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p or

antônio xerxenes ky

“Poesia não vende” é o que a maioria das

Sim, há adversidades. As livrarias pare-

sebaldiano e mescla texto com imagens. E

pessoas diz, sejam elas partes integrantes da

cem esconder a seção de poesia em estantes

não podemos esquecer da nossa nova seção,

chamada “cena literária” ou apenas leitores.

longínquas. Em São Paulo, conheci um poeta

as Prateleiras Comentadas, onde o repórter

Editor
Antônio Xerxenesky

Já conheci vários poetas que também repe-

que disse que o consumidor tinha que se ajo-

Bruno Mattos invade a casa de leitores e in-

tem esse refrão. A frase tem suas variações,

elhar para ver a seção de poesia, de tão pró-

vestiga suas estantes de livros.

Projeto gráfico e editoração
Samir Machado de Machado

claro, como “Ninguém lê poesia”. O fato é que

xima ao chão que estava. E tem muita gente

Mas vamos voltar à poesia, pois poucos

tantas pessoas entoaram esses hinos à minha

que prefere prosa, sem dúvida. Eu sou uma

dias antes de eu começar a escrever este edi-

Ilustração da capa
Ieve Holthausen

volta que eu comecei a acreditar neles. Ape-

delas. Devo ler um livro de poemas a cada

torial, aconteceu algo que me deixou feliz

nas para ver o mito desmentido na metade

quinze em prosa. E, não obstante, reconheço

com a escolha do meu tema para a Cadernos

Jornalista responsável
Luciana Thomé - mtb/rs 9056

de 2008, quando, na condição de membro do

o valor da poesia e noto a falta de discussão

#2. Um poema apareceu reproduzido na ín-

conselho editorial, acompanhei a publicação

que há em certos meios sobre ela. Por isso

tegra na capa do jornal Agora, em tamanho

Impressão
Por sua conta e risco

do livro Desencantado carrossel, de Diego

(e por causa da experiência que narrei no

maior do que a foto do jogo do Corinthians.

Grando. O fino volume de capa verde foi um

primeiro parágrafo), decidi abrir o espaço

O motivo? Livros didáticos paulistas para
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estrondo de vendas desde o dia do lança-

da Cadernos de Não-Ficção #2 para a poesia

crianças da 3ª série incluíram um poema

mento e continuou seu sucesso crítico e mi-

contemporânea. Do mesmo modo que a #1,

irônico direcionado a adolescentes e adultos

diático por toda sua trajetória. Alguém pode

a presente edição tem seu especial temático

do Joca Reiners Terron. Sim, há menções a

argumentar: “OK, mas o livro do Diego não é

e também conta com outros artigos gerais,

drogas e estupro. Sim, não eram apropria-

qualquer livrinho de um poeta metido a bes-

“off-topic” como diriam os americanos. En-

dos àquela faixa etária, e não me cabe dizer

ta, é um puta livro”. Podem dizer: “É, mas o

tre os gerais, temos um artigo incendiário

de quem foi o erro, se foi da editora que re-

Diego é um sujeito extremamente carismáti-

da Carol Bensimon sobre oficinas literárias;

comendou o poema, da editora que publi-

co, por isso vende tanto”. Os dois argumentos

um grande especialista em ficção-científica,

cou o livro didático, do governo Serra (...).

são verdadeiros, porém não anulam o fato de

Fábio Fernandes, escrevendo sobre China

O fato é que incomodou muita gente. O fato

que os lemas “Poesia não vende” e “Ninguém

Miéville; Samir Machado de Machado, escri-

é que poesia ainda incomoda, e isso com-

lê poesia” não passam de mitos do mundo

tor e editor, em uma defesa muito pessoal

prova que ainda é relevante. E é com esse

editorial. Ou: se um sujeito talentoso conse-

do livro impresso; e Antônio Marcos Pereira

espírito que a Cadernos de Não-Ficção traz

guiu encontrar seu público, não vejo por que

escrevendo um misto de ensaio e ficção so-

para o holofote uma discussão sobre poesia

outros não conseguiriam.

bre Sebald, onde toma de inspiração o estilo

contemporânea. Aproveitem.
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a essência e os

excessos
Oficinas literárias e meu processo criativo

p or
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H

á um discurso recorrennão cair no erro de confundir essênte nas oficinas literárias, que é
cia (conceito para lá de abstrato) com
o discurso da “economia” do texto, ou,
tamanho de texto, por exemplo. Essa
para ecoar palavra
concepção levaria a
que gostam muito,
crer que um minicon“Sempre fui muito
sua “essencialidade”.
to é superior a Crime
Texto bom é, nessa
e castigo, o que, como
cuidadosa com isso,
concepção, texto que
pode ver, não faz
para não cair no erro de se
vai direto ao ponto,
o menor sentido. Da
sem rodeios ou floconfundir essência com mesma forma, uma
reios. Conto bom é
cena espiralada de
tamanho de texto”
aquele no qual tudo
Thomas Bernhard, na
conspira para um
qual o personagem
triunfal e surpreendente desfecho. A
coloca sua mala no chão da uma pouregra é clara: cortam-se excessos, resta
sada austríaca por dezenas de vezes (O
a essência. Eu, particularmente, semNáufrago), seria nada mais do que um
pre fui muito cuidadosa com isso, para
conjunto de excessos.



bido de uma estação de rádio fora do
“essência”). Nos textos que escrevo, a
ar. É preciso mais do que cores de caimportância dos detalhes é igual, ou
belo e profissões. Não, nada de fichas
mesmo maior, que a das ações princorridas (Isadora, 30 anos, dois filhos,
cipais — essas que você citaria caso
era infeliz no seu casamento com Lutivesse que resumir tudo que se pasciano), mas uma alça de sutiã apasa em um livro.
recendo sem querer, dois fios de caSinto que estarei sendo óbvia se
belo branco, uma flanela esfregando
disser que as razões para isso são
as lentes dos óculos, um comentário
tornar densos os personagens, densobre Kurt Cobain. Pessoas habitansos os lugares, criar um “efeito de
do com desenvoltura
real” (como diria
o universo próprio
Roland Barthes em
que um texto tem a
artigo com o mesmo
A importância dos
obrigação de criar.
em resumo,
detalhes é igual, ou mesmo nome),
dar aquela mãozinha
Como já menmaior, que a das ações no processo de encionei no blogue
volvimento do leitor
principais
—
essas
que
que mantive enquancom o texto. Por isso,
você citaria caso tivesse proponho uma outra
to escrevia o romance Sinuca embaixo
que resumir tudo que se direção. É o momend’água (lançado em
to no qual os mais
passa
em
um
livro
setembro de 2009
idealistas torcem o
pela Companhia das
nariz, mas também a
Letras), sempre bushora de admitir que
co em meus textos um equilíbrio enhá aspectos um tanto lógicos na protre ações, descrições e pensamentos
dução de literatura (a música é asde personagens. O objetivo da altersim, e nunca ninguém reclamou).
nância entre esses três elementos é
Cito exemplo: em diálogo entre X
construir um texto fluido e convine Y, é preciso marcar um tempo de
cente, onde tudo está à serviço de
silêncio desconfortável entre uma
uma atmosfera que desejo criar (no
fala de X e uma fala de Y. A solução
fim das contas, talvez deveria ser
Ficaram em silêncio e depois Y disse
esse o conceito mais difundido de
é despropositada. Se uma vez ou ou-
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As cenas, os livros, precisam ter o
que controlam a marionete. E isso,
tamanho que o seu conteúdo demannão tenho dúvida, compromete a reda, que, por sua vez, são determinalação entre a obra e o leitor.
dos pelo sentido que o autor pretende nele inserir. Por isso me parece
Afinal, por que as pessoas
bem pouco lógico, tanto quanto reficam um pouco chateadas ao termilacionar essência com extensão, crer
narem um livro muito bom, ou porem outra coisa na qual muitos jovens
que elas inclusive retardam o proescritores costumam crer: que a escesso de leitura, no caso de estarem
sência encontra-se na espinha dorsal
gostando muito de alguma obra?
do texto, nas ações que conduzem a
A resposta não é nada complicada,
trama, e que por
nem depende de
isso descrições de
qualquer traço de
ambientes, deta- Ouço suas vozes amplificadas teoria da literatura
lhamentos psicoou coisa que o vacomo
se
saíssem
não
de
lógicos de persolha. As pessoas esnagens, ou ações pessoas, mas de figuras ocas, tavam envolvidas,
que não fazem a
isso é tudo. Envolmeros
executores
de
ações
que
narrativa andar,
vidas com lugares,
todos esses ele- precisam acontecer uma depois com personagens,
mentos seriam excom acontecimenda
outra
rumo
ao
desfecho
cessivos e, portantos. E para que isso
to, descartáveis.
aconteça, naturalComo leitora, sei onde isso leva.
mente é preciso de tempo. Tempo
Leva a cenas que me deixam a imque, na verdade, não é tempo, mas
pressão de que os personagens diselementos de uma construção que, se
cutem numa sala branca e vazia.
bem feita, ganha ares de real (e não
Ouço suas vozes amplificadas, apeconfunda real com texto realista, não
nas isso, e como se saíssem não de
é isso que quero dizer). É preciso copessoas, mas de figuras ocas, meros
res no céu, objetos no chão, é preciso
executores de ações que precisam
texturas, e cheiros, e longos sons de
acontecer uma depois da outra rumo
buzinas, e o barulho seco do choque
ao desfecho. Em resumo, vejo os fios
entre duas bolas de sinuca, e o zum-



Ele termina o café e brinca com o
envelope vazio do açúcar. Os grãos
que sobraram se espalham sobre a
mesa. Eu digo a ele:

Ocorreram-me outras situações bem específicas nas quais um
bom manejo dos três elementos (ação,
descrição e pensamento) é fundamen-

tal. Uma delas é quando se tem uma
grande — e necessária — sequência
de ações. Penso em uma briga, por
exemplo. X tenta um soco, Y se defende, X pega uma escultura inca enquanto Y tenta abrir a janela… e assim seguindo por muitas linhas. Dispor as
ações, muitas ações, seguidas uma da
outra, geralmente dificulta a leitura.
Em certo ponto, não entendemos nem
mesmo quem fez o quê.
É claro que não estou sugerindo
que uma briga seja interrompida por
um monólogo interior de duas páginas, mas se as ações estiverem misturadas com pensamentos e descrições
(sangue nos dentes, lua cheia, um
cachorro que passa), o texto tende a
ficar mais arejado e compreensível.
O ritmo oscila, e isso é perfeitamente
positivo. Eu, ao menos, costumo imaginar cada capítulo, ou mesmo cada
cena, como um pequeno gráfico.
Outra situação é quando é preciso
retardar algum acontecimento, na intenção de manter o suspense. Se um
filme usa todas as armas que lhe estão disponíveis (trilha sonora, barulhos contínuos, sujeito no carro observando alguém, longa caminhada
na praia, diálogo que demora a chegar ao ponto que realmente importa),
por que na literatura seria diferente?
Não se cria suspense com pressa. E
tampouco se seduz com pressa.
Finalizo com o que me disse
um jovem autor dia desses, em con-

versa sobre a suposta economia do
texto: “[na oficina literária] era tudo
muito baseado em cortar cada vez
mais, até restar apenas o que consideram essa essência, mas que, pra
mim, parecia só um esqueleto genérico de uma ideia que poderia ter
rendido muito mais”.
Não vejo mal nos conceitos de “essencial” e “excesso” em si mesmos,
mas sim no que os alunos podem
acabar entendendo por eles. Ainda
assim, nunca me pareceu de todo
claro o porquê de as oficinas literárias baterem na tecla da prosa “econômica” com tanta insistência, uma
vez que o problema da maioria dos
escritores iniciantes não é o de escrever compulsivamente, o de exagerar em descrições cheias de detalhes,
o de perder-se em longas cadeias de
pensamento, mas antes o contrário:
o problema é o texto esquemático,
sem alma, e no qual não há traço de
uma voz particular do autor. Buscar
a tal da essência, portanto, não ajuda
nada a corrigir essas questões. Aliás,
só vem a agravá-las.

