada fônica do 
original e tenta ‘mimá-la’ em portu-
guês, ainda que para tanto, aqui e 
ali, force e interprete arbitrariamen-
te (apenas na aparência?) o texto de 
Kaváfis. Obter a ‘melopéia’, ‘fingir’ a 
sonoridade grega, é a meta.

 Nesse texto, importante para 
quem se interessa pela questão da 
tradução, o tradutor-poeta refle-
te sobre suas escolhas e expõe as 
suas preferências.

Retomando a pergunta feita 
acima: poderia ser estranho, mas 
não é. Em o alexandrino, de forma 
delicada, Haroldo em versos traça 
o perfil de Kaváfis: “ele à sua/ mesa 
escreve [...] e volta-se/ de novo para 
o/ papel continua a metrificar suas 
estanças/ é paciente espera — mas 
tão/ carregados de futuro que neles 
um/ sempre moderníssimo tino se 
re-/-pristina minuto a minuto es-
banjando/ atemporânea pervivên-
cia:/ se chama konstantinos kaváfis 
[...]” Como pensar essa “atemporâ-
nea pervivência”? Atemporânea, 
qualidade que independe do tem-
po, característica confirmada pela 
segunda palavra, um empréstimo 
do espanhol, que em português es-
taria para sobrevivência. Todavia, 
o termo “pervivência” talvez tenha 

outras nuances. Em latim, pervi-
vere, verbo intransitivo, significa 
continuar a viver, viver por meio 
de ou através de. Uma vivência 
que continua independentemente 
do tempo, ela pervive. Um Kaváfis 
que continua vivo, ou melhor: re-
nasce e revive, por meio da leitura-
tradução de Haroldo de Campos. 
Um Kaváfis que é aquele primeiro, 
mas que também é outro, por meio 
da tradução, que renova esse pri-
meiro. Uma origem, para lembrar 
Walter Benjamin, que não é está-
tica e única, inserida no fluxo do 
devir, é marcada pela restauração 
e pela abertura. Reconstituição, de 
um lado, e incompletude, de outro: 
aqui se insere o complexo proces-
so de tradução. Quantos caminhos 
tortuosos não foram perseguidos e 
trilhados? Aqui, se está diante de 
um alto nível de potencialização 
da arte poética.

sobreVida ao teXto
Ítaca, Mar matutino e À es-

pera dos bárbaros são três dos po-
emas desse volume. Os mitos gre-
gos são uma forte presença, como é 
possível verificar em Édipo, Aquiles 
e na já mencionada Ítaca. Há sem 
dúvida uma revisitação deles, mas 
a partir de uma modernidade que 
traz a poesia de Kaváfis. Ítaca é o 
destino da viagem de retorno; con-
tudo, para o poeta grego que nas-
ceu em Alexandria, no Egito, o que 
importa é viajar, o que pode acon-
tecer no deslocamento, não a che-
gada. “Roga que tua rota seja lon-
ga” é o segundo verso que permeia 
e está presente nos demais, como 
em “Tua sina te assina esse desti-

no,/ mas não busques apressar tua 
viagem” . A viagem/experiência 
do vivido é o que está no centro da 
discussão. A estrofe final é interes-
sante para pensar a “subversão” 
da leitura de Kaváfis: “Se te parece 
pobre, ítaca não te iludiu./ Agora 
tão sábio, tão plenamente vivido,/ 
bem compreenderás o sentido das 
ítacas”. Esse movimento está pre-
sente, ainda, no cuidado rigoroso 
com a métrica e nos versos que não 
rimam. “Mar matutino” é também 
uma contemplação, uma renova-
ção: “Parar aqui. Mirar um pouco a 
natureza [...]/ E estando aqui, não 
relembrar só meus fantasmas:/ 
anamnese, ilusões — esses ícones 
do êxtase”. Essa poesia pode lem-
brar a de um outro poeta nascido 
em Alexandria e contemporâneo 
de Kaváfis, mas de origem italiana, 
Giuseppe Ungaretti (1888-1970), 
também traduzido por Haroldo. O 
êxtase, o arrebatamento, de Mar 
matutino está presente em Manhã 

(Mattina) do poeta italiano: “Des-
lumbro-me/ de imenso”.

Em À espera dos bárbaros, 
cuja estrutura consiste em pergun-
tas e respostas (dísticos), a opera-
ção cultural (transcriação) é dada 
por meio da leitura-releitura de 
Carlos Drummond de Andrade. “— 
Que esperamos, reunidos na ágo-
ra?/ É que hoje os bárbaros che-
gam” são os dois primeiros versos. 
A resposta “os bárbaros chegam/ 
os bárbaros chegam hoje” é como 
um refrão, mas não só: é a força. A 
iminência da chegada dos bárbaros 
é o que move todas as estrofes. A 
operação que Kaváfis constrói com 
a sua tradição literária e cultural 
tem um paralelo naquela armada 
por Haroldo, que aqui, no final, 
lê/traduz o poeta grego a partir da 
tradição literária brasileira. O Poe-
ma de sete faces de Drummond é a 
base de Haroldo para pensar o dís-
tico final de À espera dos bárbaros: 
“Mundo mundo vasto mundo,/ se 
eu chamasse Raimundo/ seria uma 
rima, não seria uma solução”. Os 
versos finais de Kaváfis na leitura e 
operação de Haraldo ficam: “E nós, 
como vamos passar sem os bárba-
ros?/ Essa gente não rimava conos-
co, mas já era uma solução”.

A tradução também alimenta, 
renova e dá sobrevida ao texto, ou 
melhor — para recuperar o termo 
usado por Haroldo ao falar de ka-
váfis —, faz o texto perviver numa 
atemporalidade. Traduzir, portanto, 
significa também perviver, concei-
to-chave do clássico texto de Walter 
Benjamin sobre A tarefa do tradu-
tor. Textos que vão se sobrepondo e 
formando um grande mosaico. 

seu pior inimigo: como produzir 
mesmo uma simples resenha sem 
pensar por si mesma ou expressar 
verdades pessoais? 

Fui para cima dela e agarrei-a 
pela garganta. Fiz de tudo para es-
ganá-la. Minha desculpa, se tivesse 
de comparecer a um tribunal, seria 
legítima defesa. Se eu não a matas-
se, ela é que me mataria. Arranca-
ria o coração de minha escrita. [...] 
Assim, toda vez que eu percebia a 
sombra de sua asa ou o brilho de 
sua auréola em cima da página, 
eu pegava o tinteiro e atirava nela. 
Demorou para morrer. Sua nature-
za fictícia lhe foi de grande ajuda. É 
muito mais difícil matar um fantas-
ma do que uma realidade.

De fato: neste e nos outros arti-
gos reunidos no volume, assoma uma 
mulher cujas qualidades em tudo se 
opõem às do Anjo do Lar; uma mu-
lher que, ciente dos obstáculos im-
postos às mulheres pela sociedade 
sexista, corajosamente se lançou a 
combater os estereótipos e os dispo-
sitivos de poder que as condenavam 
à sombra. A leitura dos textos, além 
de prazerosa — graças à tradução 
segura e fluida —, é enriquecida por 
comentários sobre os contextos de 
produção e por notas de rodapé que 
elucidam citações e referências.

Por fim, vale ressaltar o va-
lor da publicação de Profissões 
para mulheres e outros arti-
gos feministas num momento 
em que parece revigorada a reação 
antifeminista. Que os inspiradores 
textos de Virginia Woolf ajudem 
a esclarecer o que, de fato, almeja 
o feminismo: um mundo livre da 
opressão sexista, em que mulhe-
res e homens possam ter direitos e 
oportunidades equivalentes.
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O
s destituídos de 
Lódz, do sueco Steve 
Sem-Sandberg, é um 
longo romance que ul-

trapassa as quinhentas páginas. Seu 
objetivo principal é dar conta da 
caracterização minuciosa da rotina 
de um gueto polonês durante a II 
Guerra Mundial. O gueto de Lódz 
foi o segundo maior gueto constru-
ído pelos nazistas — sendo o maior 
deles aquele feito em Varsóvia. Ao 
contrário daquele de Varsóvia, no 
entanto, o gueto de Lódz ganhou 
destaque e sobrevida por ter se tor-
nado um importante centro de fa-
bricação de suprimentos para o Rei-
ch: desde plantações de legumes, 
passando por uniformes, sapatos e 
placas pré-moldadas para constru-
ção, tudo era feito pelas mãos dos 
judeus ali mantidos prisioneiros. 
A fama e a importância da cidade 
se mantiveram também depois da 
guerra: a principal escola de cinema 
da Polônia é justamente em Lódz, e 
formou cineastas como Roman Po-
lanski, Andrzej Wajda e krzysztof 
Kieslowski (que fez um filme sobre 
a cidade quando estudante).

Durante todo o ano de 1943 e 
no primeiro semestre de 1944, Hans 
Biebow contemplava um império 
que, para um gueto, podia gabar-
se de parecer, a ponto de confundir, 
com uma cidade de trabalho bem 
azeitada. Noventa por cento da 
população trabalhava em fábricas 
e oficinas que o pobre Rumkovski 
criara sob as ordens de Biebow. A 
produção era eficiente, os resulta-
dos muito bons. Em 1942, a admi-
nistração do gueto apresentou um 
lucro total, após as depreciações, de 
quase dez milhões de marcos ale-
mães, uma soma astronômica. 

O romance de Sem-Sandberg 
segue os passos do dirigente do 
gueto, Mordechai Chaim Rumko-
wski, um judeu que, nos quatro 
anos de duração do gueto, mano-
brou a linha tênue que separa a 
sobrevivência da subserviência. 
Mas afirmar que o fio condutor do 
romance é apenas a figura do pre-
sidente é falso: Rumkowski funcio-
na, na realidade, como um núcleo 
gravitacional que dá a medida para 
as digressões que formam o conte-
údo bruto do romance. O livro por 
vezes se apresenta como uma cos-
tura bastante aparente de vários 
relatos — todos eles “factuais”, re-
tirados de diários de sobreviventes, 
de teses de historiadores e, prin-
cipalmente, das notícias resgata-
das do jornal publicado no gueto, 
o Crônica do gueto. A impressão 
ganha força à medida que o livro 
vai chegando ao seu final: Os des-
tituídos de Lódz é precisamente 
um inventário dos “destituídos”, e 
ganha volume nesse lento acúmulo 
de vidas resgatadas — o afinador 
de pianos, o vendedor ambulante 
de unguentos, o construtor clan-
destino de rádios, os plantadores 
de beterrabas, os órfãos.

ponto de fusão
O romance se apresenta como 

uma expectativa, um improviso 
que vai, pouco a pouco, ganhando 
corpo em direção a uma incerteza: 
que fim levará o gueto na versão 
ficcional? O livro é construído pela 
escalada dessa incerteza:

No sótão mergulhado na pe-
numbra, vigas suportavam um 
teto alto de onde pendia uma espé-
cie de corda. Nos cantos, espalha-
vam-se colchões e cobertores, sob 
os quais viam-se inúmeros utensí-
lios domésticos. Schmied avançou 
direto para a parede mais baixa, 
no fundo do desvão, e ajoelhou-se 

inventário do passado
os destituídos de lódz não consegue ultrapassar o exercício básico de ficcionalização da história

tiva, portanto, é carregada dessa ur-
gência, desse insondável desejo de 
prosseguir mesmo diante da catás-
trofe (e, freqüentemente, em dire-
ção à catástrofe, como acontece nas 
várias passagens nas quais os habi-
tantes do gueto devem se preparar 
para as deportações).

E o tempo todo, às vezes de 
forma mais direta, às vezes de forma 
velada, Os destituídos de Lódz 
coloca em cena a perversa contra-
dição do gueto: os prisioneiros ra-
ramente se voltam contra os nazis-
tas, preferindo canalizar a energia 
da raiva e da insatisfação contra 
eles próprios. Os grupos de recém-
chegados são hostilizados pelos ve-
teranos; cupons de comida são rou-
bados; dormitórios são saqueados; 
mulheres são estupradas; o próprio 
presidente do gueto ordena a movi-
mentação de boas-vindas:

Além das roupas e das malas 
perdidas, muitas famílias, mais tar-
de, relataram ter ficado sem objetos 
pessoais de valor, como cordões de 
ouro, pingentes e anéis. Um dos 
membros da comunidade relatou, 
ainda, que os homens do presidente 
se apoderaram do casaco de inver-
no que ele estava vestindo, arran-
caram do bolso de seu colete seu re-
lógio com corrente e roubaram as 
botas forradas de sua mulher.

O pior de tudo é a polícia for-
mada por judeus para reprimir, 
espancar e torturar judeus, o fa-
migerado Sonderkommando. Nas 
palavras de Sem-Sendberg, no glos-
sário que serve de apêndice ao ro-
mance, Sonderkommando “designa 
as forças especiais da polícia judaica 
do gueto, que ajudavam a Gestapo a 
encontrar e apreender os objetos de 
valor dos judeus e, mais tarde, a en-
tregar para as autoridades alemãs 
as pessoas escolhidas para serem 
deportadas ou mandadas para cam-
pos de trabalhos forçados”. “A par-
tir desse dia”, o dia em que a polícia 
começou a operar com violência no 
gueto, diz o narrador de Os desti-
tuídos de Lódz, “a traição lançou 
sua sombra insidiosa sobre o gueto, 
colocando judeu contra judeu. Ne-
nhum operário podia ter certeza de 
que não lhe tirariam a carteira de 
trabalho e não o deportariam do 
gueto, mesmo que ele nada mais 
tivesse feito além de reclamar seu 
direito ao pão de cada dia”. 

