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001 - MIGUEL, Salim. Teatro . O Estado, Florianópolis, 19 out.1947 

~--~------~~~--n~ 
TEA T,RO I~K, 

:-> .\LIM ~1I(il' I~L ~ 
(do Cin:ulu i!(' AI'lI' Mu(icl'uu ) i; ! ::i 

CUll'ltl \'in.liamn:o: Hll u nci nnd n. cOlle!'!'1 h:andu :-I'U~ plano:-:. jli d hl. _ :~\ 
dl'sl«' me~. 111) 'l'p,dJ't1 Ah'ju'o llro CaJ"\illhu, ti Cíl'l'lllo de Arlt· MoJ""' II,, -:.à 
da!"a S{'U pl'Jnwil' ll {':-;IH.'t(u.'uln. "\ 

p'''':;f' p,'illlf'il'(l l· ... jtt·lúrtl\1I - como 1ambt"Jl) 05: fuluro.: - ..;P!":Í 1'30-
lnlf'ina(io Iwlo "(:l-'ntl' lI .-\eful':-Illiro XI di' }o~e\'l'rpil 'u", (Ia lo'uruh.tadt' de 
Direito d~ :-;.anla CHlflrina. 

Pal'u ~~:,a IJI'inH'il'a <lll!'("íwnlnefw ror» /!) e~l'olllida:i 11'(':-; pl'!,,'a ."; Ile 
nm ,'!tH. K C(llIftJI"llI' IHt\ iam(ls pl"onl!'( icl ,. em 1l0S~uS arl igos '1IlLcrio· 
1'.{'::<. tanL., ( ... ,' .. jl .. t l't~":'i peca::-. como a!'o ,h'mo Is que !e\'al'm08, ~el'â ti Ih! 
pl~vad.) ni\{') U1't.f5tiCtI. Pnfio 1lf't;U~ /'('pl'l'::-(,lllali\'~l:; do (IUt' há dl' UH;-
11101', tarHo nrJ ICllt/'o c<o;fr'ulIgl·it·O cumu lIuclorml. 

Sónll'lIt<4,' dal'rnlO,," hum l('afl'lt - blo gi.ll'unlimo!'i nos n,)~s{l~ It+ 
IUI'NI. t; ,"ô apl'f'sl'ntar('nw~ um'u e::[H'litClllu fluanno c5Ii\t'I' ern (ligllWJ 
1..1(' SCI'/'In \· btn~. ' 

.\àn rtil'l!n1ol" 'llH' o púhli("Cl ni1u ('..:tl'ünhf' no~sug IIl'iowiru~ C'..,
peláclllos. Firal'iaOlus mi"..:mo 111 li ito c~panlados sr ass-im "UU fl'Is-\I'. 
Ar.)~l1lmarlo fi \f'I' pf'Çinha:; m('llioCl'(l~, leves, {IUi' 1IltO lH'cf'~:õ;iln", {I,' 
muita. ulf'm;Ao "ara !-II'I'('m con1pl'N·ndid8~; estranharlÍ um teatro l)ro .. 
runllo. SillCl'rO, l"~l'inl rnl qu" srja l)I'.ci!lo Sl' eoncpnll'u,' inlril'lIlnl'nt,·, 
l!Pgllll' o fio da IItt~allu rtt'50e o inicio, I)('n:-;al·. ~:-Lumo!:i mal "-cu~tllma
du!'. OJhamn~ uma vrz pAra uma ,'oir.;a. ~p niín entelldemo::: .. , adl'u-., 
df'ixamcls clt: lado, l\la~ não deve ::~l' 3~~lm. IJc\emos 3(H'l'ntler a IH'Il
;o;/tl'. ,..01::' o t,Jtll" no:; cUJoIhl nlll1~ I rabtt lho, II(lR t',HI~:l mallÕ )ll'ulet', m·tiul' 
sal b:racão . 