Carol Bensimon é escritora.
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tra tal forma pode até ser útil, usá-la
— Eu não tava com a Antônia.
com frequência é estampar atestaVocê sabe disso, não?
do de texto ruim e preguiçoso. Uma
— Eu também não tava.
cena escrita toda assim, atendo-se ao
Ele fica olhando para as suas prósupostamente essencial, me causa a
prias mãos e para o logotipo do enveimpressão de que as coisas estão paslope de açúcar, para a data, a origem
sando mais rápido do que deveriam.
e todas as informações que as letras
Em outras palavras, há uma diferenpequenas trazem. Duas garotas ença gritante entre o tempo de leitura e
tram na loja e pedem a chave do
o tempo que se passa no texto.
banheiro. A mulher do caixa alcanNesse sentido, detalhes sobre o
ça uma garrafa de lubrificante para
ambiente, pensamentos, lembranças,
motor que tem a chave pendurada
corrigem esse tipo de problema, porna tampa, e as garotas saem rindo e
que, além do valor que
se escorando uma na
têm por si só (ressoam
outra. Um banner basensações do persolança por algum tempo
Atendo-se ao
nagem, caracterizamdepois que elas batem
supostamente
essencial,
no, acrescentam algo
a porta de vidro. E de
ao conflito), o ritmo me causa a impressão repente estou pensanda narrativa depende de que as coisas estão do em Catarina que
justamente deles. Um
diz: ela era tão bonita.
passando
mais
rápido
do
pequeno silêncio entre
— Mesmo assim,
a fala de X e a réplica
você podia saber de alque deveriam
de Y pode ser marcado
guma coisa.
então por X que olha
Que tipo de coisa?,
um grupo de escoteiros ao longe,
eu pergunto, e ele diz que na verdade
por um cheiro desagradável de urinão tem a menor ideia do que eu pona, por uma piada que Y lembra, mas
deria saber. Então continuo ouvindo
não ousa contar.
a frase, Ela era tão bonita, tanto, essa
frase repetida, o fim colando no começo da outra, e Catarina diante do
Segue um trecho do meu romance, no qual (assim espero) é poscomputador com a tela em branco,
sível ver tudo isso acontecendo.
sem poder começar.
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F

ernando Silva e Silva, 19
anos, estuda Letras na UFRGS.
Não oferece uma justificativa
razoável para seu não-corte de cabelo,
mas explica que os óculos fazem parte de um processo lento e contínuo de
assemelhação com Jacques Lacan. Seus
livros preferidos, dentro do grupo do
que considera verdadeiros clássicos,
são Dom Quixote, The Life and Opinions of Tristan Shandy, Gentleman
e a obra de Franz Kafka – que considera “um acontecimento esquisito da
modernidade”. Reluta em apontar os
“contemporâneos” favoritos porque
considera que “a produção pré-internet talvez já não possa ser considerada
contemporânea”. Dentre os “escritores
em atividade”, então, gosta muito de
J.M Coetzee e de Enrique Vila-Matas.
Bruno Cobalc hini Matt os

O livro por vir:

“Macunaíma, de Mário de Andrade,
é a coisa mais relevante que já li da
literatura brasileira”. Apesar de não
o possuir fisicamente, alega tê-lo “em
espírito”. Não comprou por falta de
dinheiro e porque tem na biblioteca
da faculdade. Para Fernando, o livro
é “um acontecimento estético”. Por
trazer muito daquilo que ele procura
na literatura, é livro brasileiro que
mais gosta. “É bem diferente do que
veio a ser entendido como ‘clássicos’,
ao menos pelas academias gaúchas”,
diz. O grifo é meu.

J.M. Coetzee:

Tem sete livros do sul-africano.
Gosta principalmente de Foe. “O
livro conflui o que ele diz e como
ele diz. É uma simbiose que foge
ao lugar comum”. Destaca também
o que considera o lado nãoexperimental do autor: “Desonra
e Waiting for the Barbarians,
apesar de serem livros à tradição
– o que não me agrada muito –, são
exemplos belíssimos da capacidade
genial do escritor.”

Dedo Negro com Unha:

“Gosto muito. Acho que ele é a farsa
épica que se mente enquanto farsa
épica – ou seja, acaba o sendo”.
Arrã. “E a capa interna é genial”.
Por causa do livro, considera Daniel
Pellizzari um dos nomes mais
interessantes da produção nacional
(essa sim) contemporânea.
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prateleiras
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Tudo aquilo escrito da década
de 1920 em diante e que é
“considerado relevante pela
crítica que tenta se ocupar da
literatura contemporânea e
moderna”. A leitura sistemática faz parte de uma tentativa
historiográfica para provar...
ele não sabe o quê. Torçamos
pelo sucesso da empreitada.
Mais pontualmente, está lendo
Ulysses, de James Joyce (um
amigo disse que ele deveria se
envergonhar por não ter lido
ainda) e Yiddish Policemen’s
Union, de Michael Chabon
(motivado pelo interesse recente no subgênero de ficção
científica conhecido como
“história alternativa”, que se
baseia na reescrita de fatos
históricos para propor um
cenário-presente distinto).
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O livro na diáspora:
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O Passado, de Alan Pauls.
“Pra ter uma idéia, não tem
ele aí mas tem um livro do
Jô Soares (O Xangô de Baker
Street)”. Saiu da prateleira
porque não lhe dizia “nada
sobre a literatura ou a vida,
se é que existe vida não-mediada pela arte. Além disso,
se vai fazer um livro ruim, ao
menos que seja curto”.

Enrique Vila-Matas:

Adora Exploradores
do Abismo, mas acha
que prefere História
Abreviada da Literatura
Portátil, que leu
emprestado e não tem
em sua estante. Fernando,
aliás, pesquisa a obra do
autor catalão. Perguntado
sobre o que acha disso,
responde solenemente
que “é legal”. Se é efeito
colateral o atrofio criativo,
isso já não sei.

Extremely Loud &
Incredibly Close:

Quando leu, ficou muito
“tocado”. Foi seu livro
preferido por uma semana.
Mas passou. “É que é meio
alface”, justifica. “Não sei
se alface, mas alguma coisa
que tu põe na boca e é bom
enquanto tu mastiga, mas
depois não fica gosto”. Em
momentos de menos classe,
a metáfora utilizada é
“tipo quando tu peida e vai
embora”.
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por

Antonio Marcos Pereira

C
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onheci W. G. Sebald em uma
livraria pequena e adorável, na
Carolina do Norte, em outubro ou
novembro de 2001. Na época eu já estava nos Estados Unidos há mais de
seis meses e, embora a desculpa para

16

sebald

a viagem tivesse algo a ver com meu
projeto de doutorado, na verdade eu
esperava mesmo superar com a mudança de ares uma fase particularmente difícil de minha vida, e me desvencilhar de um sentimento de morte
que estava me consumindo pouco a
pouco. Obviamente a viagem não resolveu nenhum de meus problemas e
ainda acrescentou outros a um pacote
já bem avantajado de complicações –
foi uma tolice acreditar que a distância serviria para dissolver as questões
e, ademais, é bem vã essa esperança
de que os problemas se resolvam. Mas

naquela época, em Durham, à medida
que o ano ia rumando pro fim e o frio
ia se instalando, eu passava boa parte do tempo sozinho. Caminhava pelo
Campus e, às vezes, corria pela manhã
no ginásio. Costumava sentar perto de

uma janela na biblioteca, com um livro
e um caderninho, e ia muito a essa livraria que era pequena e aconchegante, meio desorganizada, com pilhas e
pilhas de livros usados baratinhos e
sempre com uma ou outra surpresa
interessante por um preço bom.
Nessa livraria trabalhava uma menina alta, com o rosto sempre parecendo ruborizado, gentilíssima, com
um nome polonês que agora me esqueci, que sempre puxava conversa
comigo. Enquanto se envolvia na tarefa infindável de arrumar os livros,
me indicava uma ou outra coisa que
achava que poderia despertar meu interesse, perguntava a respeito da minha pesquisa e de minha orientadora,

frável, aquela iconografia e aquelas
menções a Borges, a longas caminhadas na costa inglesa, à triste história
de Roger Casement e ao bicho da seda
– não sabia o que fazer.
Talvez fosse o caso de investigar a

como amolador de facas; que gostava
do Radiohead. No vazio todo particular que fazia meus dias em Durham
parecerem uma espécie de liberdade
condicional de mim mesmo, essas
conversas até hoje retornam para
plausibilidade de um gênero menor
mim como as imagens tranquilas e
na história dos gêneros literários, o
esparsas do dia rompendo no limiar
da biografia dos crído inverno, um ou outicos ao encontrarem
tro ruído de pássaros
Em uma dessas
com os objetos que
ou de pessoas abrinconversas ela retirou um permitirão que eles
do persianas, andando
se tornem críticos: o
de bicicleta, batendo livro de uma pilha e disse momento em que Bea porta do carro. Em
ckett descobre Proust,
uma dessas conversas “Veja, dê uma olhadinha por exemplo, ou quanela retirou um livro de nisso aqui, acho que vai do Benjamin faz suas
uma pilha e disse “Veja,
primeiras anotações
lhe interessar”
dê uma olhadinha nissobre Kafka e Piglia
so aqui, acho que vai
encontra Arlt. Nesses
lhe interessar”. Era uma edição britâmomentos um laço quase matrimonica de capa dura de The Rings of Sanial é forjado: dali por diante, a carturn. Estava um pouco gasta, mas limreira de um se fará circungravitando
pa, e tinha um nome, S. Sturm, escrito
a do outro e, quer por concórdia, quer
a caneta na folha de rosto. Manuseei
por contrariedade, os passos de um
um pouquinho aquele objeto indeci-
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a mochila de

do andamento do meu trabalho e das
aulas, comentava sobre o tempo e, às
vezes, me contava algo a seu respeito:
que sua família veio de Snowiedcko,
logo depois da guerra; que tinha nascido em Baltimore; que seu pai tinha
trabalhado como estivador e seu avô,
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consequências, eu estava lendo minhas primeiras linhas de Sebald. Um
ou dois meses depois, ele morreria
num acidente de automóvel quando voltava do supermercado com a
filha; um ano e pouco depois eu voltaria ao Brasil, com o livro de Sebald
na bagagem; sete anos depois eu me
sentaria para escrever este texto, o
quarto ou quinto que escrevo sobre
ele e, enquanto o escrevia, procuraria,
como um cachorro em um terreno
baldio procura algo indeterminável
e meio indefinido, presa de um faro
que o guia e o desvia e que só revela
seu destino quando este já foi encontrado, algo que ainda desejasse dizer
sobre Sebald.
Afinal, acho que buscava dizer algo
próximo da impressão que me causou
a caligrafia de Casement, gay e ostracizado, reproduzida em Os anéis de