Essa é a terrível “zona cinzen-
ta” de que fala Primo Levi em sua 
obra, um espaço de indeterminação 
criado pela máquina nazista no qual 
vítima e carrasco se confundem. É 
para esse espaço que confluem as 
histórias que Sem-Sandberg usa 
para montar Os destituídos de 
Lódz, especialmente no que diz 
respeito à caracterização do diri-
gente Rumkowski. É essa figura dú-
bia que dá o tom ao romance, é sua 
trajetória que confere uma imagem 
apreensível dessa “zona cinzenta”. 
O filósofo italiano Giorgio Agam-
ben, ao comentar os escritos teste-
munhais de Primo Levi em seu livro 
O que resta de Auschwitz, es-
creve que nessa zona “o oprimido se 
torna opressor e o carrasco, por sua 
vez, aparece como vítima”. E mais: 
trata-se de “uma alquimia cinzenta, 
incessante, na qual o bem e o mal e, 
com eles, todos os metais da ética 
tradicional alcançam o seu ponto de 
fusão”. “Essa infame zona de irres-
ponsabilidade”, finaliza Agamben, 
“é o nosso primeiro círculo do qual 
confissão alguma nos conseguirá 
arrancar e no qual, minuto após mi-
nuto, é debulhada a lição da temível 
banalidade do mal, que desafia as 
palavras e os pensamentos”.

incompletude
Os destituídos de Lódz é 

uma gota d’água nesse vasto oceano 
que é a literatura sobre a II Guerra 
Mundial — mais uma peça dentro 
desse imenso panorama que procu-
ra rastrear os contornos dessa “in-
fame zona de irresponsabilidade” 
de que fala Agamben. O que há de 
particularmente sutil nesse roman-
ce é que, em sua construção, ele 
emula e espelha a própria configu-
ração desse cenário tão complexo 
de “representação” da história. Há 
uma incompletude deliberada, um 
procedimento que faz parte de um 
gesto maior, que aponta, por sua 
vez, à reflexão sobre os limites da 
memória e do testemunho — duas 
esferas da experiência histórica que 
são, por definição, incompletas. A 
própria feição final do romance de 
Sem-Sandberg indica esse direcio-
namento: boa parte de seu conteúdo 
é retirado do já mencionado jornal 
do gueto, de pronunciamentos gra-
vados ou relatados por sobreviven-
tes além, é claro, dos vários diários, 
depoimentos, artigos e compêndios 
consultados pelo autor. Tudo isso 

é condensado no trato minucioso 
de Sem-Sandberg com os detalhes, 
desde a geografia e topografia do 
gueto (a edição vem com mapas) 
até a grafia das patentes da SS e dos 
nomes dos inúmeros dirigentes, 
encarregados e burocratas que apa-
recem pelo caminho.

Existe uma linha, no entanto, 
que o livro de Sem-Sandberg não 
ultrapassa: a que demarca os gêne-
ros, os pertencimentos, as discipli-
nas e os discursos. O autor almeja 
a vasta recepção (“dedica-se na fic-
ção a escrever romances documen-
tais sobre episódios controversos 
da história européia”, diz a orelha 
do livro) e, por isso, deve deixar a 
leitura fluida, e a “nota explicativa” 
para o final do volume. Não há ex-
perimentação, portanto, no que diz 
respeito à complexa infiltração do 
discurso histórico factual no regis-
tro ficcional — há apenas a corro-
boração das categorias estanques 
do senso comum (a cronologia, a 
fabulação, as digressões oniscien-
tes do narrador, etc.).

É preciso ressaltar que Os 
destituídos de Lódz não é um li-
vro inocente, ingênuo em suas pro-
postas técnicas — há, por exemplo, 
um importante uso de fotografias 
ao longo da narrativa. Mas existem 
obras que, com projetos semelhan-
tes, alcançam uma força estética 
muito superior àquela apresen-
tada por Sem-Sandberg. No que 
diz respeito ao uso das fotografias, 
lembrar o nome de W. G. Sebald é 
inevitável — ele apontou um cami-
nho em sua ficção que suplanta o 
recurso meramente ilustrativo visto 
em Os destituídos. Na ficção de 
Sebald, as imagens não funcionam 
como acessórios ou como pontos de 
descanso da narrativa, muito pelo 
contrário: as imagens questionam 
a fabulação e apelam de forma pa-
radoxal e confrontativa ao pacto de 
“suspensão da descrença” que todo 
leitor assina (freqüentemente de for-
ma inconsciente) quando inicia um 
romance. As imagens do gueto que 
Sem-Sandberg coloca em seu livro 
funcionam, por outro lado, como 
gatilhos de reflexão: levam o leitor, 
de uma forma muito sintomática, 
para longe do relato, em direção à 
Grande História, e não em direção 
ao exercício de mescla de vozes e 
temporalidades que poderia estar 
ocorrendo nas páginas do romance.

Mas os grandes adversários 
de Sem-Sandberg no campo da 
ficção histórica são Laurent Binet, 
Hans Magnus Enzensberger e Jo-
nathan Littell. São eles que armam 
o cenário dentro do qual Os des-
tituídos de Lódz se insere. Binet 
com HHhH, Enzensberger com 
Hammerstein e O curto ve-
rão da anarquia, Littell com As 
benevolentes: obras como essas 
implodem as fronteiras que deli-
mitam a circulação dos discursos e 
dos procedimentos de ficcionaliza-
ção. Nesses três autores, não há es-
paço para o relato e outro para a re-
flexão sobre o relato — a evocação 
histórica se dá a partir de uma li-
teratura que questiona e reconstrói 
permanentemente seus processos, 
ao invés de investir na autonomia 
dos campos e na restrição das esfe-
ras de compreensão. 

São formas distintas de con-
ceber o passado (e sua influência e 
sobrevivência no presente) que es-
tão em jogo nessas ficções. Os des-
tituídos de Lódz mostra o pas-
sado com distanciamento, tomado 
como tese e como objeto, em torno 
do qual vai posicionando uma série 
de detalhes informativos que ge-
ram, no fim das contas, um roman-
ce. Certa ficção contemporânea, 
contudo, mostra uma abordagem 
mais produtiva: o passado como es-
tranheza, como osso duro de roer, 
como fantasma, como tarefa sem-
pre incompleta, sempre por vir.

os destituídos de lódz
steve sem-sandberg
trad.: Jaime bernardes
Companhia das letras
600 págs.

diante do que parecia ser uma la-
reira. Com um canivete começou 
a desencaixar alguns tijolos ene-
grecidos pela fuligem. Por trás de 
um amontoado de entulhos, havia 
uma cavidade retangular, e den-
tro dela — quase invisível por cau-
sa da nuvem de poeira — um apa-
relho de rádio, construído à mão, 
com o material disponível.

“Fui eu que construí tudo 
isso”, explicou ele, com uma voz 
rouca de pó e orgulho. “Com peças 
antigas que Kleszczewski conse-
guiu para mim”.

Além da progressiva costu-
ra de histórias heterogêneas — que 
compartilham apenas esse mesmo 
solo de nascimento que é o gueto —, 
o romance é formado por esse “sen-
timento da contingência” que apare-
ce no trecho acima. Ou seja, não há 
absolutamente nada que possa ser 
rejeitado como inútil ou desneces-
sário, pois nunca se sabe o que será 
fundamental para a sobrevivência 
no dia de amanhã. A vida no gueto, 
tal como a apresenta Sem-Sandberg 
em seu romance, é um exercício per-
manente de atenção aos detalhes e 
de aprimoramento da percepção — 
uma espécie de evolução cognitiva 
que surge como fruto da opressão, 
da violência e da privação. A narra-

o autor
StEVE SEm-SanDbERg

nasceu em 1958, em oslo, 
noruega, e cresceu perto de 
estocolmo, na suécia. É jornalista, 
escritor e tradutor. apesar de 
os destituídos de lódz ser 
seu primeiro livro traduzido no 
brasil, sua produção literária é 
vasta, incluindo ensaios, peças 
e romances de ficção científica. 
É também autor de uma trilogia 
sobre figuras femininas que 
marcaram a cultura do século 
20: ulrike Meinhof, lou andrea-
salomé e Milena Jesenská.

divulgação
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QUEM SOMOS CONTATO ASSINATURA DO JORNAL IMPRESSO CARTAS

E
m plena era da teoria das cordas e 
das próteses neurais, a literatura 
realista não está com nada. Que 
coisa mais sem graça esses poemas 

e essas ficções que orbitam tão de perto a re-
alidade cotidiana que acabam estraçalhados 
por seu campo gravitacional. Viram poeira. 
Mais fascinantes são os poemas e as ficções 
que orbitam de perto a irrealidade cotidiana, 
muito mais perigosa. Mesmo quando estraça-
lhados por seu campo gravitacional, eles não 
viram poeira. Viram estrelas. Ou monstros.

A literatura da irrealidade cotidiana 
não fala das picuinhas do dia-a-dia, ela fala 
de nossas crenças e de nossos desejos mais 
excêntricos. De nosso medo da morte. De 
nosso pavor de que a vida seja só isso: um 
instante de solidão entre o útero e a crema-
ção. A literatura da irrealidade cotidiana, os 
poemas e as ficções encharcados de mitos 
e delírios — estou pensando em Homero e 
Dante, Borges e kafka, no realismo mágico e 
na ficção científica —, essa literatura tem um 
especial interesse pelos seres solitários, daí 
sua intimidade com a melhor filosofia.

Não existe entidade mergulhada mais 
fundo na solidão do que os monstros abissais. 
Estou falando dessas criaturas que nos supe-
ram em tudo, mas principalmente em inteli-
gência e longevidade. Estou falando de sacis 
e lobisomens, anjos e demônios, ciborgues e 
andróides, estou falando dos alienígenas que 
viajam no tempo e no espaço, ou seja, das cria-
turas que nossa mente cria aos milhares, na 
tentativa sempre mal-sucedida de encontrar 
uma imagem fiel e imutável de nós mesmos.

Jamais encontramos. Jamais encontra-
remos. Porque o imutável não existe, é apenas 
outro delírio de grandeza. Porque nós, huma-
nos, somos seres mutantes. Somos “a work in 
progress”. Graças à atual explosão tecnológica, 
estamos vivendo mais um momento de transi-
ção evolucionária. Estamos no limiar do que se 
convencionou chamar de pós-humanismo.

Hoje, por meio dos avanços da ciência 

e da tecnologia, temos o poder de alterar fisi-
camente nossa própria espécie. As próximas 
gerações viverão mais e melhor, graças à ma-
nipulação genética, aos implantes eletrônicos 
e às drogas da longevidade e da inteligência. 
Somos pequenos, mas ansiamos pela grande-
za sobre-humana. Mesmo que a simples ima-
gem dessa grandeza, de qualquer grandeza, 
provoque calafrio e bater de dentes.

Num dos mais belos poemas da língua 
portuguesa, um homem comum, sem qualida-
des salientes, encontra uma criatura fabulosa 
de origem desconhecida, talvez extraterrestre, 
talvez vinda do futuro, não dá pra ter certeza. 
O tema desse poema é o susto do ser humano 
ao se confrontar com o sobre-humano, com o 
infinito. Tão amedrontado fica o sujeito dian-
te da criatura gigantesca, onipotente e onipre-
sente, que sua única reação é desviar o olhar, 
recusar o conhecimento absoluto que genero-
samente está sendo oferecido.

A máquina do mundo, de Drummond, 
foi escolhido como o melhor poema brasileiro 
de todos os tempos por um grupo significa-
tivo de escritores e críticos, a convite do ca-
derno Mais da Folha de S. Paulo (edição de 
2 de janeiro de 2000). O poema pertence à 
coletânea Claro enigma, de 1951.

É óbvio que a máquina do mundo do po-
ema de Drummond é a mesma figura alegórica 
que encontramos em textos bastante diversos, 
difundidos desde a Antiguidade até a Renas-
cença. Para as tradições antigas, a universal 
máquina do mundo era o intrincado mecanis-
mo do cosmo, de natureza antropocêntrica. 
Eram, por exemplo, as esferas celestes de Pto-
lomeu, que a deusa Tétis apresentou a Vasco 
da Gama, no poema máximo de Camões.

Porém, ao interpretar o poema de Drum-
mond, nada me obriga a aceitar apenas a visão 
alegórica, figurada. Posso muito bem trocá-la 
pela visão realista, literal. A máquina do mundo 
corporifica-se. Onde os antigos e os renascen-
tistas enxergavam uma representação poética 
e até religiosa da estrutura do cosmo, eu enxer-

go uma criatura inquietante, uma inteligência 
alienígena, meio orgânica meio artificial, ori-
ginária de outra galáxia ou de outro universo. 
Ou seja, o que me impede de seqüestrar o po-
ema de Drummond do território da metafísica 
e acomodá-lo gentilmente no território hoje 
muito mais interessante da ficção científica?