.É urna ,itÓI'i.l qlU' nlcallcamos. :\'ão l'Õf' pj·n,!w agora QtU' U 1111\:. 
'('atl'u t~ um hicho de Sf'tl' ratlf't;H .... .\b~()ll1tanlt'ntrl O QIU' qUl'I'I'ntn:i 
dizl'r (o qu(-' f'lr l'xlge um l)Ult('O mais rir nl€!nc;ilo dn qUE'. I)lH' (,'Xl'nlp !I), 
lIH "ChiC'a boa". Porem. l'lmtarnn~ rnn. " inLf'ligr-!lcin (' bO;1 yt)ntad~ 
do nO!t..:n públi(,t1. E. (';;;talnn:-: (' ('rlu:-:, umll V('Z ~cflsturnados lHi Lua..; 
PI·4;U~. an J.{tn, Il'atro, tl.:i pr{' fl s 'IUI' lt'uhaUI algum t~nr.;illam(' nto, 
t(''':t', (j('firilnll'nlp podpr á fls!ooi"llir " Folgados", ··Chica;:. bna:-:" .e :"I'mo
lhnn!.p~ tmlha-:o.1nfol . 

. \s 11t'1: al.; p;:,('()lhidH:: pal'a a p~lt-l'la núo 1'0Jroriam Sf't' 1ll('lh()I'1e';, 
~lin (lla~: "O hunwrn da rlOI' na boca"; d{' J .. Pil'anrl!'lll); "Como cl{' 
nll'ntiu n'J lfJal'iou ,J,·I:.'", fil' ~lHt\\: ~ " Cm homem spm pai~ag..-·m". 
(k!y }o' . " ~. 

De Pil'1I1H1eJlu ,. Shuw. f)SIl'L'("{' tlllf' não prflci-canlfls falaI", Xiiu Idl 
qUf'nt. mNlian:m!l'ntf' intpl'p:::~Rdo pu!' ("oh'o, ('in .. ma ou J""ra~, que 
Hão Os coulu'ça, 1"50 d()i~ nnu)l'''1 fn.ml):,u:3 na:-; Leh'a:-: mllnfliai~. Pil'::\n
df'lIn tlm 110:-; mniol't·~ ,'..;('l'itm·l'''1 t' lr'u!rúlflgns m(NIt'I'llO~ ilaJiano..;, ., 
aul,w tlf' l'om;IJ},'t' fõ (' (.H't:l.!'I d,' ~Ti.lIIc1(1 \aloI'. haslanrln cilal': "O ral~ 
ridu AtaUa" Pa~cal " {' "H",i~ JJPr~onagen~ em UUt4C8 no 8utor. T)P ~haw, 
(I ~ulh'i4'o iI'Jandt\~, l'iio 1Il1lmf'1'r!o; as 1>Pt,'a:: Cl)nllf>citia:-<. muitas df'h~ 
t"ft.Th'lN.trla{lo:-t Illll'a n Clnl'lnA: Majul' Bill'Lal'u, Pigf'maIi5n, (:I'~iH' e 
Cwopntt'R, CA.ll4ticta rir . 

A.~ IhUlf' pe'jn~ ('Im 11m Dto quP rtcl.lt,~ {lprt'~f'nlamn~. ~o cal'llCt.~· 
J ' i~1 ira~ f' r.!:.10 t.flm UntR ill~fa tlo~ ~&fl11 .. alltul·f·~ . 

Onh'a eal'Rl'ff'l'r~ticn ,tu "(: .\~I" :-:f't'fl li UllI'j>::wn't'llr.iin, ;;;t'fhPl'(I lI"'
l'o:->sin'l. 'I" I,,'ta .. tli' jn\'pu ... JI('I'I(·II('.'nl,''': 011 não u .. " r.í,·('uJo'", fila" 
qQ(' . f'jam "atlui. Olly Jo'. f' :4., :mlol' rll1 "um ltom"m :-;PTll l)fll~ag(·m-.,~, 
um jU\"f-'m culnl'inf'n~,·. na. ... ridn f' cl'ialJu êiClJ 11 i (Im 1·' lnriau("M'Ii .... F. \In 
dus llUU d(lsl.acat1ol'i nU'mht·u:,,> ,lu "Cil'l' lIl" 114-' Ad,' MUrlprnn " '(lI~' ::~ 
IU'l,,"a •.• ma:"> i~L() jú é rni\l,~l'iu IHIl'U 111111'11 :lrligo. n filiai f3rf'mos 
tumunt'nlf'. . I 



002 - MIGUEL, Salim. Teatro: A pequena Catarina" O Estado, Florianópolis, 30 ju1.1949" 

-I 30 _ .. 11f4. 