Saturno, ou semelhante àquela melancolia que me acometeu ao ver a
foto da mochilinha de Austerlitz. Fato
é que, embora lembre de tantas outras
coisas potencialmente relevantes para
este texto – a importância de Stendhal
e Stifter no texto de Sebald; o uso da
iconografia como artifício de pontuação, modulando o efeito sintático do
uso habitual de referentes; a angústia
de influência na relação com Thomas
Bernhard; a menção aos experimentos com animais nas entrevistas, e a
relação entre metafísica e o ponto de
vista dos animais no texto de Kafka;
o uso de uma das teses de Benjamin
sobre a história como alegoria; a ideia
de ruína como contrafação; ter comprado uma mochila em 2003 pensando “Parece com a mochila de Sebald
essa” – acho que buscava alguma coisa que fosse tão particular e oblíqua
quanto o fato inexplicável de que hoje
não sou capaz de lembrar o nome da
moça que me atendia naquela livraria
em Durham.
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marcarão a rota do outro. Esses momentos, voláteis, informes e fadados a
se perder em uma vertigem de pseudolembranças erráticas e imprecisas
talvez já tragam em si alguma evidência embrionária da natureza da relação que ali se forja, e talvez possam
nos informar algo sobre sua própria,
secundária e marginalizada poética.
Ali, sem ter a menor ideia de suas
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china
miéville
Este é o cara (que voce não conhece)
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FÁbio fernandes

hina Miéville. Não, não é
pseudônimo. E o sujeito também
não é descendente do autor de MobyDick (que, vamos nos lembrar, tinha
o sobrenome Melville e que nos deixou como descendente um dos mestres da música eletrônica, Richard
Melville Hall, mais conhecido como
Moby, mas esta é outra história).
Google him. Procure o sujeito no
Google, em bom português anglicizado. E o que você vai encontrar, se
procurar no Google Images, é a foto
e um sujeito careca, cheio de piercings na orelha esquerda, musculoso e
com cara de skinhead.
Mas diz o antiqüíssimo ditado:
não se julga um livro pela capa. De
skinhead hooligan Miéville não tem

nada: formado em Antropologia Social por Cambridge em 1994, com
Mestrado e Doutorado em Relações
Internacionais pela London School
of Economics, Miéville atualmente é
professor de creative writing na Warwick University. Trotskista de carteirinha e membro do Partido Socialista Inglês, concorreu em 2001 a um
cargo na Câmara dos Comuns (não
ganhou).
E, além disso tudo, é escritor. Dos
bons.
Mas por que você nunca ouviu falar em China Miéville? É algo um tanto estranho, principalmente se levarmos em conta que o sujeito tem 37
anos, ou seja, é da mesma geração de
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respeitada a todo custo, etc. etc. etc.
cheio de vida. O que é que você pode
Enfim, fanboys – pessoas de quem os
dizer quando abre as páginas de um
ditos “normais” fogem com mais ralivro que te mostra uma cidade tecpidez do que da gripe suína.
norrenascentista habitada por huMas Perdido Street Station furou
manos e alienígenas, com sexo inesse cordão sanitário, essa barreira,
terespécies, cientistas em busca dos
como queiram, em pouco tempo. E
segredos do voo através de estudos
agora já está sendo lido até mesmo
de contenção de energia taumatúrpor escritores brasileiros respeitagica usando a teoria do caos como
dos e tidos como cult.
base, políticos do nosso plano de
Eu poderia passar a maior parte
realidade negociando com embaixadeste texto explicando
dores infernais, grediversas teorias pelas
O que eu posso dizer ves de trabalhadores
quais um livro ganha
humanos e aliens e
pela
minha
experiência
popularidade, mas o
polícia comendo todo
caso é que aí eu esde escritor, tradutor e mundo na porrada
taria escrevendo um
– como em qualquer
principalmente
de
leitor
é
texto de ficção (talvez
universo que se preze,
até científica). Porque que
porque o mundo de
essas teorias são todas
Perdido Street Station
me
pegou
pelos
colhões
furadas. Sucesso não
tem homens-pássaro,
se explica. O sucesso porque é cheio de vida. homens-cacto,
muexiste – toda explicalheres-inseto, mas não
ção é retroativa.
tem unicórnio nem bichinho bonitiO que eu posso dizer pela minha
nho. É um mundo de trabalhadores,
experiência de escritor, tradutor e
imigrantes, ladrões e prostitutas. É
principalmente de leitor é que Perdium mundo de violência e sangue. É
do Street Station me pegou pelos coum mundo quase igual ao nosso, só
lhões porque diferente.
que
é
Perdido Street Station foi publi-
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Perdido Street Station
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Nick Hornby, Neil Gaiman e Will Self
de contos, Looking for Jake, que con(na verdade, um pouco mais novo,
tém uma história de Bas-Lag, e em
mas quem está contando?), todos es2007 o infanto-juvenil Un Lun Dun,
tes publicados no Brasil e sucessos
com ilustrações do autor. No dia 15
de público e crítica. É cool ler pelo
de maio de 2009, Miéville vai lançar
menos um desses autores (pensando
no Reino Unido (e no dia 26 de maio
bem, talvez não Neil Gaiman, porque
nos EUA) um livro que está sendo
é autor de quadrinhos e de roteiros
esperado com ansiedade por fãs e
para cinema – quem viu a constrancríticos há anos, e tem tudo para se
gedora entrevista de Edney Silvestre
equiparar a Perdido Street Station
com Gaiman na Globonews, gravada
em status cult: The City & the City.
na FLIP em 2008, vai entender do que
Perdido Street Station está se torestou falando).
nando a passos largos um cult unChina Miéville esderground no Brasil.
Perdido
Street
Station
creveu até agora seis
Primeiro apenas enromances e uma cotre fãs mais empederestá
se
tornando
a
letânea de contos.
nidos de ficção cienpassos largos um cult tífica e fantasia – e
Começou com King
Rat (1998), e logo em
sabemos o que
underground no Brasil. todos
seguida iniciaria o
isso significa. A marque ficaria conhecido
ca de Caim indelével
como o Ciclo de Bas-Lag (um mundo sujeito que, como o Sheldon de
do próprio, que não é a Terra, e que
Big Bang Theory, só usa camisetas
não se explica se é um outro planeta,
de super-heróis, tem tiques esquisiuma outra dimensão, um universo
tos e vive discutindo (normalmente
paralelo – e isso não é importante):
em altos brados) que este ou aquele
Perdido Street Station (2000), The
filme de Jornada nas Estrelas é horScar (2002), Iron Council (2004). Em
rível porque se afasta da cronologia
2005, Miéville landa série original, que afiça uma coletânea
nal de contas precisa ser
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que Harrison também é desconhecido por estas bandas?)
Em 2003, numa lista de discussão
na web (cujos apontamentos foram
documentados na coletânea de contos e ensaios inéditos The New Weird,
publicada em 2008), Harrison e outros escritores, ao se referirem ao
trabalho de Miéville, consolidaram o
termo New Weird Fiction, que já andava sendo utilizado aqui e ali havia
algum tempo, mas sem muito rigor.
Para eles, New Weird Fiction era um
retorno ao tipo de fantasia com hor-
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O rigor com que Miéville
constrói sua linguagem e seus
personagens é do nível de um
Martin Amis, William Golding,
Hanif Kureishi
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à mistura, neste mundo pós-moderno (ou de modernidade líquida,
como queiram), muitos outros autores, como Borges, Gramsci e Marx,
John Reed, e escritores de fantasia
pós-Tolkien como Mervyn Peake
(autor da trilogia Gormenghast, bem
mais adulta e sombria que O Senhor
dos Anéis, e que não tem a menor
previsão de lançamento no Brasil) e
M. John Harrison (este ainda vivo, e
cujo livro Viriconium, escrito na década de 1970, influenciou ativamente
o estilo de Miéville – preciso dizer

ror que se lia nos tempos da revista
norte-americana pulp Weird Tales
(a mesma que publicava Lovecraft e
Howard).
A diferença era que desta vez havia, ao contrário dos autores da velha onda, uma preocupação com a
linguagem e com a construção de
personagens tridimensionais e coerentes.
Em um artigo escrito para o jornal britânico The Guardian em 2004,
Miéville se declara um completo
“control freak”. Aliás, se ele ainda

não tem uma grande fortuna crítica,
The City & The City não se passa
só o fato de merecer espaço num dos
em Bas-Lag, mas numa versão pamais conceituados jornais britâniralela de nosso próprio mundo, na
cos já deveria ser motivo suficiente
cidade fictícia de Beszel, em algum
para ficarmos de olho no sujeito. O
lugar do leste europeu. Ali, o que serigor com que Miéville constrói sua
ria um simples assassinato de rotina
linguagem e seus personagens é do
para o Inspetor Tyador Borlú, do Esnível de um Martin Amis, William
quadrão de Crimes Radicais, se torna
Golding, Hanif Kureishi, apenas
a ponta de um iceberg muito maior,
para ficarmos em autores britânicos
que revela conspirações estranhas
mainstream relativamente recentes.
e incompreensíveis. Borlú terá de
Como disse o jornalista José Casviajar de Beszel à única metrópotello recentemente a respeito de Leite
le na Terra mais estranha que a sua
Derramado, de Chico Buarque, liteprópria, a cidade de Ul Qoma, cujas
ratura é invenção. Mas Castello acha
fronteiras precisam ser atravessadas
que o ápice da invennão só física como
ção é o Chico. Com o Outra prova do talento e do psiquicamente.
devido respeito, CasOutra prova do
rigor
de
Miéville
neste
livro
tello (e eu te respeito
talento e do rigor de
pra burro, você é um
Miéville neste livro é
é
o
esforço
que
ele
faz
para
dos meus críticos fao esforço que ele faz
– o para emular o pidvoritos), não é não. Já emular o
tem uma pá de autor
English – o inglês
inglês “porco” de um falante gin
brasileiro tentando
“porco” de um falando Leste Europeu
fazer (e alguns até
te do Leste Europeu
conseguindo) o que
que não tem o inglês
Miéville faz em seus livros.
como idioma nativo e que precisa
Os outros livros do ciclo de Baspensar antes de enunciar.
Lag abordam outras partes desse esCom ecos de Borges e Kafka, e bortranho mundo: The Scar é uma hisrifos de Marcel Schwob e Ítalo Calvitória de piratas – mas não esperem
no, este livro promete atrair os nãoJack Sparrow e piadinhas engraçadinerds – e mostrar também para eles
nhas. Como Perdido..., The Scar tem
que um livro não se julga pela capa,
muita sujeira e sangue. É uma versão
nem um autor pelo seu público.
marinha do livro mais famoso de Miéville. Iron Council é, surpreendentemente, a versão areia. É um western.
Com criaturas bizarras e fantasmagóricas, mas com muito deserto e
cactos (e homens-cacto, como em
Fábio Fernandes é escritor e tradutor.
Perdido Street Station).

pidgin English
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cado originalmente como Fantasia,
o mesmo rótulo de gênero ao qual
pertencem clássicos como O Senhor
dos Anéis, de J.R.R.Tolkien, ou a série
Harry Potter, de J.K.Rowling.
E no entanto não é nada disso.
O romance de estreia de Miéville prestou uma homenagem a
autores clássicos de horror como
H.P.Lovecraft e Robert Howard (autores de pulp fiction nas décadas de
1920 e 1930 e criadores da chamada
Weird Fiction, ou, numa tradução literal, ficção bizarra). Mas adicionou

25

sou um

ludita
Ou como detestar livros virtuais sem ter um
único motivo racional para isso.
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sami r machado de machado

ma dos melhores motivos que já vi listados sobre razões para que alguém possa detestar
e-books foi a impossibilidade de, estando o leitor a ler no ônibus, poder
atrair a atenção daquela garota sentada ao lado, exibindo o nome do livro
na lombada. Sempre que ouço sobre
livros digitais e assuntos relacionados,
penso em todas as possibilidades de interação que o livro já me permitiu, inclusive descobrir afinidades de gostos
literários de amigos (e livros a pedir
emprestado) bisbilhotando prateleiras alheias. Sentirei falta de prateleiras.