Caminhando nessa estrada pedregosa de 
Minas, ao lado desse sujeito sem nome nem fé, 
eu vejo revelar-se no horizonte uma estupenda 
maquinaria de mil quilômetros de extensão. 
Ela surge “sem emitir um som que seja impuro 
nem um clarão maior que o tolerável”, como é 
próprio das entidades muito evoluídas, acostu-
madas a viajar no tempo ou de um universo a 
outro. Seus tentáculos translúcidos espalham-
se ao nosso redor. Sua inteligência é tão antiga 
quanto a galáxia que habitamos. A civilização 
que a gerou talvez nem exista mais.

A figura do alienígena é hoje o ponto máxi-
mo da irrealidade cotidiana. É o outro, o alheio 
a nós, o que não pode ser assimilado nem com-
preendido. É o saci e o lobisomem e o anjo e o 
demônio e o ciborgue e o andróide, os seis ao 
mesmo tempo, e muito mais. É a única criatura 
com 99,99% de probabilidade de existir, mas 
ainda não existe (está lá fora, mas onde?). Por 
isso precisa ser constantemente reinventada.

Uma das mais assombrosas e filosóficas 
representações já realizadas de uma criatu-
ra alienígena é a do polonês Stanislaw Lem, 
apresentada em seu romance mais célebre, 
Solaris, publicado em 1961. Lem imaginou 
um vasto oceano vivo, senciente, capaz de 
reagir à atividade humana do modo mais as-
sustador: materializando nossas projeções 
mentais de natureza inconsciente.

Entre o oceano e os pesquisadores hu-
manos jamais se estabelece qualquer tipo 
de comunicação. Não há diálogo. A criatura 
reage à nossa presença de um modo incom-
preensível. Essa é a reflexão de Lem sobre o 
primeiro contato entre nossa espécie e uma 
espécie alienígena: talvez a troca de experi-
ências seja impossível.

Solaris foi adaptado duas vezes para 
as telas: em 1972 por Andrei Tarkovski e em 
2002 por Steven Soderbergh. Porém, devido 
ao caráter simplificador do cinema, sempre 
afeito a condensar e resumir um enredo, nos 
dois filmes certos detalhes importantes do 
romance foram deixados de lado.

Tarkovski e Soderbergh concentraram-
se no conflito gerado pelas cópias de pessoas 
mortas ou ausentes, que o oceano materializa 
pra cada tripulante da estação de pesquisa. 
Mas deixaram passar batidas muitas outras 
manifestações da imensa criatura líquida. 
No romance, o oceano freqüentemente cria 
em sua superfície formações monstruosas e 
enigmáticas, sem qualquer função aparente, 
que os cientistas batizaram de extensores, 
fungóides, mimóides e simetríades. As mais 
belas e misteriosas talvez sejam as últimas:

Imaginem um palácio que datasse dos 
grandes dias da Babilônia, mas construído com 
alguma substância viva e sensível, com a capa-
cidade de evoluir: a arquitetura desse edifício 
atravessa uma série de fases, e nós o vemos as-
sumir as formas de um edifício grego e depois 
a de um romano. As colunas crescem como ga-
lhos e tornam-se mais estreitas, o telhado sobe, 
arqueia-se, curva-se; o arco descreve uma pa-
rábola abrupta, depois sucumbe em forma de 
seta: nasce o estilo gótico, que chega à maturi-
dade e, no devido tempo, dá passagem a novas 
formas. A austeridade abre caminho a uma 
confusão de linhas e formas que se rompem: 
surge o barroco. Se a progressão continua — e 
as sucessivas mutações devem ser vistas como 
estágios na vida de um organismo em evolução 
—, chegamos finalmente à arquitetura da era 
espacial, e talvez também a alguma compreen-
são da simetríade. Infelizmente, a comparação 
é evasiva e ilusória, e evita o fato central de 
que a simetríade é completamente diferente de 
qualquer coisa que a Terra já produziu.

(Tradução de Reinaldo Guarany para a 
edição do Círculo do Livro.)

druMMond, leM e a irrealidade Cotidiana

: : rafael dYxKlaY
 rio de Janeiro – rJ

Q
uem por acaso visitasse 
Versalhes no ensolarado 
novembro de 2008 teria 
uma feliz surpresa: en-

contraria, entre os retratos de Luís 
XVI e Maria Antonieta, o busto de 
um jovem artista norte-americano, 
aspiradores de pó junto às rainhas 
da França, uma lagosta inflável em 
meio a seus lustres, a pantera cor-
de-rosa em seu salão principal e, por 
último, mas não menos importante, 
uma escultura dourada, em tama-
nho real, de Michael Jackson e seu 
macaco de estimação como Maria e 
Jesus na Pieta de Michelangelo.

E lá estava o mestre do kitsch, 
Jeff koons, ostentando seu sorriso 
de genro perfeito e aspecto de ven-
dedor de Chevrolets. O homem que 
certa vez promoveu uma das maio-
res vendas de arte da história — e, 
em seguida, as obras desvalorizaram 
900% —, no qual alguns vêem um 
visionário, outros um charlatão.

Um ano se passa e o roman-
cista francês Michel Houellebecq, 
muito mais reconhecido por ameri-
canos do que por franceses, escre-
ve para koons os textos do livro de 
fotografias da exposição. A relação 
é inegável. Houellebecq também 
foi sempre visto de formas radical-
mente opostas, há forte estratégia 
comercial em torno de sua obra e o 
autor somou alguns milhões a sua 
conta em uma troca “futebolística” 
de editora. A diferença está em que 
realmente assume uma imagem 
controversa, atacando o islamis-
mo, defendendo a prostituição e 
dizendo que a literatura do século 
20 nada significa para ele. Ao bus-
car sua imagem no Google, encon-
tramos um senhor de aparentes 
sessenta anos, ou mesmo setenta, 
ora sem camisa, ora em pé numa 
cadeira, usando óculos de sol ca-
racterísticos de um jovem de vinte. 

anatoMia de uMa lavageM Cerebral

Em setembro do ano seguinte, 
o autor lança seu romance mais am-
bicioso, e suas primeiras palavras 
são — adivinhem — “Jeff koons”.

superValorizado
O mapa e o território re-

trata a vida de um artista plástico 
francês chamado Jed Martin, que, 
depois de falhar no quadro Jeff 
Konns e Damien Hirst dividem o 
mercado da arte, alcança reconhe-
cimento crítico e financeiro através 
de uma série de pinturas de perso-
nalidades no exercício de suas ati-
vidades. Dentre todos os trabalhos, 
sua provável obra-prima é o per-
turbador retrato do grande escritor 
francês Michel Houellebecq (sic).

Contudo, o enredo pouco diz 
da obra. É sobretudo nos diálogos 
e digressões que o autor empenha 

sua pretensão universalizante. Por 
Jed passam reflexões sobre a arte, 
o amor, a política, o capitalismo e 
a morte. A arquitetura da qual seu 
pai tanto fala é sempre uma me-
táfora para o comportamento hu-
mano, assim como suas obras são 
para as profissões, uma reflexão 
sobre a organização da sociedade, 
os anos 2040 (no qual termina a 
narrativa), uma teoria de a que ru-
mos estamos caminhando.

Enquanto isso, seu estilo bus-
ca a radicalidade da arte contem-
porânea. A apropriação de aspec-
tos do best-seller, o trabalho com 
clichês, a estética do kitsch, obser-
vações sensacionalistas e a tentati-
va de um estilo “branco” ou de uma 
ausência de estilo — em analogia a 
artistas como koons, que nem mes-
mo tocam em seus trabalhos — são 
os motivos do repúdio e da devoção 
em torno de sua obra.

Poucos dias após seu lança-
mento, o romance possui toda a 
atenção da imprensa. Apesar de 
alguns raros posicionamentos ra-
dicalmente desfavoráveis — e uma 
paródia chamada A massa e o supo-
sitório —, é seu livro mais bem rece-
bido. Entra na corrida já avançada 
dos prêmios literários anuais, rece-
bendo, de imediato, alguns de mé-
dio porte e se tornando forte candi-
dato ao já nem tão prestigioso assim 
Goncourt, concedido anteriormente 
a autores como André Malraux, Si-
mone de Beauvoir e Marcel Proust.

Se seu funcionamento equi-
valesse a sua ambição, teríamos 
uma obra tão brilhante quanto foi 
considerada, e seu autor mereceria 
o rótulo — dado invariavelmente 
por estrangeiros — de melhor autor 
da França atual. No entanto, em-
bora muito acima de seus compa-
nheiros de alta vendagem, Houel-
lebecq nivela por baixo os grandes 
mestres da contemporaneidade, 
quando a eles comparado.

Duas perguntas surgem, afi-

nal: de que maneira o romance 
falha e por que o autor é superva-
lorizado?

Dentre acertos notáveis, o ro-
mancista subestima seus leitores 
ao moldar um texto predominante-
mente auto-explicativo, com pági-
nas e páginas de informações im-
prescindíveis sobre arte e história, 
geralmente encaixadas de forma 
inorgânica ao personagem que as 
enuncia, como é característico de 
livros juvenis, ou de autoria de Dan 
Brown. O que não metaforiza a era 
da informação alienada, mas é tão 
somente um fator gratuito.

Outro problema é sua retó-
rica insuficientemente madura 
para concatenar tantos âmbitos do 
conhecimento humano sem cair 
na generalização ingênua e pouco 
convincente. Erros que, por exem-
plo, W. G. Sebald não comete, ao 
se deparar com casos semelhantes 
em seu último romance.

houellebecq
Vai ao mercado
A França hoje é vista de forma 

simplista, em associação ao libera-
lismo sexual e a decadência da Eu-
ropa. Sua última figura pública de 
maior influência resolveu assediar 

uma camareira. Por transferência, 
também não se espera muito de 
sua literatura. Além disso, a dúzia 
de autores que nos são traduzidos 
passam primeiro pelo julgo an-
glófono. Na Wikipédia em inglês, 
e não no francês, há uma página 
dedicada ao movimento literário 
do “depressionismo francês”, em 
que apenas Houellebecq é citado. A 
revista americana The New Yorker 
considerou Marie Darrieussecq 
como uma das maiores promessas 
da jovem literatura européia por 
ser a “metamorfose erótica de sua 
geração”. A mesma revista dedicou 
uma matéria bem mais longa e elo-
giosa a Paulo Coelho. 

O autor brasileiro também 
figura, junto a Houellebecq, nas 
edições norte-americana e britâni-
ca dos 501 grandes escritores 
e 1001 livros para ler antes de 
morrer. Dadas as devidas propor-
ções de qualidade, o pessimismo de 
um e o misticismo de outro são vis-
tos de forma igualmente exótica. O 
filtro do sucesso comercial funciona 
para a crítica estrangeira exatamen-
te como para a decisão do autor fran-
cês de escrever um romance sobre 
arte contemporânea citando apenas 
os dois artistas que dominam — e 
não “dividem” — o mercado.

Precisamente como todo o res-
to dos artistas plásticos de hoje, seu 
conterrâneo mais jovem Mathias 
Énard, autor de um romance de qui-
nhentas páginas e uma única frase 
de título La zone, considerado por 
alguns franceses como “o romance 
da década, senão do século”, é ex-
cluído automaticamente da disputa 
pelo trivial rótulo de maior autor 
francês por três motivos simples: 
sua vendagem é muito mais baixa, 
sua dificuldade de leitura bem maior 
e, em países como o Brasil, sua obra, 
vários anos após seu lançamento, 
ainda não foi traduzida.

Dois meses depois, O mapa e 
o território vence o Goncourt.

o autor
michel houellebecq

nascido Michel thomas, 
houellebecq é um escritor 
francês, nascido na ilha 
da reunião, em 1958 (de 
acordo com sua certidão 
de nascimento) ou 1956 
(segundo a biografia 
do jornalista denis 
demonpion). seus romances 
partículas elementares e 
plataforma lhe valeram a 
reputação internacional de 
provocador, embora sejam 
freqüentemente considerados 
sinal de renovação da 
literatura francesa.

o mapa e o 
território
Michel houellebecq
trad.: andré telles
record
400 págs
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C
hristopher Hitchens, o 
cara que atacou Madre 
Teresa de Calcutá, apoiou 
Bush, comunista arre-

pendido, homem culto, autor de 
grandes textos e de algumas bes-
teiras, deixou seu testamento, suas 
últimas palavras, um tratado sobre 
o câncer e algumas referências cul-
turais. O resto é incenso exagerado 
ou desconhecimento de causas, as 
culturais e as referentes à doença. 
Em Hitchens, câncer.

Últimas palavras não faz 
grandes referências à produção inte-
lectual de Christopher Hitchens. Está 
mais para “cancer movie”, ou quem 
sabe o diário angustiado de um ser 
humano no corredor da morte.

Antes de prosseguir, permi-
tam-me confessar minha descrença 
tanto em prêmios quanto castigos 
pós-morte. Sobre Deus, não discu-
to. Como discutir sobre o que não se 
comprova? Então, afastemos Deus e 
o politicamente correto, subproduto 
do medo do castigo, e sigamos.

Já que estamos com Hi-
tchens, não deixe de ler Deus 
não é grande: como a religião 
envenena tudo, best-seller no 
qual o autor diz que não foi Deus 
que criou o homem, o correto se-
ria afirmar que o homem inventou 
Deus. Estou com Hitchens nessa. 