Teat ro 

A Pequena Catarina 
( Pequen. peç •.•. g'ande. interpre'oI!Içõu) 

s . . M. 
l 

:\1'0 Ic at l'o, é Cusu su bi d u , sabidiss imu, o 8 U CC~SO d e UIll cSPC IIICt il o 
uepeuu e lan to Lia "co ntextul'<i. d u lJt!(' U, d o seu ten\u. de seu d ese nvolv i4 
n1 t.'ll lu. quanto I.!a i ll l c rvru l al,'üo e scgu ('a n ~' a d o s nl' l i ~ ' a ~. F. 0 11 rl if' t'~ fio, 

lIuid:ldl' c ClIuili br io do con junto. Sem um ou OUll'O {If'.".tes po ntos ))04 

lCI" u m CSl}c tácuJo P8sMweJ, m esmo bom - Do~m nao mais d o 
is lo" POl"qUe. não se p e nse que tc at l'O ,..eja e '(clusivamente pcça 0 11 

",u ." bom:. X-J o! Ê p r eci so que o lod o se ("omplelP. fo r m e um con. 
só lido . h omogcn co. t enhu u n id a df' " equ ilib r iu de pa r te, seja en_ 

l;:~{~~~ curno umo mú-clu ina d e pl"ccis<io. rl n i!"" .. sfmn , p ,H a l"unc iUU:ll" 
'rodas IlS 5\tn~ llH rtcs d " .... em C!lhu" m ui to bem nze il"d 'ls. :"TIO b;as-
I:t ,){'(' o hoa. ou um hnm cle nc n , Ou ct'nar io ,S bon s , e le ", para se Il' l' 

6U m o c sp c tticuln " 1\13~ 'tu'lo isto j u n t.o e ap rove ita d o. S e nfio te
um c .!ipetáculo bom, i ... ~ ve ? f:> !S m uilo bom nH'S01u - UUII l':a ' )U

ó t imo, (Ir A',." o l assf' " 

.\ ,u~8un {l a peça d a tl'mpO radn D i bi Fel·r e i .. , .. n u , e lh u A I\':u "o d e 
lho fl g rad ou e m ('"!le io """ o quan t o c ra p oss i n "" agl"a..Ju r . O qua n" 

.. ,·mi ti a ,sl' ll "" Io r ( m a s ,'o. qua i'il? d~ se p~ l"gll n l1ar : ( I Ue \" •. IiOl' ? ) 0 .... '·_ 
.. ~" ag,"ad.u"" .E pOI" is lo o signi fica do I>dnc ipa! ti o espet:\cuhl Jo " 

o vo l or d o c u jun to CHI>i!a ncad u c lh.\ m u n ei!':.! esv l ~ n dicli1 l)n 
l,'C'rl"f' ir!l" ~ d izer que n pC\":l ngTu{\o u CIII l~ hl!i o não é n ,chUt, 

::;Q :"~.,~s~,~"rtt ro i c t! d i ~('r m u ito '!JU'"<IUC a m c s n la cal"CCe d e Ill).t io r lrn 
; é l1 m ';:l PC\: ;I ns s in l; l'O " I I ,H'~ I -SC a L'n l l 't\ cl u, cn t ,·a -se. j" .! IlI .l -Sõ' . 

a v3 Ie l' , ~ {' 1"t.' l ir a nllu dl' pu is o t'SllJcc t m lo l' tinli com o cSP l t"i. lo 1('
re li? " ~.l.i d os pur~m, 1 013"0, Ui! Jn lugo , tud o liquidado, i'i nda sfiht'o. 

S Cl" OI i ll t l· rtJ I·~ ta 'fiu. A peç a p Or s i , não r cs i :H-C t\ men o l' !An O ',i st'. 
nl "' r L'Cl! . " n:iu Sl'l' <tuund u l "e l) I' Csc n t u dll jJ(l I' u m con jun to ri lo ' 

,I ill tellsiio d o A. ti a pc\'a ]l;,lrc('c ler ;o: ido fnZ l' !' I'il' -- I ' I II'U 

"''' '10 \'1'' . t IIUla L'umcd iazi nha \"u lgoJ", bona l. Il ' Vi' te' ng r !l(l ll\'(" ."· 
" UltC li"; f ' "tlnce :<('s rnn n d u 01 às c ent en a!;. j"l r (It"h lc iio em m.lotSa 11:1 -