Mas, brincadeira à parte, há dez anos
atrás, quando se falava do futuro do livro digital, dizia-se que, antes, era preciso discutir o seu presente, que então
não existia. Poderíamos então usar de
todo tipo de argumento, do desconforto de ler em telas de computador à falta
de mobilidade – um laptop, por menor
que seja, é sempre um trombolho a ser
carregado. O surgimento do Kindle e
similares, ano passado mudou essa realidade.
Recentemente, fui entrevistado para
um trabalho acadêmico sobre livros digitais, e fui perguntado se a editora do

À direita: Ned Ludd, o rei dos luditas, nunca se preocupou em ser coerente: afinal de contas, ele nunca existiu.
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qual sou um dos editores teria planos
Eu detesto a ideia de livros digitais,
envolvendo esse tipo de publicação. A
e detesto sem me basear em nenhum
motivo racional, lógico ou prático. Derealidade do mercado nacional é diferente da realidade do
testo unicamente por
mercado estrangeiro, Realidades de mercado razões emotivas, afetiprincipalmente o amevas e muito individumudam.
O
que
não
muda
é
ricano, e a realidade de
ais, razões que talvez
uma editora indepen- a relação afetiva do leitor não ecoem em mais
dente é diferente da reninguém além de mim
com
a
obra
alidade das grandes edie talvez um pequeno
toras – que, aliás, no Brasil, ainda não
grupo hipotético que, talvez, comparestão investindo significativamente em
tilhe do mesmo sentimento.
Entenda-se: não estou dizendo que
e-books, embora comecem a se preparar para esse novo momento. Mas
não há vantagens em relação ao erealidades de mercado mudam. O que
book. Elas existem, e são bem claras:
portabilidade e preço. Sem um custo
não muda é a relação afetiva do leitor
com a obra.
de produção, livros digitais são infini-
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“O livro está morto! Vamos comprar um Kindle!”

tamente mais baratos do que as versões
leitor, se aquele aluno continuaria lenimpressas, e não é difícil de prever que
do unicamente pela obrigação de enlogo se tornarão uma opção mais viável
tregar um trabalho – mas isso é outro
para estudantes em geral. Bibliotecas,
assunto.
Minhas experiências de leitura semmesmo as universitárias, se atualizam
pre foram bastante internas. Minhas
devagar, obras de referência possuem
tiragens pequenas e são
lembranças de um livro
caríssimas, não é difícil
são complementadas
para alguém com um
por memórias de onde
pouco de imaginação,
eu estava, emocionalnum exercício de futumente, enquanto o lia,
rologia, prever que uma
e onde fui parar depois.
E também por aspectos
ferramenta como o Kindle pode provocar uma
como a forma, o peso e
revolução quantitativa
o cheiro do papel utilie qualitativa em termos
zado naquela edição, asde pesquisas.
sim como pelo próprio
A segunda vantagem,
design do livro enquanportabilidade: qualquer
to objeto, elementos
pai com um mínimo de
que formam uma imapreocupação pela saúde
gem simbólica daquela
física dos filhos irá preNão julgo livros pela leitura na minha cabeferir que ele carregue
ça. Reparação, de Ian
capa,
mas
ficaria
mais
McEwan, me fez passar
os livros da escola num
aparelho que pese 300
um sábado inteiro colafeliz se alguns dos
gramas do que cinco
do ao sofá, quase doze
exemplares
que
tenho
quilos de papel às costas
horas de leitura ininter– e no futuro, talvez ner- em casa tivessem capas rupta, acompanhado de
ds não andem mais curmais condizentes com um calhamaço de 448
vados (o que por si só
páginas impressas em
a
qualidade
de
seu
será uma clara evolução
papel pólen soft macio,
da espécie). Ainda assim,
fino e agradável de foconteúdo
ter facilitado, no aspecto
lhear, sentindo a evolutanto físico quanto econômico, o acesção da leitura conforme ia aumentanso, por exemplo, ao Dom Casmurro de
do o número de páginas à esquerda do
Machado de Assis por um aluno de enmarcador, e diminuindo as da direita.
sino médio, não fará muita diferença,
Foi uma leitura que me impactou tando ponto de vista de formação como
to, que passei quase um mês sem con-

29

30

1. J. K. Rowling que, por sinal, anunciou que não lançaria seus livros em formato digital por desejar que
seus leitores infantis não fossem desprovidos de uma experiência de leitura com livros reais. Ao mesmo
tempo, o escritor Paulo Coelho reúne todas as cópias digitais piratas de seus livros no site Pirate Coelho,
e afirma acreditar que o leitor que gosta dos seus livros irá comprá-los independente disso.
2. E nisso, perceba-se a ironia de que um texto contra livros digitais está sendo publicado por meio de
uma revista virtual que, por dificuldades de distribuição, custos e produção, não poderia existir de outra
forma. Mas pergunte-se: você não preferiria estar folheando uma edição impressa desta revista?
3. Se você alguma vez sentiu um nó na garganta ao ver qualquer capa editada pela Martin Claret, então
sabe do que estou falando.

de e-books não soa atrativo para um
vidas, e dão a ela o tempo que julgam
bibliófilo ou colecionador. Da mesma
necessário para desfrutar de um livro,
forma que um cinéfilo não vai deixar
continuarão existindo aqueles que sade ver projetada na tela grande do ciberão valorizar todas as percepções
nema um filme muito aguardado para
sensoriais que o próprio livro, como
assistir o mesmo em DVD – porque,
objeto, pode trazer.
Talvez seja um apego à imagem roassim como a mítica em torno da sala
de cinema e da projeção complemenmantizada e idealizada da figura do
tam a experiência senleitor, isolado em seu
sorial de se ver um filAssim como a mítica momento de leitura,
me, acredito que o papel
com um livro em mãos
em
torno
da
sala
de
e a forma do livro como
e uma xícara de qualtal contribuem para a cinema e da projeção quer coisa ao lado, enexperiência de leitura, e
fim, o tipo de coisa que
complementam
a
não faltariam exemplos
faz com que toda eu me
experiência sensorial sinta, cada vez mais, um
de autores que usam recursos de tipografia ou
de um filme, o papel neoludita. Não que eu
de design como parte
pretenda atacar usuáe
a
forma
do
livro
da sua narrativa, pratirios do Kindle no meio
camente impossíveis de
contribuem para a da rua, mas a tecnologia
serem reproduzidos por
parece cada vez mais
experiência
de
leitura
outro meio. Da mesma
facilitar tanto a nossa
forma que não excluo a
vida, que esquecemos
possibilidade de que um bom escrique as pequenas dificuldades inerentor incorpore a própria natureza do
tes a cada processo fazem parte da
modo de leitura de um Kindle como
experiência que esse processo proporciona. Mas isso sou eu. E estou ficanparte de sua narrativa. Uma coisa não
elimina a outra.
do velho.
Outro exemplo: colecionadores e
conhecedores de música argumentam
que a compressão digital dos arquivos
elimina certas camadas de ondas sonoras que faziam parte da música gravada, e forçam, aos poucos, o retorno
do disco de vinil ao mercado.
Da mesma forma, entre aqueles
que têm a literatura como algo que
ocupa um espaço importante nas suas
Samir Machado de Machado é escritor.
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seguir ler outra coisa. Da mesma forma
cheiros, de que em breve o livro digital
1
que Harry Potter and the Deadly Hollows
poderá simular todos os elementos de
me deixou acordado até as duas horas da
um livro tradicional que no momento
madrugada, ansioso para saber logo o fifazem falta, tantas possibilidades de sinal da história, segurando um livro mais
mulações que fazem o futuro parecer
grosso que um tijolo de seis furos, mas
uma grande bolha de plástico2. Neste
i n c r ive l m en te
aspecto, de apeleve, graças a um
go ao papel real,
papel ultramacio,
me considero
leve e volumoum bibliófilo.
so, encadernado
Não julgo livros
com uma capa
pela capa, mas
dura que não só
ficaria mais feacrescenta firliz se alguns dos
meza ao volume,
exemplares que
como ajudava
tenho em casa
a dar impacto
tivessem capas
e imponência a
mais condizenuma leitura que
tes com a quachegava a mim
lidade de seu
conteúdo. Da
como um gran“...e tome isto é por apagar meu arquivo
de blockbuster
mesma forma,
de 1984, Amazon!”
de verão.
quando enconOu seja, meu único argumento para
tro duas edições da mesma obra sempreferir livros impressos, é o meu apepre opto pela mais bonita. Nenhuma
go emocional por papel.
necessidade de viabilizar um livro coNão quero entrar num exercício
mercialmente justifica um projeto gráde vidente – de que logo, haverá uma
fico frouxo e brega3 – mas isso também
tela flexível para emular uma folha
é outra história.
de papel, de que esse material simule
Por tudo isso, um aparelho leitor
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uma contranarrativa da

poesia brasileira

contemporânea
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Pedro Mandagará

as discussões posteriores aos anos 1950, uma certa
crise da poesia sempre tem
marcado presença. Em conformidade
com a tradição agonística da literatura
brasileira, onde cada momento literário
pretende a completa eliminação do que
veio antes, os poetas vêm declarando a
morte da poesia ou de algum dos seus
aspectos. Já de certo modo presente na
“Geração de 45”, com sua parnasiana
negação do modernismo, essa tendência
tornou-se mais explícita com os poetas
concretos. Para eles, ao menos naquele
momento inicial dos 50/60, o que estava em crise era o verso, que teria esgotado suas possibilidades expressivas. O
desenvolvimento da poesia dependeria,

portanto, de novos valores poéticos, de
explorar a palavra em todos os sentidos,
verbivocovisuais.
A narrativa-base do concretismo,
refinada ao longo de décadas de conseqüente produção intelectual dos seus
membros iniciais, teve (e tem) uma
oposição constante e ferrenha de poetas
e teóricos de verve mais tradicional (da
tradição do verso). Nesses cinqüenta
anos, era raro que se passasse um mês
sem uma polêmica na Folha de São
Paulo, envolvendo algum dos irmãos
Campos. Seus opositores e aliados foram variando com as gerações, conforme poetas morriam ou surgiam; alguns
mesmo, como Cassiano Ricardo, se alternavam entre os papéis. O que se deve
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da poesia dos anos 70 e após é a recente
(2007) Uma história da poesia brasileira,
de Alexei Bueno. Nesta obra, Bueno não
trata das vanguardas dos 50/60 – parte
da história das artes visuais, segundo ele
– e menospreza a poesia marginal:
Movimento numeroso, traduzse numa forte oralidade, coloquialidade e consumo imediato. É poesia
mais para palco que para página,
perde muitíssimo sem a mise-en-scène, ou seja, confunde-se comumente
com as artes cênicas – e alguns de
seus cultores de fato para elas se
transferiram – como quase toda a
poesia dita de vanguarda confundese com as artes visuais. (Uma história, p. 400)
Já sem a visualidade e o elemento cênico, Bueno ainda expurga o musical:
Outro fato característico é a
aproximação ou a simbiose com a
música popular: poetas que não conseguiriam notoriedade, ou a conseguiriam com muita dificuldade apenas como poetas, transformam-se
em letristas ou pura e simplesmente
em caballeros acompañantes de músicos populares com esse objetivo.
A distinção claríssima entre poète e
chansonnier, que existe com a maior
evidência na língua francesa, se apaga, por carência semântica, cada vez
mais, em português. (idem, p. 398)

A poesia, assim, se reduz ao verso na
página em branco, de preferência metrificado e afastado da linguagem do diaa-dia.
Às duas narrativas antagônicas – a
da morte do verso e a que defende sua
permanência – podem ser somadas algumas outras. Uma possível narrativa é a
que conta a permanência das formas de
poesia popular, desde os primitivos romances ibéricos até a literatura de cordel. Outras histórias poderiam trazer as
diferentes tradições regionais de poesia,
ou as diversas tradições de poesia oral
das línguas indígenas.
Quero propor, porém, uma macronarrativa que coloque no seu lugar de
direito essas complicadas relações entre
o verso e a música. Minha narrativa poderia começar nos primórdios de diversas culturas – escolho, como exemplo,
os gregos. A história começa naquele
momento em que a poesia lírica ganhou esse nome por ser acompanhada
pela lira, em que “a arte que faz uso da
palavra desacompanhada” (de música)
não tinha ainda nome (Poética de Aristóteles, cap. I). Naquele momento, toda
poesia era também música. A narrativa
continua na Idade Média, com sua rica
tradição oral, chegando aos trovadores
provençais e nas cantigas portuguesas,
todas peças cantadas. De fato, só no Renascimento começa a existir algo como
uma poesia dissociada da música. Nesse
momento, da criação do soneto, criouse a métrica como algo separado, como
um frágil substituto da música perdida.