Acrescento o adjetivo: mau.
Tenho medo da morte, trai-

çoeira chegada a um escândalo — 
fazer a vítima sofrer. E não tem 
nada a ver com eufemismo: ele nos 
deixou; fulano fez a passagem para 
uma vida melhor; ele não morreu, 
agora olha por nós. Escapismo 
atrelado a uma perigosa pirotecnia 
ilusionista. Morreu, acabou.

Mas o que fazer antes de mor-
rer? Arriscar-se, por exemplo. Não 
retornar a casa e dizer “eu devia ter 
dito”. Hitchens, ao que parece, ar-
riscou, não deixou nada por dizer. 
Muitos afirmam que chegou a falar 
demais. Provavelmente tenha par-
tido de alguns, como ele costumava 
dizer, “ignorantes arrogantes”.

alerta para a Vida
Saudável leitor, prepare-se, 

pois o autor o levará para quartos 
de hospitais, o colocará ao lado 
da cama de um homem que já 
não consegue falar. Em suma, ele, 
mestre-sala, fará a corte à porta-
bandeira macabra. Dançar é ine-
vitável. Aqui, se aceita qualquer 
forma de dança, inclusive escor-
regar. Mas, como dizem, a morte 
é coisa que mais cedo teremos que 
enfrentar: a de parentes, amigos e, 
no caso de Hitchens, a própria. 

Eu já presenciei a obra da 
morte. Vi minha filha morrer, vida 
criança. Ela se despediu de mim. 
Presente de despedida é solidão. 

Depois chegaram os “burocratas do 
diagnóstico” para colocar a mão no 
meu ombro. Pior: em algum lugar 
daquele mesmo hospital a cena, 
com certeza, se repetia. Sem ensaio. 
Naquele momento, que me obriga-
va a envelhecer, o que eu mais pre-
cisava era dançar. Dançar com o 
futuro que não aceita vítimas. E eu 
que não sabia de nada fui empur-
rado pela crueldade da memória. 
Memória dói, é marca com ferro em 
brasa; história, você inventa.

Então, inocente leitor, saiba 
que tenho medo da morte e tam-
bém a desprezo. Ingenuidade aguda 
é acreditar em vida após a morte.

Fica claro em Últimas pa-
lavras que Hitchens a desprezava, 
pois aproveitou a vida — em todos 
os sentidos, inclusive o etílico. Du-
rante a leitura, um pensamento 
aflorou: como aproveitar a vida? 
Infelizmente, as pessoas costumam 
fazer planos quando estão doentes. 
Algumas hospitalizadas, padecen-
do de doenças graves, planejam 
viagens, mudanças de hábitos. 
Por que a sombra da morte se faz 
necessária a essas pessoas? Sem 
pensar na morte, não conseguimos 
valorizar a vida, é isso?

Hitchens aparentava ser di-
ferente, embora pareça confundir 
o aproveitar com o atacar. Um tipo 
Paulo Francis. Para quem ainda 
não sabe, Paulo Francis era um 
tipo, um personagem. Paulo tinha 

humor, Hitchens transpirava fel. 
Você argumentará que era um eru-
dito. Digamos, com muita tolerân-
cia, que sim. Mas isso é salvo con-
duto para empunhar armas?

“O que não mata me fortalece”, 
geralmente atribuído a Nietzsche 
(embora alguns jurem de pés junto 
que o autor é Goethe), serviu como 
guia a Hitchens até o câncer se es-
tabelecer. Passou a discordar após 
a primeira sessão de quimioterapia. 
Hitchens teve câncer de esôfago e 
alguns de seus desafetos desejaram 
que a doença chegasse à boca.

(...) um dos clichês mais 
atraentes de nossa linguagem. 
Vocês já ouviram. As pessoas não 
têm câncer: elas são apresenta-
das como estando em lutas contra 

o câncer. Ninguém que o queira 
bem omite a imagem combativa: 
você pode vencer isso. Ela está 
até mesmo nos obituários dos 
derrotados pelo câncer, como se 
alguém pudesse de alguma forma 
razoável dizer que eles morreram 
após uma longa e corajosa luta 
contra a mortalidade. Você não 
ouve isso sobre aqueles que sofre-
ram muito tempo de doença car-
díaca ou falência renal.

E no oitavo capítulo, de frag-
mentos, o autor diz: “Não estou lu-
tando ou batalhando contra o cân-
cer — ele está lutando contra mim”.

Corajoso leitor, você não en-
contrará comiseração, sentimenta-
lismos baratos, medo, essas carac-
terísticas identificadoras do terreno 
árido da morte e das religiões. Últi-
mas palavras pode ser lido como 
um alerta: a vida é um sopro, o ser 
humano é mau, há bispos pedófi-
los, etc. Não sou amargurado, mas 
sei muito bem que o ser humano 
é afeito a traições e ilusões, meus 
cúmplices são meus óculos e um 
autodesprezo que cultivo dia após 
dia. A vaidade é máscara que se 
amolda às feições do idiota.

Leia sem medo o relato on-
cológico de Hitchens, o sol está 
uma maravilha, o mar da Prainha 
em sua rudeza suave, oito horas e 
trinta minutos. Fui... Fui porque a 
vida é agora.

: : gisele ebersPäCher
 Curitiba – Pr

M
aría Dolz é uma fun-
cionária de cerca de 
trinta anos de uma 
editora em Madri e 

tem poucas perspectivas para sua 
vida. Por algum tempo, desenvol-
veu uma estranha maneira de se 
confortar e começar bem o dia: 
observando diariamente um casal 
tomar café da manhã. A persona-
gem cria uma admiração pela ma-
neira com que os dois aparentam 
se amar, o modo como se tratam e 
até sua aparência física. Pensa nos 
filhos e em uma provável vida afe-
tuosa e feliz entre eles. Imagina sua 
rotina e tem certa dependência do 
casal para se sentir bem.

A narrativa de Os enamo-
ramentos, de Javier Marías, co-
meça, porém, com María falando 
sobre a morte de Miguel Desvern, 
o homem do casal que observou 
ao longo de alguns anos. A perso-
nagem só descobre o assassinato 
depois de um tempo sem vê-los 
(acreditou que estariam de férias), 
quando uma colega de trabalho, 
que também freqüentava o café, 
comenta sobre a tragédia e o fim 
violento que ele teve.

Pesquisando depois, María 
se depara com as notícias sobre as 
facadas que Desvern sofreu na rua 
e sobre sua morte rápida. Desco-
bre também que o homem era uma 
figura importante da indústria do 
cinema na Espanha, negócios de 
família aparentemente não rela-
cionados à sua morte.

Ainda assim, depois de ter se 
acostumado a tomar café naquele 
lugar específico, María continua a 

reinventar-se 
para um outro
narradora “imprudente” é a chave para JaVier marías  
conduzir com leveza trama e reflexões sobre morte e paixão

se sentar todos os dias na mesma 
mesa. Ela nutre também a esperan-
ça de rever a viúva, Luiza, que de 
fato um dia volta a aparecer no local 
habitual do casal. A editora pensa 
então no que dizer e se apresenta a 
Luiza, desejando pêsames. Depois 
de algumas breves palavras, a viúva 
a convida para visitá-la em casa, e a 
narradora do livro deixa de ser ape-
nas uma espectadora do casal.

Pela noite, María vê Luiza la-
mentando a morte e a ausência do 
marido. A narrativa mostra como é 
possível que os mortos continuem 
de certa forma presentes no coti-
diano dos vivos. Nessa mesma noi-
te, Luiza revela que o casal também 
observava María e a chamava de “a 
jovem prudente”. A viúva parece 
frágil e com necessidades de desa-
bafar uma mesma história, mesmo 
que com diferentes pessoas. Ainda 
nessa noite, María conhece Díaz-
Varela, amigo de Miguel e da famí-
lia, e Rico, que parece ter caído de 
paraquedas na história e na casa.

De um jeito inesperado, Ma-
ría consegue chegar cada vez mais 
perto dos acontecimentos acerca 
da morte de Miguel depois da noite 
na casa de Luiza. Mesmo não pro-
curando por isso, ela se depara com 
possíveis verdades dos fatos e com 
sentimentos contraditórios.

a mente de maría
O livro é narrado em primei-

ra pessoa por María, fazendo com 
que o leitor conheça os fatos mas 
também se depare com os pensa-
mentos da personagem. Assim, ela 
narra detalhes sobre os quais não 
pode ter certeza — como o que teria 
acontecido com outros personagens 
depois da morte de Miguel (ou até 

antes). Sua imaginação cria cenas, 
diálogos e maneiras com que as ou-
tras pessoas conduziriam a vida ou 
situações específicas. Se antes ima-
ginar a vida do casal era apenas uma 
maneira de acalento, o leitor passa 
a perceber María como alguém que 
tem necessidade de pensar sobre os 
outros todo o tempo.

A leitura do livro apresenta 
também alguns momentos de incer-
teza para o leitor. Como María cobre 
com seu pensamento tantos aspec-
tos dos outros personagens e da his-
tória que viveu, diversas versões dos 
fatos são possíveis. Em algum mo-
mento, o leitor é capaz de distinguir 
o que a personagem pensou daquilo 
que de fato ouviu, viu ou sentiu, mas 
as imagens formadas pela narradora 
complementam a história e a deixam 
mais rica. Assim, tem-se certeza de 
certas coisas sobre Luiza porque 
essa contou para María, mas o leitor 
sabe também o que María imaginou 
da viúva, o que pensou que ela teria 
feito, o que acha que deveria ter feito 
e se foi certo ou não.

Essas narrativas complemen-
tares, mesmo que imaginadas, le-
vam o leitor a ter um conhecimen-
to da história pelos olhos de María, 
compartilhando das mesmas dú-
vidas, suposições e sentimentos. 
Assim, além de uma narrativa 
principal, o que Javier Marías faz 
é a construção de uma personagem 
enquanto ela se depara com acon-
tecimentos fora do comum em sua 
vida. A maneira com que ela reflete 
sobre os acontecimentos acerca da 
morte de Miguel, além das reflexões 
sobre a própria morte, faz com que 
o leitor se aproxime muito mais de 
María, com suas convicções, cren-
ças e vontades, do que de qualquer 

outro personagem.
Sua construção é muito mais 

que apenas uma descrição. O li-
vro traz poucas informações sobre 
aspectos físicos da personagem-
narradora, mas sabemos muito 
mais sobre o que ela deseja ou não 
para si. A editora não gosta muito 
de seu trabalho e apresenta várias 
reclamações sobre ele durante a 
narrativa, mas não muda de local 
ou carreira. María é construída 
também pela maneira com que se 
relaciona com o casal — apesar de 
sempre vê-los, nunca conversou ou 
tentou manter um relacionamento 
mais próximo com eles.

Com isso, o autor constrói 
uma personagem apática e con-
formada. Isso é confirmado, ain-

o autor
JaVier marías

nasceu em Madri em 1951 
e estreou como autor em 
1971, com os domínios do 
lobo. Já escreveu mais de 
trinta livros entre romances, 
ensaios e coletâneas 
de contos, traduzidos 
para cerca de quarenta 
línguas. É formado em 
letras e especializado em 
filologia, e já lecionou na 
universidade de oxford e 
na Complutense de Madrid. 

os enamoramentos
Javier Marías
trad.: eduardo brandão
Companhia das letras
344 págs.

últimas palaVras
Christopher hitchens
trad.: alexandre Martins
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da, pela maneira com que ocorre 
o desfecho da história e pelo modo 
da narradora lidar com as diver-
gências apresentadas a ela em de-
terminado momento da história. 

O autor tem também uma 
maneira de quebrar alguns dos ca-
pítulos no meio de uma cena, con-
tinuando do mesmo ponto no capí-
tulo seguinte. Esse artifício parece 
deixar o pensamento em suspenso, 
como que fazendo com que o leitor 
tenha tempo para digerir e aceitar 
determinados fatos ou opiniões. 
Javier Marías também usa algumas 
palavras de maneira inesperada 
[um exemplo: “(...) eu tinha a sen-
sação de que ele não podia se aban-
donar comigo...”], o que faz parte 
da construção da personagem.

interteXtualidade
Uma imagem forte do livro é 

a relação de alguns dos persona-
gens com o romance O coronel 
Chabert, de Balzac. O coronel da 
novela francesa é dado como mor-
to depois de uma determinada ba-
talha, e, ao se recuperar e tentar 
voltar para sua vida, sente dificul-
dades em se inserir novamente. 
Sua esposa já se casou outra vez e 
o mundo parece existir da mesma 
maneira, mesmo sem ele, até o mo-
mento em que acredita que talvez 
realmente devesse estar morto.

Essa história é mostrada à 
narradora por Díaz-Varela, de certa 
forma como uma introdução para 
um aspecto do personagem que só 
será revelado depois para o leitor. 
Ainda assim, a relação que tenta 
fazer é de que aos mortos cabe so-
mente à morte, e que é inevitável 
que os vivos sigam em frente.

enamoramento
Para os personagens do livro, 

o enamoramento é um sentimento 
que altera a maneira com que vêem 
o mundo. Para a própria María, as 
pessoas enamoradas são capazes 
de assumir sinceramente vários in-
teresses do outro, não apenas para 
agradar, mas por criar fortes laços 
com a pessoa. E os personagens de 
Javier Marías parecem estar, pelo 
menos em algum momento, enamo-
rados de outros, fazendo com que se 
interessem por algo diferente.