Nenhum dos malabarismos dos manuais de metrificação é necessário quando
se canta, quando as palavras acompanham uma melodia. Com essa métrica
dissociada da melodia nasce o entendimento do verso como unidade rítmica
e métrica.
Mesmo essa poesia desmusicada, no
entanto, era lida em voz alta, como toda
a literatura foi, preponderantemente,
lida em voz alta (declamada, encenada)
até o século XVIII. A leitura silenciosa,
que hoje pensamos ser a mais natural,
dependeu da invenção da imprensa e
do barateamento dos livros impressos,
que foram, por bastante tempo, muito
caros.
Mesmo no século XIX, com os livros
já relativamente baratos e as massas (da
Europa) já relativamente alfabetizadas,
a poesia continuou a ter um caráter de
oralidade muito forte. Documentados
nos encontros dos inúmeros Partenons
e Sociedades Literárias Brasil afora, com
seus saraus, a oralidade pode ser vista
inclusive textualmente, por exemplo,
no marcado aspecto declamatório da
poesia de Castro Alves (onde se pode
imaginar o autor sobre um púlpito, conclamando as massas).
Passando um pouco rápido, chegamos a essa estranha segunda metade
do século XX, onde parece que a poesia versificada, mesmo a que já tinha
se libertado na direção do verso livre
ou da prosa poética, perde em importância, enquanto a música popular, no
Brasil e no mundo, só cresce. Chega um
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notar é que, como os concretos criaram
uma tradição de vanguarda, continuada
no neoconcretismo, no poema-processo e em diversas manifestações visuais e
neobarrocas, houve também uma constante de poetas ligados ao verso, como
Geir Campos, Ledo Ivo e Carlos Nejar.
A corrente do verso tradicional tem
sido mais bem acolhida pelas Histórias
da Literatura Brasileira publicadas (ou
revisadas) nos últimos cinqüenta anos.
Se a vanguarda concreta sempre aparece – normalmente como bloco, e citando sempre os mesmos poemas (babe
cola caco, lixoluxo etc) –, a preferência
recai sobre poetas do verso, muitos dos
quais de índole “metafísica”, espécie de
bastiões de uma tradição luso-brasileira
de “lirismo”. Essa é a poesia que, segundo Alfredo Bosi, continua “o nosso
veio existencialista em poesia” (História
concisa, p. 485). Afirmações semelhantes são feitas nos ensaios mais recentes
da história coletiva A literatura no Brasil,
organizada por Afrânio e atualizada por
Eduardo Coutinho, e na História da literatura brasileira, de Luciana StegagnoPicchio.
De maneira geral, essas histórias
perdem um pouco o fio da meada ao
chegar aos anos 70: enquanto alguns
saúdam uma “volta ao verso” depois de
uma certa “aridez” da vanguarda, outros reputam a produção daquela década, em especial os marginais, como não
tendo “importância estética ou literária”
(A literatura no Brasil, v. 6, p. 277). Das
poucas obras que enfrentam a questão
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até o momento, A fila sem fim dos demônios descontentes, em 2006. A poesia de
Bruna, lotada de referências intersemióticas com a música, simultaneamente
oral (mesmo fonética) e visual, destrói
as antigas essencialidades:

tese da poética que vem sendo perseguida desde os anos 70, com versos curtíssimos, alternâncias de nível, além de um
riquíssimo jogo com as tonicidades das
palavras.
neighborhoods

adj.
beibe
eu sou um blues nacional
cheio de exagero
e corações roubados
marginal nos 70’s
equivocado nos 80’s
insensível, burro
e raso como as preocupações do
Posto 9
que não se chega de saudade
e dolorido de tristeza
mas original e animado
como toda a jovem guarda em si

se o mundo não fosse
esse aterro de
máquinas
barbas
pilhas
débitos
prazos
e canetas
marca-texto
medos
dúvidas
e embalagens
tetrapak

pela 7letras em 2006. Bruna participa de
um sem-número de projetos digitais,
sendo o principal o blogue mídias virges
& condessa buffet (http://didimocolizemos.wordpress.com/).
Os outros livros citados são:
Bosi, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix,
1994.
Bueno, Alexei. Uma história da poesia
brasileira. Rio de Janeiro: G. ermakoff,
2007.
Coutinho, Afrânio, e Coutinho,
Eduardo (dir.). A literatura no Brasil. São
Paulo: Global, 1999. 6 vol.
Hollanda, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem: cpc, vanguarda e desbunde, 1960/1970. São Paulo: Brasiliense, 1980.
Stegagno-Picchio, Luciana. História
da literatura brasileira. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 2004.

março de 84
Neste poema se pode ver, rapidamente, a oscilação entre a fonética (beibe) e a visualidade (adj., 70’s), além de
um rico jogo intertextual, desde a marcação de dicionário do título até a impossível datação do final (Bruna nasceu
em 1984). Além disso, nos poemas de
Bruna o tema romântico perde o medo
do lugar-comum, perde o medo do ridículo, destruindo mais esse interdito
temático que pairava sobre a poesia.
Para terminar, cito mais um poema
de Bruna. Note-se neste uma certa sín-

se o mundo não fosse
um aterro de babacas
ou se o mundo não fosse
um abrangente
e resumido
aterro de sinônimos
e se essa rua
se essa rua
fosse tua
eu ia me mudar pra lá.
Os poemas de Bruna são de A fila sem
fim dos demônios descontentes, publicado

Pedro Mangará é Bacharel em Filosofia
pela UFRGS e mestre em Letras pela PUCRS,
onde agora cursa o doutorado em Letras (Teoria
Literária), com bolsa do CNPQ
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momento em que pensar em poesia é
também pensar em Adoniran Barbosa e
Bob Dylan, e estamos então no ponto
de chegada de minha macronarrativa:
de que a poesia não está perdendo pureza alguma, pois nunca a teve, mas que
está voltando ao ponto inicial, à promiscuidade múltipla com as “outras” artes.
Estabelecido que o momento histórico é da confluência da poesia com a
música, o papel da poesia impressa nãovocovisual, da poesia em verso, é repensar o próprio verso, é repensar seus
pressupostos à luz das antigas confluências vindas à tona. Parte desse trabalho
desmitificador foi feito pelos “poetas
marginais”, reaproximando a poesia da
oralidade cotidiana e destruindo a ideia
de “profundidade” temática que ainda
vigora em concepções como a de Alexei
Bueno. O verso, afastado de vez da métrica e da unidade rítmica, vira um espaço de jogo, onde confluem a visualidade
e a oralidade.
Não quero fazer aqui um histórico da poesia dos anos 70, que já foi
bem analisada por Heloísa Buarque de
Hollanda no seu Impressões de viagem:
cpc, vanguarda e desbunde, 1960/1970. A
rica poesia do período não se esgota nos
poetas marginais, que ficaram como
uma espécie de ícone da decadência
geral da poesia, mas tem diversas tendências conflitantes e cheias de interesse. O que quero agora é exemplificar a
continuidade dessa desmitificação geral
com dois poemas de Bruna Beber, poeta carioca que publicou seu único livro
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espaçamento, cuidando para copiar a letra de acordo com o encarte do CD (um
uantas canções são
mínimo de consideração ao seu autor,
ouvidas por dia, nas rádios,
e o mesmo vale para o poema copiado
nos aparelhos de CD, nos eledo livro). Perceberemos sem muito esvadores, nas salas de recepforço que não há, a olho nu e antes da
ção, nos iPods, no MySpace? E nesse
leitura, distinção possível entre os texmesmo período de um nascer do sol a
tos. Sabemos que ambos são distribuíoutro, quantos poemas são lidos? Mesdos em versos, e os versos organizados
mo desconhecendo as duas respostas (e
em estrofes.
até pela impossibilidade de um projeto
Passo seguinte: façamos uma leitura
estatístico que conseguisse dar conta
atenta dos textos. De preferência, acomdesses números, além de sua inutilidapanhada de uma escansão. (Se você não
de), ninguém tem dúvidas de que a cansabe fazer uma escansão, procure se
ção supera o poema numa proporção
informar.) De novo, não saberemos o
quilométrica.
que é letra de música e
Não é meu plano leo que é poema. Refrão,
vantar as causas (se é
A pergunta que vejo regularidade métrica,
que há) desse contraste,
forma fixa, esquema rítnem começar com uma colocada com frequência:
mico, figuras de linguareflexão sobre a origem letra de música, afinal, é
gem, jogos de palavras
(música e poesia são
(ou pode ser) poema? e o que mais se quiser
mãe e filha, ou irmãs gêlevantar como cores
meas, ou duas faces da
disponíveis na paleta da
mesma moeda, ou duas pernas do mescriação verbal, enfim, tudo (nada) pode
mo corpo). Apesar de serem questões
estar tanto num quanto noutro.
legítimas, não acrescentam nada ao que
Pensemos então no que vai dito em
pretendo: pensar a relação, não entre
cada um. Apesar de 90% dos maus poesses dois produtos culturais – canção e
emas e das más canções falarem sobre
poema – suficientemente distintos para
amor, podemos assumir que não há asque não os confundamos, mas entre posunto específico ou exclusivo de algum.
ema e letra de música. A pergunta que
Daqui, temos dois rumos:
vejo colocada com frequência: letra de
a) concluir que letra de música é poema
música, afinal, é (ou pode ser) poema?
b) assumir que o problema permanece
Tomemos, a título de exercício, a
Optar por “a” significa dar a discusletra de uma música e coloquemo-na
são por encerrada pela vereda da desissobre uma mesa, ao lado de um poetência. Como não é de bom tom assuma, cada um impresso numa folha, dimir isso, será preciso disfarçar com um
gitados com a mesma fonte e o mesmo

Entre a oferta

e a procura
Poema e letra de música
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quase que integralmente em cima de ad(falo de um bom compositor e de uma
jetivos e substantivos abstratos (como,
boa canção). Resultado: um texto cujos
aliás, a maior parte das letras da Bossa
versos, cuja sintaxe, cujo sentido, perNova), o que não condiria com sua bederam a fluência, pois descolados das
leza e sua importância
inflexões de voz de seu
(mais do que justificada
compositor e intérprete,
Uma
bela
canção
e justa) enquanto cande seus uhs e ahs, das
ção. Mas Vinícius, que pode ver sua letra virar paradinhas e retomadas
além de poeta não era
da versão “original”. Reum
mau
poema.
Ou
nem
bobo, certamente sabia
fazendo o teste em casa
chegar a sê-lo. O que (primeiro uma leitura sique não estava escrevendo um poema.
não torna a canção, de lenciosa, depois em voz
Lembro também de
alta, e com muito esforforma
alguma,
pior
que
um sarau em que, deço para não começar a
pois de Ferreira Gullar, um poema, ou menor, ou cantarolar), cheguei ao
Ana Cristina César,
mesmo resultado: um
menos
arte
Hilda Hilst, Allen Ginsobjeto incompleto, amberg, Sylvia Plath e João
putado, inerte, incapaz
Cabral, alguém se pôs a ler a letra de O
(exagero um pouco) de produzir qualVento, do hermano Rodrigo Amarante
quer efeito.
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argumento qualquer, do tipo: os versos
musicais, devem ser construídos (percede Construção, do Chico Buarque, com
bidos?) pelo leitor. Já a letra de música
exceção da estrofe final (aquela em que
é parte de um objeto maior, cuja natuos operários tomam a palavra), são alereza não é exclusivamente verbal. Seu
xandrinos. Um poema, portanto. Conritmo, seu andamento e sua melodia
vém não esquecer, todavia, que não é
estão dados no fonograma, e isso não
um determinado tipo de metro que
se pode ignorar. Logo, o poema é constorna um texto um poema. Aristóteles,
truído para produzir seus efeitos (proaliás, já falava algo parecido em relação
vocar, emocionar, sugerir, fazer sentir,
aos versos de Empédocles, que nem poquestionar, divertir) sozinho, o que não
eta era, muito menos músico, mas isso
acontece com a letra de música, que
não vem ao caso.
deve se associar a todo um arsenal exA outra opção é menos cômoda: exitraverbal, e que não é nada desprezível
ge que se continue o raciocínio. Talvez
(ingenuidade tem limite), para atingir a
fosse preciso pergunsua totalidade e produtar pela especificidade
zir seus efeitos.
Sabemos
que
o
Tirada do seu contexdo poema e da letra de
poema é um objeto
música. Do primeiro,
to de origem – a canção
os anos de teoria e esverbal autônomo, que –, a letra de música pode
peculação literária não
não funcionar sozinha (e
atinge
sua
significação
conseguiram (nem connem teria obrigação de):
seguirão, lamento in- total sozinho, através do uma rima fácil, que pasformar) uma definição
sa batida numa audição,
processo
de
leitura
convincente, que abrasalta aos olhos (e ouviçasse tanto os sonetos
dos) quando somente
de Camões quanto os poemas de Brulida; um refrão que se repete meia dúzia
na Beber. Da segunda, se a indefinição
de vezes, subindo de tom a cada repetambém existe, há ao menos uma certetição ou cantado em falsete, perde essa
za: ela é parte de alguma coisa. Talvez
expressividade na folha de papel, e isso
pode ser fatal. Uma bela canção, assim,
aí tenhamos uma brecha: ser algo por si
só ou ser parte de algo.
pode ver sua letra virar um mau poema.
Nesse sentido, sabemos que o poema
Ou nem chegar a sê-lo. O que não toré um objeto verbal autônomo, que atinna a canção, de forma alguma, pior que
ge sua significação total sozinho, atraum poema, ou menor, ou menos arte.
vés do processo de leitura. A totalidade
do poema vem das suas, e somente das
Um, dois casos
suas, palavras. Seu ritmo, seu andamenA letra de Garota de Ipanema, se
to, sua melodia, para ficar só nos termos
apenas lida, beira o infantil, construída
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Um, dois interesses
No caso dos poemas que viram canção, mencionei algo que passo agora a

chamar de “escuta interessada”: o fato
de o interesse na audição surgir do conhecimento dos poemas. A isso, oponho uma “escuta desinteressada”, que
nada tem a ver com desleixada ou desatenta, mas que simplesmente não carrega consigo essa pré-intenção: é o que
chamaríamos de “ouvir música”.
Agora desinvertendo o raciocínio:
parece-me que a leitura da letra de música tende a ser uma “leitura interessada”,
isto é, que remete à canção da qual a letra faz parte. É algo autêntico, além de
muito recorrente, seja num comentário
crítico de um novo disco do Caetano,
seja num trabalho acadêmico sobre a
importância da canção popular no contexto da ditadura militar brasileira. Mas
pretender uma “leitura desinteressada”
da letra de música, ou seja, do texto e só
do texto (e pelo texto, puramente pelo
texto), ou seja, da letra como poema,
parece-me algo nem tão frequente, nem
tão producente (será, na maioria das vezes, um poema ruim).
O fio da navalha, no fim das contas,
seria abordar a questão do ponto de vista da recepção. Duas perguntas simples,
que deixo apenas sugeridas, mas, suspeito, poriam fim à discussão:
- Quando (com que frequência, em
que contexto) se lê a canção?
- Quando (com que frequência, em
que contexto) se canta o poema?
Disso, tiro que o poema não vira
música com tanta facilidade. O poema
(o bom poema, pelo menos) é um todo,
tira (oferece) sua música de si mesmo,

de sua estrutura, de seus espaços em
branco, de seus silêncios. Faz parte da
sua natureza a relação que estabelece
com o leitor, e essa relação é de maior
liberdade (em termos de oralização, de
leitura, de distribuição de pausas, de determinação de acelerações e desacelerações, de entonações e assim por diante)
do que o texto da canção. E letra de música, definitivamente, não é poema, nem
pode ser vista como. Quando se faz isso,
talvez na tentativa de provar (enganarse) que ainda se consome muita poesia
no Brasil, acaba-se por “elevar” a letra
de música ao “status” de poema, o que
pressupõe que este é maior, mais puro,

mais arte do que aquele. E então enxergo aquela postura elitista de que poesia
é para poucos (tanto artistas quanto leitores), postura essa que, justamente os
que ressaltam o valor da letra de música
enquanto poema, dizem estar combatendo.

Diego Grando é poeta.
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Mas inverto o raciocínio: poema
querendo virar canção. Os do Manuel
Bandeira, cuja musicalidade é assinalada em qualquer manual de literatura,
soam como um jingle bem gravado,
mas ruim, no álbum produzido por Olivia Hime (Estrela da vida inteira, Biscoito Fino, 1986). Com uma alegria desnecessária, uma afetação despropositada,
uma entronização do coloquial que só
o descoloquializa, é um mau disco que,
em última instância, só interessa aos
aficionados pela poesia do Bandeira (eu
entre eles).
O mesmo me parece acontecer com
o álbum Melopeia (Rotten Records,
2001), no qual diversos artistas interpretam sonetos do Glauco Mattoso. Além
da falta de qualquer unidade estética,
que pode ser creditada à própria intenção de se fazer uma coletânea (mas que
não pode servir como desculpa), há nele
algo de desajustado, apesar das maravilhas que são os sonetos do Mattoso. Se
há poemas que conseguiram virar canções, são Revista (Humberto Gessinger), Confessional (Arnaldo Antunes)
e Precípuo (Falcão e Eriberto Leão), e
justamente porque os intérpretes conseguiram transformar os textos em canções suas. O mérito, sem dúvida, pode
estar na escolha dos poemas. Mas fazer
arte, de certo modo, não é nada mais do
que saber fazer escolhas.
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Essas pessoas nem sempre entendem as discussões entre esquerda e direita,
conservadores e liberais, mas reconhecem a
diferença entre dogma e bom senso
Barack H. Obama

Nem corretos,
nem errantes
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Mariano marovatt o

aqui vai mais um tosco boletim, cheio de palavras de ordem
sobre a poesia contemporânea
brasileira, parafraseando Leminski.
Parece que a poesia vai muito bem,
obrigado, ainda que alguns teóricos
mais aplicados se inflamem e vociferem
contra os caminhos errados que ela esteja tomando, mostrando a luz partidária
de suas seletas virtudes, em sua maioria presas ao velho chavão da tradição.
Os poetas de hoje – leia-se aqueles que
publicaram pela primeira vez nos anos
2000 – já nasceram sabendo que dogmas
estéticos e éticos, paideumas, cartilhas
e programas obrigatórios, embora mar-

cos fundadores de muitos momentos do
passado, são apenas artigos históricos1.
Se em outros momentos o esforço de
figuras centrais da intelectualidade literária, as antenas da raça, era necessário
para ensinar aos demais o caminho das
pedras – aprendido pelo lado de fora,
observando os exemplos exteriores e
trazendo-os para dentro, sempre na
vontade de pôr nossos escritos a par da
velocidade modernizadora do resto do
mundo – hoje, toda consciência poética
é praticada num movimento contrário:
fabricada de dentro para fora e individualmente, por cada poeta. No punhado de poetas que interessa a este texto,

“The past is not a fact. The past is simply a big field that had a great deal of activity in it.” (CAGE in
KOSTELANETZ, 2003: 40)

cadernos de não-ficção

por

47

foi sistematizar no Brasil, como princípio mesmo da arte, o direito de errar”
(ANDRADE, 1989: 75). Cacaso afirma
que este direito é “um pressuposto da
liberdade que o artista precisa ter para
criar em desafogo, livre de constrangimentos e limitações exteriores” (CACASO, 1997: 160). E vaticina: “O direito de
errar, antídoto preventivo antiacademizante, desde então, é uma conquista não
apenas daquele momento, mas passa a
ser um traço incorporado e permanente
da fisionomia madura, independente, do
escritor brasileiro” (CACASO, idem). Se
este traço permanente do escritor brasileiro começou com Mário, para o poeta
mineiro esmoreceu com a revolta beletrista da geração de 45, foi suprimido
com o golpe de estado concretista, mas
na geração pós-68, com os marginais,
voltou à tona. Por esta liberdade significar um desafogo ideológico – algo muito
mal visto durante os anos 60, devido às
forças vanguardistas e políticas sempre

imperantes, em choque e nominalmente devedoras do processo histórico – os
poetas do mimeógrafo foram taxados
por muitos de alienados. E justamente
esse desbunde é a fagulha saudável anistórica que chegou aos poetas de agora.
Retomando a Segunda consideração intempestiva, é das atmosferas anistóricas
que surgiram todos os acontecimentos
históricos (NIETZSCHE, 2003: 13), “a
contribuição milionária de todos os erros”, diria tempos depois Oswald. Na
opinião do modernista, do alemão e de
Obama, trata-se de uma escolha pertinente a intuição artística de cada poeta,
ou seja, de seu exclusivo bom senso (ou
o seu total descaso em relação ao senso
histórico) como alternativa ao dogma.
Para o outro, Paulo Leminski, realço
o aspecto visionário não-apocalíptico,
raro como em Oswald de Andrade. O
poeta curitibano, que afirmava ter tido
uma adolescência concretista e que assistiu de camarote o “boom da poesia