Assim, além de ser um livro 
sobre a ausência e a morte, Os 
enamoramentos aborda a ma-
neira com que os personagens se 
transformam diante de um outro, 
como passam a ver o mundo de 
maneiras diferentes.
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primeiro poema

Desperto: a noite farfalha
teu nome. Estiveste aqui
há pouco. O chão da casa
acaricia teus passos breves,
tua voz ilumina caligrafias 
na parede, molda tua pele
o lençol ainda impregnado
de ausência... Desperto.

seGundo poema

Há qualquer coisa de azul na tarde que escapole para além dos
      [edifícios.
E não é nuvem, não é véu. Não é espectro, labareda, água.
Talvez relógios enguiçados, canções interrompidas,
Talvez visitas inesperadas, primaveras extintas. 
Talvez tua delicada sombra fugidia. 

terceiro poema

Dezembro emergiu do calendário
agarrado em teus cabelos negros.
Bóiam horas impalpáveis,
sobrenadam palavras ainda virgens.

No tumulto do oceano hostil 
nossos sonhos resgatamos 
conduzindo-os em cardumes 
à região mais transparente.

quarto poema

No último dia do último ano da falseada infância,
vomitando solidão pelas noturnas ruas da cidade,
não imaginava que, mil e quatrocentos quilômetros além, 
tu já existias, forma entre formas, magros dedos
desenhavam efêmeros rabiscos na suada vidraça
de um inverno engastalhado na memória, 
cicatrizes maculavam teu corpo inúbil,
pernas ocultavam silêncios entre os móveis,
noites aqueciam mágoas 
aqueciam nódoas.

No último dia do último ano da falseada infância, 
vomitando solidão pelas noturnas ruas da cidade,
só eu não existia ainda. Tu me inventaste.

quinto poema

No princípio
eras palavra
verbo adjetivos
imagem subsumida
no etéreo universo.

Então encarnaste
sujeito predicados
nítida metáfora
flor calor cor
mar ar amar.

seXto poema

Cativo, em silêncio
amanhas olores
de outras tardes
talvez havidas 
no caos das horas
sempre as mesmas.

Mas lá, onde gemem
de frio as noites úmidas,
apascentavas sonhos,
interpretavas pegadas,
desertavas das dores,
refugiada em alheias vidas.

Quanto de ti ressuma
paredes trêmulas,
bocas silentes,
mãos vazias?

Quanto de ti
são lonjuras, distância,
poeira de estradas
nunca percorridas?

ilustraçÕes: rafa camarGo

O amor encontrado
(Dez poemas para M. R.)

luiZ ruffato

sétimo poema

Quatro ou cinco motivos
para renunciar, eis a coluna
de haveres. E persisti,
embora tenham sumido
canetas e dias inteiros
no estranho calendário 
que carrego às costas.

Eu não sabia — tu não sabias —
mas as fomes de domingos
as madrugadas rodoviárias 
os nomes que se apagavam
as errantes ofertas dos ventos,
tudo nos empurrava para a porta
nunca aberta, nunca cerrada.

oitaVo poema 

E súbito compreendo o primeiro não:
meus frágeis pés tocaram a água fria
e vi, quando descidos dos retratos ovais,
rostos entulhavam a despensa de histórias.

E súbito compreendo o primeiro não:
meus braços cingiram a madrugada
rejeitando nomes, tão pouca terra
para tão grandes desaparecimentos.

E súbito compreendo o primeiro não:
o tempo avança do agora para o anteontem.

nono poema 

Ainda há pouco era dia.
Eu asilava na sombra 
a estirpe dos antepassados.
 
Temia a chegada da tarde
com seus pássaros, vertigens, 
cortejos, fantasmagorias.

No entanto, sem sabermos,
caminhávamos, ombro a ombro,
evitando as largas veredas.

E quando afinal a tarde desceu 
entre labirintos, vales e cristais,
entrelaçamos as mãos inseguras.

Juntos, partilhamos o tempo,
reconstruindo pedra e pedra
a vida que quedou imediata.

décimo poema 

Não é a mesma tristeza de quando, assentado o dia,
recolhíamos a pálida solidão estendida no varal.

Não é a mesma tristeza de quando, cajados e ferrugem,
cerrávamos as portas ao uivo aflitivo das idades.

Não é a mesma a tristeza de quando, a lua ignorando, 
pulsava insone a treva, sob prenúncio do fim absoluto.

Não é a mesma tristeza de quando, carregada a alma,
despetalávamos as cinzas reveladas no monturo.

Não é a mesma tristeza de quando, intuída à distância,
imaginava-a em imensos quartos cultivando abris e maios.

Não é a mesma tristeza de quando, pertencente ao nada,
inventei teus abraços esculpidos em promessas e pólen.

Não, não é a mesma. Essa, a de agora, é beleza de cântaros
descansando vinhos, aquários vazios a aguardar caranguejos.

o autor
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P
. segurou pelas têmporas a cabeça da-
quela reencarnação de Sandra Bullo-
ck e aproximou-lhe os lábios. Ela fe-
chou os olhos como quem dobra um 

leque com um código secreto. Ele beijou-a. A 
sua boca sabia a rebuçados menthol de Hot-
mint com aditamento de cravo de Zanzíbar. 
Os caramelos dos que mais gostava. Ela retor-
ceu-se-lhe na boca e a língua dele ficou pressa 
na vertigem de uma glote que o arrastava para 
o esófago. Quis desprender-se, mas a cabeça 
dela tinha-se ido descarnando e o que havia 
entre as mãos era um crânio limpo, sem con-
tinuidade possível em corpo nenhum, e o que 
lhe sugava a língua não era uma glote cobiçosa 
mas a profundidade negra de umas mandíbu-
las que pronunciavam a palavra morte como 
se recitassem um feitiço. P. berrou e acordou 
com sobressalto. O nome da filha do professor 
F. escapou-se-lhe como se a voz que dissesse 
“Elva” viesse ainda do sonho e parte do seu 
corpo estivesse ancorado nele. “Elva”, repetiu. 
Surpreendeu-se de ter chegado tão facilmente 
à conclusão de que a moça de Bonaval e a mu-
lher do seu sonho eram a filha do professor F.

Estava sobre o leito da Pensão Universal 
e tinha a camisa Versace azul — 20.000 pesetas 
numa boutique — empapada de suor. Adorme-
cera sem tirar mesmo a americana de Armani, 
que se enrugara como uma rodela pelas con-
vulsões do sonho, e as calças, em sintonia com 
a americana, tinham um aspecto desalinha-
do. Tentou refazer as recordações, mas estas 
deslocavam-se em todas direcções, como um 
feixe de luz decomposta em reflexos irisados. 
Apenas o cadáver da ratazana que esmagara 
na estrada lhe resultava facilmente reconhecí-
vel. O resto era incerto e, ao tempo, ressesso. 
Enquanto se barbeava diante do espelho risca-
do, a cena pareceu-lhe já vivida. Quando tinha 
chegado à Pensão Universal? Ontem? Hoje? 
Há uma hora? Onde começara o seu sonho?

As perguntas saíram-lhe ao passo da 
sua Gillette Mach 3 pelo ângulo das queixa-
das e desconcertou-o a ausência de respos-
tas lógicas. Imaginou fios que puxassem da 
madeixa e, de repente, com a espuma ain-
da no rosto, correu para a sua americana e 
apalpou-lhe nervosamente as algibeiras. Na 
do interior, estava a carteira que no sonho — 
agora não tinha a menor dúvida de que fora 
um sonho — vira voar nas mãos dum estafeta 
entre a multidão. Sorriu com a mesma satis-
fação que exibia diante dos alunos quando os 
surpreendia com um comentário inesperado. 
Acabou de se barbear e vestiu um traje limpo. 
Mudou a carteira para a algibeira interior. O 
relógio digital do quarto — uma caixa negra 
cravada à parede — marcava as 08:15 AM e 
a sua cita com o professor Saguedo Sobri-
nho era às nove no café Majestic. No nome 
de Majestic presumiu uma espécie de contra-
senha, pois era no Majestic da Avenue kleber 
de Paris onde estava instalada a Propaganda 
Abteilung, órgão que controlava a produção 
cultural francesa durante a ocupação nazi. Às 
nove em ponto sentou junto à janela do café. 
O velho demorou nove minutos. P. reconhe-
ceu-o apenas entrou e sentiu um arrepio: era 
exactamente igual ao professor Sobrinho do 
seu sonho e embora ouvira falar muito dele — 
era famoso pela sua teoria da memória laten-
te dos cadáveres —, aquela era a primeira vez 
que o via. A sua surpresa cresceu quando o 
velho se aproximou dele com familiaridade.

— De novo pelo Majestic! — saudou-o 
Saguedo Sobrinho e sentou ao seu lado.

— De novo?
Os olhos do velho professor faiscaram 

com picardia,
— Memorabilia corpórea, eh? — e deu-

lhe um golpe nas costas que, pelo inesperado, 
o fez abanar na cadeira. O velho pediu ao ca-
mareiro um café com leite e torradas. Conti-
nuou — Percebo, querido doutorando, que as 
suas pesquisas pelo Porto estão a tirar-lhe a 
saúde a colheradas. A gente não pode andar a 
tudo. Ontem já o vi demasiado afogado...

P. empalideceu,
— Ontem estive aqui?
O professor Sobrinho puxou-lhe uma 

mão no ombro,
— Sente-se mal? Pedimos um copo de 

água?
— Quer dizer que ontem já estivemos 

O crânio de Castelao
CaPítulo 3

Por antón lopo

juntos?
— Não se lembra? Foi naquela mesa — e 

indicou uma mesa num recanto. — O terceiro 
encontro nesta semana.

P. encolheu-se em si mesmo como uma 
maçã que se resseca. O professor observou-o 
detidamente,

— De verdade não lembra?
— Lembro vagamente que estive aqui, 

mas não é exactamente uma recordação: é a 
recordação de um sonho.

— Temo que as suas últimas pesquisas o 
tenham perturbado... Essa mulher com a que 
estava ontem parecia-me suspeitosa.

— Uma mulher?
— Também não lembra?
— Uma mulher parecida com Sandra 

Bullock?
— Sandra quê?
— Sandra Bullock. Não conhece Sandra 

Bullock?
— Fala como se fosse um delito. Pois 

não, não conheço Sandra Bullock, mas se 
Sandra Bullock se parece com aquela mulher, 
deve ser esplêndida.

— Quer dizer que estive aqui com Elva?
— Elva ou Sandra? Não me atrapalhe 

que à minha idade não está para trelas!
P. alterou-se e, no seu desatino, colheu 

o confuso professor pelas lapelas,
— Está certo de que estive aqui com 

Elva?
O professor berrou um “solte-me!” que 

fez virar o café inteiro para eles. Ao sentir o 
peso de todos os olhares recriminadores, P. 
deixou-se cair na cadeira com abatimento.

— Penso que está doente — o velho pro-
fessor arranjou a americana.

— Doente ou tolo.
— Não deve tomar assim as coisas. Já 

tem o crânio de Castelao, para que complicar 
mais as coisas?

— Como que tenho o crânio de Castelao?
— Isso foi o que o senhor me disse ontem.
— Disse eu?
— Com efeito. Veio com uma caixa de 

veludo azul. Nela, disse que estava o crânio do 
prócer. Tinha dado com ele finalmente ajuda-
do por aquela encantadora moça. Certamente 
era uma mulher linda. Surpreendeu-me que 
se hospedasse no Hotel Panjim. É a primeira 
vez que ouço dum Hotel Panjim no Porto.

P. interrompeu o velho professor e foi pa-
gar ao camareiro. Ao abrir a carteira, comprovou 
que não tinha moedas. Estava o cartão de cré-
dito e um cartão de identidade a nome de Ver-
gílio Landeira. Por um segundo, perdeu-se nas 
ruelas da memória e a mente ficou em branco, 
como a parede dum museu. O professor puxou 
da manga da americana com os dedos sujos pela 
gordura das torradas untadas em manteiga,

— O que acontece?
P. — ou Vergílio Landeira, que a sua 

confusão o fazia duvidar até do seu nome au-
têntico — inclinou-se ao ouvido de Sobrinho 
e, mecanicamente, sem verdadeira consciên-
cia do que fazia — ele nunca pedira dinheiro 
emprestado, nunca tivera essa necessidade 
—, viu-se pedindo ao velho psiquiatra forense 
uns escudos. O velho, receoso, tirou com des-
confiança pequenos bilhetes que, uma vez jun-
tos, contabilizavam três mil escudos. O velho 
explicou-lhe que não tinha mais: o justo para 
pagar o seu café. P. advertiu-lhe que deveria 
pagar os dois. Não se despediu. Na rua pegou 
o primeiro táxi que lhe foi ao encontro.

— Ao Hotel Panjim.
O taxista volveu-se,
— Desculpe, senhor, mas no Porto não 

há nenhum Hotel Panjim.
P. ordenou-lhe, de más maneiras, que 

procurasse num guia de estabelecimentos 
hoteleiros e o taxista remexeu — tremelican-
do numas folhas verdes que extraiu da gaveta 
do carro.

— Desculpe, senhor, aqui não aparece.
— Tem que aparecer.
P. tirou-lhe o guia das mãos e compro-

vou ele mesmo que, o que era no catálogo, o 
Hotel Panjim não existia.

— Talvez — disse o taxista assustado — 
o senhor tenha uma referência equivocada. 
Talvez, engane-se. Conheço um Hotel Goa...