“Nossa tradição é europeia, nossa vida de arte erudita é a da civilização contemporânea, que já nem
se pode dizer mais europeia, nem mesmo cristã, pois avassala universalmente o mundo.” (ANDRADE,
1989: 131)
Conforme poema inédito de Bruna Beber: “A van guarda e leva o passageiro”.
Importante frisar que os poetas da geração 00 devem muito de seu bom senso não só ao “direito de errar”, mas também – como diria Heloísa Buarque – a expertise herdada da geração de 90. O apuro técnico
e o salto qualitativo visto nesta década são reflexos do empenho beletrista daqueles poetas. A diferença
é que eles não se sentiam no direito de errar, tamanha era a competência. Mas isso é um outro assunto
que merece um outro texto.
Pegando carona no pensamento de Deleuze, “as multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades arborecentes”. (DELEUZE, 2007: 16)
“The avant-garde is flexibility of mind. And it follows like day the night from not falling prey to government and education. Without the avant-garde nothing would get invented” (CAGE in KOSTELANETZ,
2003: 254).
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não há figura central ou fórmula central.
lugar da castração ideológica. São ápiNão há partidarismos nem polaridades,
ces recorrentes no percurso da história
conforme a epígrafe obâmica. A poesia
da poesia brasileira. Para tal exposição
hoje é livre e irrestrita, no plano estétirecorro a dois poetas / críticos nascidos
co. Exemplo? Pegue a esmo duas figuras
em 1944 que, mesmo mortos prematudíspares que possuam extrema habiliramente, são responsáveis por organizar
dade com o verso, para comparação: a
nosso recente passado poético, o premineirice poundiana com occitanismos
sente deles, e visionar calculadamente
de Arnault Daniel de Andityas Soares de
o futuro, o presente nosso, que eles não
Moura, e a força da ingenuidade essenviram.
cial de um Manuel Bandeira transcodiAntônio Carlos de Brito, o primeiro
ficado em Ana C., de Alice Sant’Anna.
deles, o Cacaso, como costumava ser
Embora cada um tenha feito livremente
chamado e chamar-se, foi uma espécie de
suas escolhas paidêumicas muito diverMário de Andrade de seus contemporâgentes entre si, não há
neos, guardada todas as
necessidade de briga,
Não há partidarismos proporções. Cacaso não
de acusações mútuas
tinha a voz impositiva do
nem
polaridades,
de “anacronismo” ou
grão-mestre modernista
“alienação”. Os dois
conforme a epígrafe que comandou a literasão produtos distintos,
tura daquele Brasil de 80
obâmica.
A
poesia
hoje
porém genuínos, das
anos atrás. Mas sentia a
é livre e irrestrita,
possibilidades literárias
mesma necessidade de
do século XXI. Outras
teorizar e contextualizar
no plano estético
comparações não tão
o seu presente, no caso o
radicais, mas igualmente
“movimento marginal”
interessantes, são: a revisão da language
(ou “geração mimeógrafo”), do qual fapoetry por Diego Vinhas e a revisão do
zia parte. A consonância entre os dois
modernismo por Diego Grando; a proestá no artigo, que não à toa, chama-se
sa nonchalance de Ismar Tirelli Neto e
“Atualidade de Mário de Andrade”; uma
a feminilidade sinfônica de Annita Costa
análise de O banquete, livro póstumo
Malufe; a erudita falta de critério de Löis
do modernista. No texto, Cacaso exalta
Lancaster e a criteriosa falta de erudição
a força anistórica, como dizia Nietzsde Luiz Felipe Leprevost.
che, da produção poética dos anos 70,
Não se trata de um ponto ideal inédibaseando-se no texto de Mário, assoto que sempre foi almejado, se é que eles
ciando a liberdade característica de sua
existem, mas parece que, estamos pasépoca com “o direito de errar”, verbete
sando por um daqueles momentos em
criado pelo polígrafo paulista: “A maior
que a liberdade, à flor da pele, tomou o
conquista do modernismo brasileiro
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poesia brasileira – para tristeza de um
longínquo Comte – não pode mais ser
levada em conta . Não se trata de estagnação de ideias, nem de regresso, muito
pelo contrário: este “bom senso” que
enche essas páginas significa o princípio
vanguardista inerente a cada discurso
poético individual . Mas o que significa
progresso para um, pode não significar
o mesmo para outro. Exemplos: a utilização de formas fixas por Alexandre
Artigas é progresso para uns e não para
outros – o mesmo vale para a ausência
delas em Augusto de Guimaraens Cavalcanti. A avalanche crítica de Ricardo
Domeneck e o minimalismo de Alerta
de vírus: os invisíveis mandam dizer de
Ana Rüsche podem significar progresso
para tantos e nada para tantos outros...
e tudo bem. Eis a grande colher de chá
contemporânea. Palavras de ordem e
progresso, ao contrário da impávida
bandeira do Brasil, “símbolo augusto
da paz”, perderam o lugar na poesia
corrente para as escolhas afetivas, vide
o blogue. Nem corretos, nem errantes,
os poetas e seus poemas seguem mais
libertos do que nunca, talvez.
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fácil” dos poetas marginais, definiu três
na música, busca na televisão, busca nas
momentos, três eras da criação, no seu
artes plásticas, busca na internet. A bustexto “Momentos da criação”. Sigamos
ca sem paradigmas oficiais. O princípio
o caminho.
da originalidade cageano: extinção dos
Primeiro: A hipnose na cultura; “dedogmas e de sua repetição em prol da
notação do referente”. Neste momento
busca individual guiada pelo bom senso
os exemplos ficam por conta dos conteú(isto é, por escolhas livres de preconceidos miméticos como: o figurativismo, a
tos) de cada poeta.
arte como documento, o indianismo do
No momento “um” temos o legado
século XIX importado da França. Acadedo século XIX, no momento “dois”, o
micismos iguais aos que Mário, nosso
século XX e sua força iconoclasta, pasponto de partida, com unhas e dentes
sando o trator no academismo europeu
combatia na primeira metade do século
cujas raízes têm mais de 500 anos2. O
passado.
momento “três” é o século XXI e a criatividade
Segundo: o despertar
As
possibilidades
deste momento de hiplibertada pelos agentes
nose, caracterizado como
anistóricos do século
são infinitas com a
“tautologia como fonte
XX (por exemplo, todos
abolição
do
dogma
de informação estética”.
os teóricos que estão ciacademicista e
Ruptura com o momentados aqui). As possibilito anterior, a luta condades são infinitas com
da iconoclastia
tra a linguagem. Aquilo
a abolição do dogma
programática
das
que Flaubert escreveria
academicista e da icoem Madame Bovary: “A
noclastia programática
vanguardas
linguagem é uma chaleidas vanguardas3. São os
ra rachada que batemos
movimentos de um hopara fazer os ursos dançarem. Quando
mem só, a multiplicação da necessidade
o que queríamos mesmo era mexer com
individual de “fazer algo novo” apagana clemência das estrelas”. O esforço da
do as fronteiras dos partidos artísticos
de outrora. Uma multidão de poetas
catequização poética praticada por diferentes seitas em meados do século XX.
com todas as possibilidades nas mãos no
Terceiro: a libertação, caracterizada
mundo da memória globalizada4.
Uma reflexão a ser feita neste novo
pela “pluricodificação”. O fim das fronteiras. A multimídia (para usar o termo
panorama com ares de anarquismo utóde Leminski, já datado). Produtos híbripico – para felicidade de Bakunin – é
dos, mutantes. “Assim como não há raça
que, desligados das amarras históricas
pura, também não há códigos puros”
ou de qualquer angústia da influên(LEMINSKI, 1997: 18). A poesia busca
cia bloomiana, a ideia de progresso na
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a incerteza como

princÍpio
Dois livros de Laura Erber
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Ri cardo Domeneck

aura Erber nasceu em
1979, no Rio de Janeiro. Como
artista da linguagem, seu trabalho utiliza dois meios, geralmente associados a gêneros artísticos distintos: a
escrita, com sua consequente manifestação e distribuição como livro, e o trabalho visual, especialmente em vídeo, que
chega ao público através de exposições
em galerias e museus. Assim, Erber acaba por ser vista como a autora de certos
livros: Insones (7Letras, 2002), Os corpos
e os dias (Editora de Cultura, 2008) e
Vazados & Molambos (Editora da Casa,
2008), assim como a criadora de trabalhos visuais, expostos nos mais diversos
locais e países, como o Centro de Arte
Contemporânea Le Fresnoy (França), a

Akademie Schloss Solitude (Alemanha)
ou na Fundação Miró (Espanha).
Meu primeiro contato com o trabalho
de Laura Erber deu-se em Buenos Aires,
em 2006, quando lemos no Festival de
Poesia Latino-Americana da capital argentina e, algum tempo depois, com a
edição alemã do livro Os corpos e os dias
(Stuttgart: Merz-Solitude, 2006), publicado na Alemanha com tradução de Timo
Berger, o resultado da passagem da poetisa pelo Schloss Solitude, um castelo
próximo de Stuttgart, que hoje abriga
uma fundação de estímulo à produção
artística, acolhendo poetas, videastas,
pintores, performers, que passam uma
temporada no local, produzindo um de
seus trabalhos. No ano passado, 2008, a
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“o que podemos pedir senão mais sede?
e terminar assim devotos mudos abertos”
O verso carrega a compreensão de
si e chave para o projeto todo, alertando o leitor para o princípio fundador do
poema: o da incerteza. Mais que uma
poética de concretude ou concisão, o
poema parece mostrar-nos uma poética
de hesitação e aproximação gradual de
qualquer que seja o conhecimento do
qual a poeta está em busca. Trata-se de
uma est-É-tica que procura aceitar, sem
apenas resignar-se ou lamentar em óbitos alguma “waste land”, nosso reino de
insuficiências.

“Gulliver gostaria de repouso aqui
atado em brotos de cogumelo
de lado para olhar o fruto aberto
um castelo de cartas também pode
durar no tempo
depois de cair”
É interessante que Laura Erber, sobre seu trabalho em vídeo dedicado a
Ghérasim Luca, escreve que sua atenção
estava voltada para o “caráter ao mesmo
tempo público, paradoxal e teatral do suicídio no Sena”, como assinala o poeta
cearense Eduardo Jorge em seu ensaio
“O eixo e a roda”, dedicado a este vídeo

cadernos de não-ficção

cadernos de não-ficção
54

poeta mostrou-se bastante ativa no BraIzabela Leal, a carioca por adoção Lu
sil: o número 20 da revista Inimigo Rumor
Menezes e a lírica analítica de Marília
trouxe um ensaio revelador de Erber soGarcia e Juliana Krapp.
bre o poeta Ghérasim Luca, sobre quem
Os corpos e os dias pode ser lido
a poeta havia criado um trabalho em
como um poema longo em um fôlevídeo e a quem havia traduzido para o
go que se divide em pequenos atos e
português, assim como foram lançadas
atas de inalação e exalação. A poesia
a edição brasileira do volume Os corpos
brasileira dos últimos anos entregou-se
e os dias (São Paulo: Editora de Cultura,
com frequência à produção do mínimo
2008), mais uma vez bilíngue, desta vez
e fragmentário, mas é uma das tarefas
em tradução para o inglês, com imagens
poéticas mais difíceis: a de poder atindo trabalho em vídeo que a poeta progir o mínimo sem entregar ao leitor o
duziu para o poemameramente desconem-série, e o volume Vista como poeta por uns, juntado. Ao adotar a
de poemas Vazados &
estratégia do poema
como
artista
visual
por
Molambos (Editora da
longo que se divide
outros, o que podemos em silêncios, Erber
Casa, 2008).
O trabalho de Lauapreciar em seu trabalho consegue produzir
ra Erber transita, asmuitos poemas que
é
também
sua
busca
por
sim, entre a poesia
funcionam em sua
escrita e o trabalho uma existência est-É-tica existência individual
visual. Vista como poe, ao mesmo tempo,
na
fronteira
entre
práticas
eta por uns, como artornam-se partes de
tista visual por outros,
artísticas, muitas vezes um todo, numa poéo que podemos apretica metonímica, em
vistas
como
inconciliáveis
ciar em seu trabalho é
sua estrutura como
também sua busca por
em sua linguagem.
Dialogando entre si, como queria Jack
uma existência est-É-tica na fronteira
entre práticas artísticas, muitas vezes
Spicer para as páginas de um livro de
vistas como inconciliáveis. Seu trabapoemas, sentimos completude funciolho poético-literário insere-se na tradinal em uma página quase em branco,
ção lírica do Rio de Janeiro, que tem
carregando apenas os versos: “o prinem Vinícius de Moraes e Cecília Meirecípio de incerteza foi também um dia o /
les dois de seus representantes modernosso princípio”, para unir-se a outros
nistas, mas espraia-se por poetas como
versos e acumular e crescer em sentiRonaldo Brito (o autor do maravilhoso
do (em sentido ou em uma construção
Asmas, de 1982) ou, nos últimos anos,
que substitua nossa inerente falta de
poetas como Claudia Roquette-Pinto,
sentidos?) na página seguinte:
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Laura Erber esta indeterminação faz da
própria linguagem o campo de dúvidas
e incertezas, não apenas do nosso velho
“mundo exterior”, mas daquilo que une
nossos corpos em meio a outros objetos,
e faz de nosso eu “o limite do mundo”:
a linguagem. Não há descrições, apenas
abordagens parciais, aproximações prováveis.
“o cartaz anunciava um filme de diálogos ágeis
mas falho nas cenas de ação”
O segundo livro de Laura Erber publicado no ano passado, Vazados & Molambos (Florianópolis: Editora da casa,
2008), intensifica e pluraliza estas características. Nele, a voz de Erber se expande e estende, os poemas individuais seguem dialogando entre si, mas o fazem
ainda por pequenas hesitações internas,
destinados a crescerem por metástase
em uma linguagem na qual sabem não
poderem confiar por completo. E, no
entanto, nada mais possuem, a não ser
esta linguagem compartilhável com o
inalcançável outro.

Poema com fundo de Suzuki Harunobu
Laura Erber
quando as ondas brancas ficam mais altas em Tatsutayama
ninguém mais sabe se vai conseguir fazer a travessia de
noite
se o mundo dos prazeres é o mundo das coisas flutuantes
se a gaivota de risco fino terá lugar fora da paisagem
estilizada
ninguém sabe
se os amantes
tramam suicídio em Amijima
ou uma viagem pra Cuba
se quando pronuncio certos nomes
as ondas ficam mais altas
em Tatsutayama
ou aqui
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de Erber. Eduardo Jorge lê, no ensaio,
o próprio trabalho de Luca e de Erber
a partir desta dramaticidade do público, paradoxal e teatral. Dos artifícios da
boca natural em pleno ato de projetarse ao exterior, em rajadas minúsculas.
Ao mesmo tempo, este trabalho lírico
parece esconder muito mais que revelar
qualquer eu, seja profundo ou público,
da poetisa. Pois Erber elide o confessionalismo ao demonstrar desconfiança da
linguagem em que uma confissão qualquer poderia ser veiculada.
Creio ser importante acentuar que
esta aceitação do mínimo não parece
comparecer em seu trabalho para satisfazer a já empoeirada ambição poética
brasileira pelos parâmetros de qualidade conhecidos como “objetividade” ou
“precisão”, geralmente casados no desejo de concisão. Tomado do importante
livro de Ghérasim Luca, Héros-Limite
(1953), Laura Erber entrega-se neste
trabalho ao que Luca chamava de “le
principe de incertitude”. Não se trata de
mera retórica crítica. Tal escolha gera
implicações específicas para a linguagem
de Erber. Enquanto outros poetas entregam-se ao trabalho de descrição poética
minimalista, na busca de um conciso
que é raramente também denso e teso,
de paisagens urbanas ou pequenos objetos, criando delicadas iluminuras (no
melhor dos casos), mas frequentemente caindo no mero desarticulado e uso
ingênuo da linguagem como simples
exercício de representação (décadas
depois de Wittgenstein e Peirce), em
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paulo scott
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Acerto e o
gosto de prisão

oucas citações são tão
ao mesmo tempo atestado de alguma
conhecidas (e reincididas) no
maturidade do escritor, mas que tammeio literário contemporâneo
bém funciona como margem de seguquanto a de Samuel Beckett que diz:
rança para aquele que julga (e atribui
“Ever tried. Ever failed. No matter.
notas) à procura da revelação de uma
Try again. Fail again. Fail better.”. Pois
estética palatável. A oralidade da músibem, o alinhamento poético (a tonicidaca, do samba e, que os céus me deem
de poética, como já disse um incauto),
paciência, da bossa-nova, na medida em
e mesmo o cânone que o sucede, seja
que contamina o banzo acadêmico e os
em razão da tutela acadêmica, seja pela
influxos que gerará inevitavelmente,
aceitação popular, opera-se através de
também é um fator de fomento à repulum invencível processa contra construções
so de pequenos desasmenos óbvias. NoteA
oralidade
da
música,
tres experimentais, que
se que nem se está a
manipulados pela indo samba e, que os céus falar do leitor médio
tenção criadora tende
– o leitor médio e sua
me
deem
paciência,
da
a provocar o singular.
avidez por açúcar,
bossa-nova, na medida dias melhores, estíA isso é possível acrescer o processo mais ou em que contamina o banzo mulos psicológicos dimenos intuitivo pautaários, dor de cotovelo,
acadêmico
e
os
influxos
do pela negação do que
Richard Clayderman
lhe é anterior – para que gerará inevitavelmente, e pôr-do-sóis é uma
validar este aspecto é
das causas mais refetambém
é
um
fator
de
necessário reconhecer
ridas pelos editores
fomento à repulsa contra que se desculpam ao
o acúmulo próprio da
literatura, que extraconstruções menos óbvias não apostar (eu não
pola a oralidade dos
os culpo, há um tanprimórdios do poema,
to de sanidade mental
cuja tarefa era basicamente a de refornisso) em produções poéticas mais instiçar elementos históricos, e avança para
gantes. Por sorte, há as pequenas editoo registro escrito, que não exige atenção
ras (desde que não existam apenas para
auditiva, mas o esforço da leitura, o isopublicar os amigos) justificadas em seu
lamento da leitura, a aptidão cúmplice e
amadorismo benévolo.
criadora da leitura.
Por vezes, em debates literários dos
No Brasil, ainda prevalece a tendênquais participo, seja como palestrante
cia por tomar o lírico, e o seu externar,
ou assistente, noto que o endosso acadêcomo critério de sucesso da composição
mico é a essência posta (não pressupospoética. Isso exige uma concisão, que é
ta), real ou fictícia, e fora de qualquer

59

Afinal, como já ponderou Hans-Georg Gadamer (Verdade e método. Rio
de Janeiro: Vozes, 1997, 632 p.): “(...)
o modo de ser da literatura tem algo
de peculiar e incomparável; ela impõe
uma tarefa específica para o transformar-se em compreensão. Não há nada
tão estranho e tão exigente para a compreensão como a escrita. (...) A escrita,
e a literatura enquanto participa dela, é
a compreensibilidade do espírito de tal
modo despojada que se situa no que há
de mais estranho.”.
Imagino que resenhar cada uma dos
livros apontados fosse tarefa mínima
deste escritor. Todavia, parece-me bem
mais razoável lhes garantir que não há
advertência que imunize o leitor que
se depara com o texto desses poetas.
Imagino que seja errado asseverar que
nesses trabalhos não existe lírica alguma, ela sempre está presente, só não
se trata, fique bem claro, de uma lírica
apressada, publicitária.
Como já disse Joca Terron a respeito
de Marcos Losnak, tem-se aqui um autor que lida com procedimentos desconhecidos, o que poderia ser facilmente
estendido aos textos de Pádua Fernandes, cuja “ira santa que atravessa as cinco sessões do volume não sacrifica a invenção”, como anotou Fábio de Souza
Andrade. De Cândido Rolim não posso
deixar de reproduzir, com certa liberdade na diagramação, o poema “Cabeça a
óleo” (p. 14): “atado a graúdos / adestramentos líricos / jamais neguei ao
murro / sua drástica / prepotência / /

nunca pronto para / uma vontade nado
/ a grandes braçadas / contra o que se
tem / seguro e certo / / conto sempre
na/iminência / imprestável à / atribuição”. Fabio Weintraub, como registra
Maria Rita Kehl, deixa de nomear sua
paisagem íntima para inventar a intimidade do outro, uma intimidade inesperada, abordando personagens que estão
por um fio, como se qualquer palavra
errada pudesse machucá-los ainda mais.
Aí, portanto, quatro dos meus contemporâneos preferidos.
Como sempre faço questão de esclarecer ao leitor desavisado, não sou
crítico literário (se fosse, muito provavelmente cometeria erros, injustiças e
condescendências tão graves como os
que costumo testemunhar nos suplementos literários que circulam por aí;
mesmo o crítico mais gabaritado e talentoso erra), portanto, não persigam
neste “Acerto e o gosto de prisão” alguma veemência que consagre ou dissolva
seus eventuais pontos de vista a respeito
dos autores aqui mencionados. Minha
intenção é apenas enfatizar o mérito da
insuscetibilidade. Há outros notáveis,
eu sei, e podem, com maior justiça, ser
apontados em uma próxima vez.
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negociação. A partir disso se descobrem
trói apenas na forma, precisa de conteescolas e suplementos culturais que faúdo – inevitavelmente político (posto
zem do circo literário um combate veque observa e sintetiza as relações, de
lado e permanente de gangues e turmas
modo mediato ou imediato) –, gostaria
– as turmas precisam se formar, os apade anunciar alguns nomes cujo trabalho
drinhamentos e as vassalagens edificam
passei a admirar: Cândido Rolim (Cao convênio que está acima do gosto, da
misa qual. Porto Alegre: Éblis, 2008, 32
elucidação do conteúdo e abordagem
p.); Fabio Weintraub (Baque. São Paulo:
original –, afixando rótulos e preconEditora 34, 2007, 72 p.); Marcos Losnak
ceitos injustificáveis. Por isso, apesar de
(Um urso correndo no sótão. São Paulo:
resguardados, admitem tão facilmente
Ciência do acidente, 2002, 78 p.); e Páos mais jovens, para que se coadunem
dua Fernandes (Cinco lugares da fúria.
à intenção maçônica que os aplaudiu. O
São Paulo: Hedra, 114 p.). Claro, eu poque dizer? Atualmenderia citar, imediatate, por razões variadas, O que há de comum nesses mente, outros vários
tenho gasto dinheiro
nomes, mas prefiro
autores,
contemporâneos
apenas com poesia. Minão ser leviano ao sulitância? Não sei, o fato e ainda pouco explorados? gerir uma amplitude
é que gosto de comprar
tal que pudesse ser
Prefiro pensar que se
autores que admiro e
tomada por numerus
trata
da
ousadia
de
forma
também os desconheciclausus, por algum
dos, menos badalados, combinada com a qualidade tipo de esgotamento
para saber o que há de
pleno, absoluto.
inquestionável
do
conteúdo
futuro ali.
O que há de coParece-me impornela (por ela) veiculado mum nesses autores,
tante dar um depoicontemporâneos e
mento, mesmo que fracionado, sobre
ainda pouco explorados? Prefiro pensar
alguns poetas contemporâneos que, seque se trata da ousadia de forma comgundo percebo, não temem a inovação,
binada com a qualidade inquestionável
mesmo que ela não repercuta ou não aldo conteúdo nela (por ela) veiculado.
cance popularidade, pela falta de interSão poetas coerentes, nada acomodalocutores (o que naturalmente pertence
dos, isentos do temor “carreirístico” de
ao contexto poético) ou pela inexistênagradar leitores juízes (em voga) com
cia de suporte da imprensa especializafacilidades e virtuosismos, são artífices
da. É um campo terrível, inclusive de se
(não encontro palavra melhor) que cacriticar, já que as ferramentas da exegese
tivam o leitor, mas ao mesmo tempo o
poética são tão maleáveis. Ainda assim e
contemplam com desafios e surpresas
considerando que o poema não se consque são possíveis mesmo na literatura.

Paulo Scott é escritor
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