— O que tem a ver Goa com Panjim?
— Panjim, ou Panaji, é a capital de Goa...

P. matutou uns segundos e, finalmente, 
tentou com Goa. Ficava nos arrabaldes da ci-
dade, numa avenida de naves industriais ca-
minho de Vila Nova de Gaia.

O moço do hotel sorriu-lhe e disse-lhe 
que lá se hospedara “efectivamente” uma 
mulher que coincidia com a descrição que lhe 
dava P., mas não se chamava Elva.

— Deixe-me ver — o moço do hotel re-
visou o livro de hóspedes — Sim, aqui está, 
Joana Dacosta Fernandes. Eis o seu nome. 
Lembro bem. Uma mulher de beleza exótica. 
Deixou o hotel está manhã. Ia colher um vôo 
a Panjim, ou Panaji. Agora que o penso, é es-
tranho: mas não levava malas. Apenas uma 
pequena caixa de veludo azul.

Aquele homem, que pareceu a P. de 
uma amabilidade piegas, fez do seu monólo-
go uma laudatio de Joana Dacosta: o seu es-
tilo de vestir, a sua elegância natural e o seu 
português requintado, cheio de arcaísmos.

— Sempre falávamos de Goa — comoveu-
se o recepcionista e pestanejou coquetemente 
—, porque eu nasci em Goa. De pais de Coim-
bra, mas em Goa. Interessava-se, sobretudo, 
pela Velha Goa, com as suas igrejas e os casais 
coloniais. Perguntou-me se tinha um postal 
da múmia de São Francisco Xavier, que se 
venera na catedral com grande aparato de fé. 
Como um goanês não vai ter um postal de São 
Francisco Xavier? Dei-lhe um repetido que me 
trouxera a minha prima Ofélia no Natal passa-
do e ao pegar nele o pulso dela tremeu e, mes-
mo, eu diria que os olhos lhe faiscaram com 
profunda alegria. Parecia uma mulher muito 
católica: conhecia as relíquias de quanta igreja 
há nos arredores do Porto e podia enumerá-las 
de cor. Os seus olhos, se os miravas fixamente, 
eram tão formosos que te hipnotizavam.

A
pesar da descrição coincidente do 
recepcionista do Hotel Goa, fincou-
se em P. a dúvida sobre a identidade 
daquela mulher tida por tão católica. 

A filha do professor, com efeito, não parecia 

CaPítulo 4

Por bernardo 
aJzenberG

devota de santo algum. Muito pelo contrário: 
ao saírem juntos do cemitério, naquele encon-
tro que para P. era meio sonho meio realidade, 
o contato com sua carne revelara uma mulher 
bem distante de qualquer dogma.

Desde aquele momento, enxergando-a em 
cada rosto de mulher, sentindo por toda parte 
o seu perfume de flor de rosas, notara crescer 
dentro de si uma espécie de deslumbramento.

Caixa de veludo azul... Não podia ser 
uma simples coincidência, ainda mais, pen-
sando bem, se adicionasse à menção desse 
objeto o detalhe do interesse da moça pela 
múmia de São Francisco Xavier. Claro: em al-
gum momento alguém poderia ter trocado o 
crânio de Daniel Castelão por algum membro 
da múmia sagrada. Fazia sentido.

De volta à Pensão Universal, P. tratou 
de obter uma reserva de vôo para Lisboa e de 
lá partiria, via Indian Airlines, para o antigo 
enclave português. Não tinha alternativa. O 
próximo passo seria Goa, suas praias, suas 
igrejas. Até porque, mais do que qualquer ou-
tra coisa, aquela moça, agora, parecia-lhe tão 
misteriosa quanto o crânio do célebre médico 
galego morto em Buenos Aires. Desvendar a 
ousadia de uma seria descobrir o destino do 
outro — estava convencido disso.

Telefonou para tia Sara. Mais do que 
uma concessão, tal gesto refletia uma neces-
sidade fisiológica de se certificar que tudo ao 
final das contas era realidade. Não havia so-
nho algum naquilo tudo. Do encontro com o 
professor F. no Bonaval até o olhar oblíquo 
do recepcionista do Hotel Goa, passando pela 
Pensão Universal — telefonar para tia Sara 
era retomar âncoras em relação a tudo isso.

Mais uma vez, ao ouvir do outro lado da 
linha as suas frases lamurientas, imaginou-a 
debruçada sobre a pia da cozinha a descascar 
batatas e cebolas.

— Sim, tia. Panaji. Goa. índia. É isso 
mesmo...

— Você enlouqueceu, querido?!
— São os ossos do ofício, tia Sara — ar-

gumentou P., com uma pontada de sorriso 
pelo involuntário trocadilho.

— E o Marbella? Onde vai ficar o carro?
— Não se preocupe. Já arranjei compra-

dor aqui mesmo no Porto. Vou vendê-lo, até 
para ter um pouco mais de dinheiro na via-
gem, que vou precisar, tia.

Ah, a tia Sara! A mesma de sempre. In-
corrigível. Sempre apostara no fracasso de P. 
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Apesar de carinhosa, apesar de ter suportado 
durante anos as tarefas de mãe de criação desde 
a morte dos pais de P. num acidente automobi-
lístico, apesar de provedora cautelosa — apesar 
de tudo isso, tia Sara era mesmo incorrigível. 
Exigia provas de desempenho não só na escola 
— e agora na universidade —, mas em todas as 
demais áreas: da alimentação à vestimenta, da 
higiene à etiqueta comportamental.

Mas no final sempre emendava uma 
frase cujo sentido era o de rememorar a sua 
também eterna complacência. 

— Vá com Deus, querido — disse-lhe fi-
nalmente. — Vá com Deus.

Mulherzinha contraditória!, elucubrava P. 
— Sim, sim. Vou com Deus, tia Sara. 

Claro que eu vou com Deus.
Eram sete horas da noite quando P. dei-

xou o hotel nas cercanias dos Restauradores 
em direção ao aeroporto. O trânsito lisboeta, 
como sempre, estava infernal. A passagem 
aérea no bolso do paletó, a maleta com o 
computador e todos os documentos — tudo 
em ordem. Pela internet obtivera informa-
ções valiosas a respeito da índia e de Goa em 
particular. Sabia o que queria, e convencia-
se, cada vez mais, de que a filha do profes-
sor estava lá. Em segredo, como se meditasse 
dentro do táxi, deu vivas ao recepcionista do 
velho Hotel Goa do Porto.

Se poucos dias antes imaginara ser qua-
se impossível cumprir a missão definida por 
seu orientador de tese, agora uma inversão se 
operava. Mais uma vez ele surpreenderia os 
seus pares e mentores. Mais uma vez, alcan-
çando aquilo que a maioria considera inatingí-
vel, mostraria a todos — inclusive a tia Sara — 
o quanto o futuro titular de uma bela cátedra 
universitária tinha a revelar para o mundo.

Logo após chegar ao aeroporto, obteve 
a informação de que seu vôo da Indian Air-
lines estava atrasado. Partiria somente dali a 
três horas. “Ótimo”, pensou, “assim posso me 
preparar melhor para a viagem”.

Começou a caminhar pelas diversas 
alas. De minuto em minuto, como vinha fa-
zendo desde os últimos dias, checava a secre-
tária eletrônica do telefone celular. Nenhuma 
mensagem. Estava prestes a cochilar numa 
cadeira, ele e sua bagagem pouca, quando 
enxergou metros adiante uma pequena placa 
com os dizeres “Cyber café”.

Caminhou até ali e conectou-se na web. 
Seu objetivo era verificar a sua caixa de entra-

das no correio eletrônico. Apenas uma men-
sagem havia, ainda não lida. Enviada apenas 
duas horas antes, era aparentemente longa. 
Abriu-a com rapidez e curiosidade. A primei-
ra observação que fez a si próprio foi de que 
não havia assinatura na mensagem:

Nada de Goa, senhor P. Será um erro 
fatal... As praias são maravilhosas... a mulher 
que o atrai mais ainda... mas não se engane, 
não tens idade mais para isso... Os templos e 
as igrejas são locais de prestígio, saborosos, 
promissores, onde qualquer homem digno 
e honrado, como o senhor, encontra paz e 
serenidade... mas não se engane, senhor P. 
Não banque o Chapeuzinho Vermelho... A 
vida por uma caixa de veludo azul? Memora-
blia corporea, acredite, senhor pesquisador, 
é mais intangível do que isso... Nunca ouviu 
falar em pistas falsas? Nunca imaginou que 
certas mulheres, certas filhas, mais precisa-
mente, podem com o tempo adquirir a malí-
cia dos pais e brincar com eles e seus amigos? 
Sejamos práticos: o que faria um crânio como 
o de Daniel Castelao numa terra como Goa? 
Tente imaginar, senhor P. A que experiências 
serviria? Agora tente imaginar a Buenos Ai-
res na década de quarenta e na de cinqüenta. 
Sim, agora imagine um país em que esse cli-
ma era semelhante. Imagine Copacabana, se-
nhor P. Imagine criaturas cheias de ânsia em 
praias paradisíacas. O senhor, que gosta tanto 
de praias e parece sentir especial atração por 
santos, imagine a quantidade de santos e de 
igrejas no Rio de Janeiro. Seja um sujeito re-
alista, senhor P. Nada se pode nutrir contra a 
bela Goa, senhor P. Afinal, nas mãos dos por-
tugueses durante quatrocentos e cinquenta 
anos, só belas coisas poderiam ter florescido 
naquela terra. Mas cobre-se coerência, cobre-
se inteligência. Olhe-se no espelho. E lembre-
se, senhor P. O senhor está ainda no começo, 
apenas no começo de uma longa jornada. 

Aquilo era uma brincadeira, só podia 
ser. Alguém procurava testá-lo, averiguar 
seu grau de compromisso para com aquela 
busca. Procurou de todas as formas identi-
ficar o remetente da mensagem. Mas foi sem 
êxito que efetuou a busca.

Por outro lado, pensou, tudo ali era de 
grande coerência. Argumentações inegavel-
mente irrefutáveis. De fato, não podia ceder 
a impulsos iniciais, juvenis, carnais. Era mais 
do que coerente pensar no Rio de Janeiro.

Considerava também, no entanto, que a 
existência de elementos concretos — a caixa de 
veludo azul, os traços da sua Sandra Bullock — 
constituíam bem mais do que simples pistas 
falsas. A filha do professor certamente partira 
para Panaji — ele não conseguia duvidar disso. 
E carregava consigo a caixa de veludo.

Faltava pouco mais de uma hora para o 
embarque no Boeing 747 da Indian Airlines. P. 
tinha pouco tempo para decidir. O balcão da 
Varig não ficava longe dali. Ergueu-se, piscou 
os olhos. Sentiu o suor caindo pela testa. De 
repente, uma vertigem fulminante tomou con-
ta de sua cabeça, a ponto de se ver obrigado a 
agarrar-se numa pilastra. E foi nesse mesmo 
instante que julgou ver, sim, era ele, entre as 
duas pilastras mais adiante, a menos de vin-
te metros de onde se encontrava, a figura do 
recepcionista do Hotel Goa do Porto. Era ele 
mesmo, aquele rapaz. E parecia espioná-lo, 
raciocinou P., como se estivesse ali a fim de se 
certificar de que ele, o jovem pesquisador, es-
taria de fato embarcando — para Goa que fos-
se, ou para qualquer outro lugar do mundo.

Morria de fome. Precisava encher o es-
tômago. Na verdade, precisava parar de pen-
sar. Pensar demais estava lhe fazendo mal. P. 
caminhou então, lentamente, até a lanchone-
te — só o fato de saber-se numa fila de cai-
xa já lhe proporcionou algum alívio. Na sua 
vez, sem dar importância ao sorriso da jovem 
balconista, pediu com ênfase um sanduíche e 
um refrigerante. Efetivamente, para desligar 
a cabeça de seu funcionamento normal, nada 
melhor do que as fibras asfixiantes e imagéti-
cas de um suculento Big Mac.

 
CaPítulo 5

Por suso de toro

B
ig Mac, Big Mac. Lá estava na sua 
boca aquela pasta de sabor neutro 
e ele a remoer e remoer, nem se 
distinguia o que era carne, disque, 

do que era uma folha de alface. Aquelas ma-
cporcarias, sempre atractivas nas fotografias 
e logo que as comias lembravas aquela falta 
de sabor verdadeiro, alimento sem alma, ou 
acaso alimentos dum mundo próximo no que 
não haverá alma, haverá um pequeno vazio 

dentro de cada coisa, de cada quem. Pensava 
aquelas coisas porque estava deprimido, disse 
P. para ele próprio. Isso era, deprimia-se com 
aeroportos, os aeroportos eram como aquela 
coisa que estava a comer, lugares brilhantes e 
cheios de rótulos luminosos mas também sem 
alma. E agora que caralho fazia, puxava para 
Rio ou para Goa atrás daquela moça, atrás da-
quela memorabilia corpórea? E então notou 
alguma coisa dentro da boca, remexeu com a 
língua, aquilo era um corpo estranho naquela 
massa que chamavam enganosamente ham-
burguesa. E de súbito sentiu nojo, cuspiu na 
bandejinha de plástico. Que coisa era?

Era a ponta de um dedo. Um bocadinho 
de carne e de unha. Seguiu a cuspir o que ain-
da tinha na boca. Levantou com nojo a tampa 
do sanduíche e ainda havia outra coisa, um 
anaquinho de papel, uma palavra: “não vá”. 
A mão já ia pegar no papel quando a deteve, 
o que era aquilo, uma ameaça. E a ponta do 
dedo era a prova de que a ameaça era séria. 
Desde o balcão do bar o encarregado olhava 
para P., ele susteve o seu olhar. Teria sido ele 
quem lhe enviara aquele aviso? Não parecia, 
mais bem semelhava surpreendido e preocu-
pado de que cuspisse o seu saboroso sanduí-
che. Seria o cozinheiro que assomava às vezes 
por uma janela servindo os seus encargos? 
Fosse quem fosse, o que tinha colocado aque-
le aviso lá formava parte de uma organiza-
ção maciça e com gente em todas as partes. 
Olhou em volta na procura do moço do hotel 
Goa, que o tinha seguido até aquele aeropor-
to, mas não o viu. Cuidado, talvez estivesse a 
ficar paranóico. Quiçá fosse uma coincidên-
cia que o moço fosse até lá, a gente dos hotéis 
tem muitos contactos com os aeroportos, é 
parte do seu ofício. Mas aquela advertência... 
Uma advertência confusa, pois aquele “não 
vá” proibia-lhe ir a Rio ou a Goa?

Um pedaço de dedo, outra memorabilia 
corpórea, tinha entrado num mundo no que 
pelos vistos eram coisa comum. Que fazia ele 
metido entre essa gente? Ele tinha estudado o 
tema de fora, era um universitário, nunca ti-
vera interesse em formar parte desse mercado 
macabro. Estava cá pela sua ambição, o pro-
fessor F. tinha-lhe colocado diante a miragem 
duma vaga no seu departamento da Universi-
dade de Santiago de Compostela e ele papara 
a miragem num bocado, com fome. E nem 
sequer tinha uma garantia de que aquela vaga 
era certa, estava naquele aeroporto de Lisboa 
no meio de uma trama internacional, como 
um agente secreto ao que pelos vistos conhecia 
todo o mundo. Olhou de novo em volta e então 
viu o moço do hotel Goa que agora sim que 
saía da cozinha por uma porta lateral e liscava 
ligeiro de lá perdendo-se por um corredor.

Duvidou, não sabia se devia perseguir o 
moço do hotel ou interrogar o encarregado. 
Ergueu-se e tomou o bandejinha de plástico 
acusadora para encarar o encarregado, mas 
lembrou que o moço do hotel vestia uma sa-
marra e carregava uma pequena mala, tam-
bém ele marchava para algures. Abandonou a 
bandeja mortuária e foi-se na direcção que to-
mara o outro, já saía do local e ainda enxergou 
atrás dele como se achegava uma moça do ne-
gócio a recolher a sua mesa e como se detinha 
curiosa a olhar os restos que ele deixara.

Botou-se às carreiras por aqueles cor-
redores e finalmente viu lá na frente a figura 
apressada do que procurava. Refreou a car-
reira e foi-se achegando conservando a dis-
tância, aí estava aquele carregando a mala 
com cuidado contra si próprio, numa mão 
levava um bilhete da Indian Airlines. Viu que 
se dirigia a uma porta de embarque e não o 
duvidou, foi atrás deixando um par de pesso-
as interpostas entre eles dois e cuidando que 
não o descobrisse. Ao passar pela máquina 
que examinava com raios X a bagagem, re-
parou em que o guarda lhe perguntava por 
algo e o moço do hotel dava explicações com 
convicção, mesmo tirava do bolso da samarra 
uma documentação. Achegou-se quando foi 
sua vez de passar e ouviu que dizia que era 
estudante de Medicina, o guarda assentia, 
estava para deixá-lo passar. Pode finalmente 
contemplar o ecrã que mostrava a radiografia 
das equipagens e lá estava aquele crânio. Já o 
guicho aquele guardava a documentação com 
uma mão e com a outra recolhia a mala com 
um sorriso de entendimento com o guarda.

E então sentiu sobre si o horror do mo-
mento, aquele homem carregava aquela ca-
beça como se fosse um simples contrabando, 
uma miserável mercadoria que haveria de 
dar um lucro. O crânio do Castelao. Aí naque-
le aeroporto impessoal um guicho traficava 
com um naco de um dos homens mais dig-
nos, de alguém que morreu exilado e derrota-
do por atrever-se a sonhar uma Galiza livre e 
com direitos. Ele nunca tivera muito interes-
se pela política, mas lá quando tinha inicia-
do os seus estudos universitários participara 
uma temporada nas reuniões de uma orga-

nização nacionalista galega. Não compartira 
o entusiasmo ardente de alguns camaradas, 
mas lembrava uma vez na que acudira um 
deputado e lhes evocara a morte do Caste-
lao no exílio da ditadura do General Franco, 
pela França, New York, Cuba, Buenos Aires. 
Naquele departamento de um alto edifício de 
New York rodeado de emigrados e exilados de 
todos os países do mundo escrevera “sou um 
exilado de uma pátria desconhecida”. Caste-
lao morto derrotado, entre emigrantes cheios 
de morrinha e exilados sem esperança, en-
terrado no cemitério da Chacarita de Buenos 
Aires. Levado logo à Galiza finalmente, mas 
não pelos que partilhavam o seu sonho, mas 
pelos políticos da direita que governaram na 
ditadura e agora seguiam a governar na de-
mocracia. Pobre Daniel Castelao, o sonho da 
Galiza derrotado e agora trazido e levado, 
burlado, aos golpes pelo mundo nas mãos de 
gente sem escrúpulos. Aí parado diante da-
quela imagem do crânio no ecrã sentiu que 
lhe ardia a cara ruborescida, tinha vergonha 
de si próprio, ele andava na procura daqueles 
restos por conseguir uma vaga na universi-
dade, não pela profanação mesma. Profana-
ção por cima do mais indefeso, o sonhador 
de um país frustrado e débil.

Sem pensá-lo, quando o outro soltou a 
mala para guardar o bilhete num bolso por 
baixo da samarra, pegou-a pela asa e botou a 
correr com ela passando de volta pelo arco de-
tector de metais e empurrando na gente para 
que o deixasse passar. Por trás dele vozes de 
alto dos guardas, estrépito da gente. E ele a cor-
rer com aquela mala na mão pelos corredores 
do aeroporto. Só ele sabia que carregava com 
uns restos queridos num lugar e que não era 
um ladrão mas um cidadão que vinha de fazer 
um acto quase heróico. Heróico, mas também 
patético e desesperado. E estava numa situa-
ção quase ridícula, como ia sair de ali?, para 
onde?, que podia contar se era apanhado?
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A cadeira do pai
viniCius JatobÁ

A 
mesa está posta, impecá-
vel, serena. Ninguém se 
sentou ainda e vai levar 
um bocado até que alguém 

se sente e se sirva. Mas é chegado o 
momento de se sentar juntos e comer 
juntos e seguir adiante. A casa con-
tinua. As mercearias e os empórios 
continuam. As contas, as despesas. 
Faz dois dias já que ninguém chora 
na casa. Quando passo na sala de 
noite a luz do quarto de minha mãe 
está apagada. Silêncio. Ela dorme, 
todos dormem. Na casa sem meu 
pai, sem o cheiro do cachimbo, sem 
as chinelas espalhadas, sem o jornal 
esparramado, todos dormem.

Da porta da cozinha vejo a 
mesa, está farta. Não falta o pão, a 
carne assada ao centro, a travessa de 
arroz. É almoço, e é domingo. A peça 
de carne está inteira, como meu pai 
gostava que estivesse. Fatiar e cortar 
e depois repartir. Dava gosto ao meu 
pai que após servir a todos sobrasse 
carne na travessa. E era porque tinha 
perseverado e vencido. Todos se sa-
ciavam e todos bebiam o vinho e o 
suco e molhavam o miolo do pão no 
caldo da carne no fundo dos pratos 
e brincavam com a ponta dos dedos 
com os farelos sobre a mesa. E a carne 
bastava, e sobrava. Era o que meu pai 
pedia em cada uma de suas preces.

Todas as cortinas da casa foram 
abertas. A primeira coisa que meu pai 
fazia ao ver alguma cortina atravan-
cando o caminho do sol era puxá-la de 
lado. A manhã invadia a sala, os corre-
dores, os quartos. Da poltrona fuma-
va o cachimbo e via o desenho da luz 
avançando pelo chão da sala. A poeira 
bailava alegre no coração iluminado. 
A luz esbarrava na cortina encolhida, 
aquecia a penumbra dos cantos com 
uma saúde avermelhada de fruta fres-
ca, de feira em pleno verão.

Meu pai morreu faz mais de 
duas semanas. Morreu sentado na ca-
deira de balanço. Baltazar passou pelo 
jardim e viu Elizar na varanda e cha-
mou meu pai e não teve aceno e quan-
do chegou na cozinha disse risonho 
como o velho dorme, Dulce. E Dulce 
terminou de passar o café preto e ar-
rumou uma bandeja com uma fatia do 
bolo de fubá e uma xícara com o tanto 
de açúcar que sabia que Elizar gostava 
e atravessou gatuna todos os quinze 
cômodos da casa até a varanda.

Mas meu pai não fez gesto de 
sentir o cheiro do café. Nem o cheiro 
do café, nem o calor mulato de Dulce 
ao seu lado. A mão de meu pai não 
buscou as ancas de Dulce naquela 
manhã. Estavam quietas, cheias de 
veias. Dulce então viu o cachimbo no 
chão e o fumo caprichoso espalha-
do e o barulho que vinha da rua era 
imenso e o vento tranqüilo. E Dulce 
entendeu tudo em um grito que Jor-
ge da Botica ouviu dois quarteirões 
abaixo de nossa casa. Quando me viu 
passando pela calçada em frente à 
botica Jorge me disse pegue o Bastos 
que é forte e tenha paz e vá para casa 
que tua mãe precisa de teu abraço 
porque teu pai morreu. E meu pai 
tinha morrido mesmo.

Na missa de sétimo dia o Lar-
go de Vaz Lobo estava abarrotado. 
Curiosos ficaram atulhados do lado 
de fora da Igreja. Padre Acácio largou 
a celebração na metade e se sentou ao 
lado de minha mãe, derrotado. Até 
traste morre disse alto Acácio e to-
dos riram. Quem disse que vaso ruim 
não quebra não foi tão sábio quanto 
pensava disse Acácio e todos riram. O 
padre apertou uma mão na outra e se 
levantou e disse a morte não é o pior 
que pode acontecer na vida de um 
homem. Silêncio na Igreja. Acácio 
voltou ao átrio e deu um sorriso can-
sado e enxugou o rosto com a batina e 
retomou a missa. Minha mãe e minha 
tia sorviam cada palavra do padre.

O velho Matias entrou na Igre-
ja olhando o chão. Assim que soube 

da morte de meu pai Matias man-
dou fechar suas mercearias. Nada 
de putas, e jogo, e cerveja. Matias se 
trancou em casa, fumando, enorme, 
pesado. Só os empórios de meu pai 
ficaram abertos em Madureira e Vaz 
Lobo e Vicente de Carvalho por mais 
de dez dias. Os cachaceiros senta-
ram nas calçadas, mascando taba-
co, confusos, sem saber se podiam 
beber no rival. E iam até nosso em-
pório e bebiam. Os mais pobres não 
queriam troco. Só tinham centavos 
para prestar homenagem. Os menos 
pobres compravam por curiosidade 
e me faziam perguntas que Bastos 
respondia em poucas palavras. Um 
desaforado ganhou umas bordoa-
das firmes de Bastos. As alcoviteiras 
eram espanadas com gracejos de vol-
ta à luz da tarde. O menino Ezequiel 
labutava aquilo que seu pai largava 
pela metade por desgosto. Um fim 
de tarde Bastos chorou como criança 
e entornou meia garrafa de cachaça 
e quando passou no Largo de Vaz 
Lobo esmurrou um jegue ouriçado. 
Passou a noite sumido, entocado.

O velho Matias sentou distante 
de nós. Mas não nos olhava. Matias 
não esteve no enterro no Cemitério 
de Irajá, nem mandou mensagem de 
pêsames. Vendo ele ali era como se 
tivesse partido com meu pai. Parecia 
perdido. O ódio que sentiam um pelo 
outro parecia infantil. Velho Matias 
suava, e olhava o chão, e apoiava a 
testa em sua bengala. Quando padre 
Acácio terminou a missa, levantou-se, 
ajeitou o terno combalido, e disse alto 
Deus é um grande filho da puta. Foi 
embora. Da grade da Igreja vi o velho 
Matias se afastando longe. Sozinho. O 
calor poeirento envolvia seu caminhar 
bovino. Sumiu em uma esquina.

Do corredor da casa surgiram 
minha mãe e tia, de mãos dadas. Elas 
se sentaram na mesa posta. Minha 
mãe ocupou uma das cabeceiras. Ma-
ria olhava a irmã, cuidadosa. A órfã 
Eliza veio em seguida, de mãos lava-
das e cabelo aprumado. Ela se sentou 
apressada e olhou as batatas assadas 
e esticou o guardanapo sobre o colo. 

Dulce surgiu com suco de laranja 
fresco e colocou a jarra sobre a mesa 
e disse se precisar de algo é só cha-
mar dona Vera e minha mãe assen-
tiu com a cabeça e Dulce voltou para 
cozinha. Esperei, esperei e escutei os 
passos que faltavam, os passos dele. 
Vieram por trás de mim e passaram 
por mim sem me cumprimentar. E 
fincaram firmes diante da mesa.

Isso porque meu pai não era só 
meu pai. Meu pai era nosso pai.

Meu irmão voltou para casa 
quatro dias depois do velório. Na 
missa de sétimo dia desapareceu as-
sim que minha mãe entrou na Igreja 
Cristo Rei. Sumiu, nenhum sinal por 
dois dias. Voltou com uma mala pe-
quena. Trouxe todas as roupas que 
estavam em seu quarto na pensão de 
estudantes em Botafogo. Só deixei 
os livros lá, são muitos livros e livros 
pesam disse meu irmão e eu disse 
é verdade. Andava pela casa de um 
lado ao outro. Calculando tudo que 
tinha mudado nela. Lembrando.

Estou aqui para ajudar disse 
ele e eu disse se está aqui para aju-
dar tenho umas sacas que precisam 
ser carregadas e hoje Bastos está já 
muito ocupado lá em Madureira e o 
menino Ezequiel está com ele e meu 
irmão disse entendo claro umas sacas 
para carregar. Mas nunca apareceu. 
Entendo claro disse esticando a mão 
longa e suave e sorrindo a boca cheia 
de dentes. Vi meu irmão passando 
diante da Igreja com uma moça ale-
gre e vi também ele sentado em fren-
te ao Cine Vaz Lobo lendo jornal e 
fumando e vi ele bebendo festivo cer-
veja aos berros com Nazário na porta 
do bar Toledo. Mas não veio ajudar a 
carregar as sacas. Tinha as mãos sua-
ves, a boca cheia de dentes.

Meu irmão aparecia em casa 
somente em festas. O pai sentava em 
um degrau da escada que dava para 
o jardim e escutava meu irmão falar 
da Cinelândia e de Copacabana. Na 
rua da Carioca dá pra catar bilhete 
do chão e é tanto que parece que a 
bufunfa brota só de ventar dizia meu 
irmão e as filhas do Nazário ficavam 

de mãos dadas rindo e cochichando 
entre elas e diziam mas essa estória 
é lenda Inácio e ele dizia o que não é 
apenas lenda e com privilégio reco-
nheço é o brilho crepuscular do sor-
riso das distintas senhoritas e elas se 
empurravam tímidas e saíam de perto 
dando risadas abafadas. Não somos 
mais a Capital dizia meu irmão mas 
quem é rei não perde nunca jamais a 
majestade e meu pai olhava e media e 
sorria, sentado na escada. Silencioso, 
degustando o tabaco. E quando vem 
o anel de bacharel perguntava o boti-
cário e meu irmão dizia é para breve 
seu Jorge, é para muito breve.

Mas não era. Descia do bonde 
em Humaitá e pousava na pensão em 
que meu irmão morava e sentava com 
dona Júlia na cozinha e bebia um café 
bom até que ele retornasse da rua. 
Nunca da Faculdade Nacional de pré-
dio tão bonito, altivo. Beleza de már-
more, com latim laqueado em cobre. 
A escola de Inácio era a esbórnia. Dei-
xava o envelope graúdo com dona Jú-
lia, e partia. Nas poucas vezes que en-
contrei meu irmão na pensão ele mal 
falou comigo. Perguntava pelo pai e 
eu dizia o pai está bem e ele tenho que 
estudar irmão até logo e apertava mi-
nha mão e se trancava no quarto.

Quando voltava para casa sal-
tava do bonde na Praça Tiradentes 
e subia pela rua da Carioca e bebia 
uma cerveja no Bar Luiz e depois 
descia pela Rio Branco até o Teatro 
Municipal. Namorava os chapéus e 
os ternos nas vitrines, as entradas 
dos cinemas. Sorria abobado para 
as moças espevitadas. Já era noite 
avançada quando chegava e entrava 
em casa e minha mãe surgia na pe-
numbra curiosa e me dizia pede para 
Dulce que ela aquece sua janta meu 
filho mas não era isso que tornava 
leve seu sono. E eu dizia mãe Inácio 
não pára de estudar e ela sorria, e se 
benzia contente, e voltava ao quarto.

E agora meu irmão estava ali, 
diante da mesa posta. A órfã Eliza 
olha curiosa para Inácio de pé. Mi-
nha mãe e tia Maria, caladas, espe-
ram. Elas esperam. Só existem mais 
duas cadeiras na mesa. Mas apenas 
uma cadeira é a cadeira do pai, a ca-
deira herdada. Essa mesma cadeira, 
que está nessa mesma cabeceira, 
desde que nasci. O lugar que agora 
era dele. Saí da porta da cozinha e 
passei por meu irmão e sentei onde 
sempre sentei. Inácio vacila, pende 
como toco no vento. E ocupa a cabe-
ceira da mesa. Mede o prato vazio, os 
talheres. Apóia os cotovelos sobre a 
mesa, e olha para família.

Eliza sorri porque é seu mo-
mento especial. Maria assente e ela 
começa a rezar um Pai Nosso di-
vertido, de olhos fechados. Mede as 
palavras. Quando termina abre os 
olhos. Tia Maria envolve Eliza com 
um abraço e diz mais que mocinha 
carola lindinha e Eliza arrumando 
os cachos diz eu sei disso tia que sou 
linda demais e todos riem. Mas logo 
vem o silêncio. No meio da mesa im-
pera inteira a peça de carne assada. 
Até Eliza sente um peso, fica séria.

Inácio entende e se levanta. 
Segura os talheres, a faca enorme, 
e finca o garfo na carne. Mas a cada 
fatia troncha cortada, a carne vai se 
desfarelando. Minha mãe encara do-
ída a carne desmanchada. Ela olha 
para dentro. Meu irmão serve todos. 
Almoçamos em silêncio. Minha mãe 
se retira. Tia Maria e Eliza se reti-
ram, em seguida. Inácio descansa os 
talheres sobre o prato. E agora quê 
irmão diz e esfrega a mão esquerda 
no rosto. Mas não digo nada. Masti-
go o último pedaço de carne e pouso 
os talheres. Passo o guardanapo so-
bre meus lábios, devagar. Levanto e 
peço licença e me retiro.

Na despensa da cozinha deito 
sobre as sacas para cochilar. Encaro 
o teto, estico as pernas. E então escu-
to o choro agressivo, o choro órfão, 
vergonhoso, de meu irmão. Cada vez 
mais alto. Olho as palmas de minhas 
mãos cortadas, marcadas, conto os 
calos nos dedos. O cheiro de café e 
de açúcar e de canela e de feijão me 
abraçam e afagam. Fecho os olhos. 
Quero dormir. E não consigo mais, 
porque faz frio e doem os dentes. E 
não consigo mais, porque é domin-
go e faz frio. Mordo com força meu 
lábio. Respiro fundo. E na solidão da 
despensa choro também.
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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

N
a segunda-feira passa-
da, completei quarenta 
anos. Para comemorar, 
levei a mãe ao oncologis-

ta. Sempre que o rosto ganha uma 
cor indefinida, entorta para os lados, 
e o chiado do pescoço se transforma 
num ruído monstruoso, é preciso 
fazer alguma coisa — mesmo sem 
saber muito bem o quê. Com pouca 
esperança, estaciono o carro a uma 
quadra do consultório. Não imagi-
nava que poucos metros represen-
tariam uma maratona a uma mulher 
com câncer. Arrastamo-nos pela cal-
çada irregular sob o sol forte do iní-
cio da manhã — uma tartaruga e uma 
lesma apostando uma corrida cujo 
vencedor também sairá derrotado. 
Na entrada do edifício, recebo uma 
otimista mensagem pelo celular: pa-
rabéns, a vida começa aos quaren-
ta. Ao meu lado, a mãe respira com 
dificuldade, o ar passa estrangulado 
pela traqueostomia, o corpo sofre 
para se mover. Está grudada no meu 
braço direito. Depois de velha, a mãe 
se transformou num inseguro sagüi. 
Nem desconfia de que meus braços 
são galhos de uma árvore condenada 
pelo pavor. Tenho medo de começar 
órfão a vida aos quarenta.

A secretária é simpática. Pede-
me a identidade para preencher o 
recibo de duzentos reais da consul-
ta. Espero que o governo me resti-
tua parte do dinheiro que gasto por 
ele. Cansado das filas do Erasto Ga-
ertner, resolvi levar a mãe a um mé-
dico particular. A luta contra o cân-
cer é igual a qualquer batalha: não 

se pode desistir antes da derrota. Ao 
escrever a data do recibo, a secretá-
ria ignora os meus quarenta anos: 
21 de janeiro de 1973 são as infor-
mações impressas na identidade. 
Nasci neste dia, por volta das onze 
da noite. Talvez tenha evitado me 
felicitar pelo aniversário. As pesso-
as não sabem muito bem como re-
agir diante do aspecto monstruoso 
da mãe. O olhar de pena é um lugar-
comum. Comemorar quarenta anos 
me parece irrelevante.

Dr. Arno é japonês. Ótimo si-
nal. Japoneses normalmente são 
atenciosos, calmos e pacientes. 
Mulheres com câncer precisam de 
muita paciência. Arrasto a mãe até a 
cadeira diante do médico. Sou a tar-
taruga e estou em melhor forma físi-
ca. Explico o que sei sobre o câncer 
da mãe. Há vários buracos no meu 
relato. Entrego ao Dr. Arno todos os 
exames realizados. Exames sabem 
mais sobre câncer que filhos deses-
perados. Ele analisa tudo com muita 
atenção. Duzentos reais em dinheiro 
sempre melhoram o convívio entre 
médico e paciente. Enquanto Dr. 
Arno vasculha os resultados, digo-
lhe que gostaria que a mãe tivesse 
uma qualidade de vida um pouco 
melhor. Uma frase óbvia e quase 
ridícula. Deveria ter gritado: “Socor-
ro. Devolva a minha mãe. Pode levar 
esta embora e me devolver a outra”.

Ao fim de uma breve eterni-
dade, o oncologista nos encara: “Os 
exames estão ótimos. Coração, pul-
mão, fígado e rim estão muito bem”. 
Em termos técnicos nos diz que o 

câncer foi destruído pela quimiote-
rapia e radioterapia. Desconfio de 
que esteja apenas escondido sob a 
unha do dedão do pé direito. A qual-
quer momento, sairá de mansinho 
e começará novamente a mastigar 
as pelancas da mãe. “A dona Zulma 
poderá viver até os noventa anos.” A 
afirmação tira a mãe do mundo dos 
cancerosos. Olha-me espantada. Não 
esperávamos por esta maldição.

— E este aspecto do rosto, o in-
chaço, a deformação, esta cor, este 
cheiro? — pergunto sem escancarar 
minha agonia.

Dr. Arno explica que tudo é 
resultado do tratamento. Destruiu 
o câncer e o pescoço da mãe. Resu-
mindo, o sangue não circula direito 
pela região bombardeada — o que 
transforma a mãe em algo irreco-
nhecível e, às vezes, pavoroso. Não 
há o que fazer. Às vezes, está me-
lhor; outras, muito pior. Não basta 
ter câncer, é preciso contar com a 
sorte. Para chegar aos noventa anos 
ainda faltam vinte e dois. Se a maldi-
ção do Dr. Arno estiver correta, terei 
sessenta e dois anos no velório da 
mãe. Não vou esperar tanto tempo.

Em seguida, Dr. Arno começa 
a escrever sem pressa numa folha 
com o logotipo da clínica. Linfode-
ma, disfagia, dilatação esofágica, 
edema, fibrose, retração cicatricial 
— palavras que tentam explicar nos-
so desespero. Não há idioma capaz 
de explicá-lo. O médico abandona a 
escrita e apela para desenhos de tra-
ço infantil. Desenha uma garganta, 
simula a traqueostomia, explica o 

funcionamento daquilo que não en-
xergamos. Mostra a mãe por dentro. 
Hoje ela é mais bonita por dentro 
que por fora. Se abrisse o corpo da 
mãe, o que encontraria? Ao esboçar 
o aparelho da traqueostomia, sinto 
vontade de gargalhar. Os tubos tor-
tos lembram um diminuto vibrador. 
Será que a mãe já viu um vibrador? 
Será que tem um escondido no 
guarda-roupa? Como foi sua vida 
sexual? Perguntas estúpidas de um 
filho de quarenta anos.

Após a rápida aula sobre 
parte do corpo humano, Dr. Arno 
prescreve dois medicamentos para 
amenizar o sofrimento de sua nova 
paciente. Marca o retorno para os 
próximos dez dias. Estendo-lhe o 
recibo de duzentos reais para que o 
assine. A assinatura pequena ape-
nas raspa a data: 21 de janeiro de 
2013. Completo quarenta anos. Não 
farei festa. Seria um tanto inconve-
niente. Melhor economizar para a 
comemoração de noventa anos da 
mãe. Desisto de perguntar se foi ele 
quem escolheu o ventilador da sala 
de espera. É da marca Arno. Seria 
só mais uma tolice. Dr. Arno abre a 
porta e se despede. A mãe se agarra 
no meu braço esquerdo. Precisamos 
retomar a nossa maratona.

Ainda estamos em último lugar.

nota

Crônica publicada originalmente no site 

Vida breve: www.vidabreve.com.br. 