Jl u bliclJ iÍ\ id o d t' (Ih (' ,'siíO ( :lei!. . I 
l'ur t' lII O O Ul' l\ (llg"no de r c :-! sl.Il tur, (I (1" 1' f aZ N"lm qU I' no"'; tI' "lIPC

,. ~~,"l),~Ct; i) . 1\ a mUI1t' il' tl !)Or fili e I"o i levod a. ti c I'na" t:om :. Il niet prt.'
~ d c tlh"{' I'l i t'. nlU~ sem que os u l ' lbdas in cu m bid os d ''! St'lIS 

I-C de !< cu rlJ~sem d os m/"~mo~" .>\ Jlc~ n fo i f r lltadll com o se I"d'isC 
grand e. [' 01' Ql1 ... . cl n nWS lIl tl ,forma q ue p o r um conju n to eql; i1i
(' :,(t ,'i u, dI" hon~ vlI lm'(> i"o f'orno o f (;' JJl bi l "e r l'c ira, "'A pequ l' nll 

{I .e {rl l i l \"{' ,"I _ ,I 3 (: ( 11 1('S 1 'h en'ey - l r (>s a tos ("01 l r ad w; ilO 
'\I Hgnl"h ilf's .Ir.) s{, I III" n ... um suc(' ~.o:'o c mc,"l'ce Sl"l" ,"is to, e m m :ios 

l llí h ,. i .. ])OI'h-'l"i a t l' r de "'abndo b Or l"l\"e lm c n te, .... e lI'ans fol'ma nd v 
"",e'ttc u lo m a L'1 ~ ." /O g r a';: a d o m undo" .-\ peça v i\"e de seus inlel"_ 

. ia \":lln l"isllf;ao rla (ln, p t'l os mesmos ao s p UlJ ei;,,;, d o a rJI"u\'e(ta. 
• • 

d(' lu{lo . a l':- ~ ma is in lll ig n iric·a nt.c cen ... . li .. r{'m i " Qu e c uda a,rtil;.· 
,U: tln d irc\"tlO $cg-ura c fe~i.t d e Hi b i l-'CI"l" I!iJ,:,:.I . PurQu e :t. IJ(: ';: II, 

c oi t od i u b a, (JO:t " C/ I .. 6 , n ii o ,-1('. man teria lh o" J>t' u m ú o icu Ul iullti 
Mus a ma n ei r a ~leg l"c . \ i\a , u l' c gt'i,"a l' p icanlc CO Ill Que foi co n · 

oa", I· ll UC a fa z d i g fW d e s e r visl ... 
ul't l stas (-' hámado~ li j u { ervir~ S~ I!ml' 11I tt t.: Ollle ll lu : fora m fel i_ 

13ibj FCl'rcil'~ c,o;I :' úH"llI IIU pe Que ml Ca l ·~1"'nY e tlelic ioea cm «eu· I 
tnl' iuu, • gl' l1 o..Je" . N UJlI flM.Ut!1 b as Lante d iCieel l d á-uos m a is um~l. das 
"lU\ 1) ~ l'@ U rà:;; inl cl'fJ rcl~(;" v..Js . S em ditOS n (' m b"iX Ql:!. l"lnnc. Viv e com I 
Jlu L'tw'tJhl :lde a rllf' n11l3 C'""'SC ir1 :1 tle m :ds para ti hJndc e d e !i:'lg{'lttl fla c 
(-' W"iUSll u 'e vada (lemuT'a lllo- oo6 d a d -c clLUll UI.'Do): vigar com vjgor c 
Itcli c:u.1c , a ti rnOli3 " B ibj B umu. ótim o: ali"i z. coocionf,c. segu r a, q ue !-; lIh fJ 
lO o it.o ueUl Se ITIovlw PJltu.1' um 'tenp, dize l' com SC1fUI 'D n ~a I: gl'uCIl . e 
va llJl'-su . uproveilu-s e o m u is pO.!is ive l de seus i~pei8. 

J .. u tz f:u IIiJdu~ JO!"Ú ::>'l ccnlc. o velho lord rcums t.ioo f: b n'gf>i l'O, ('_~. 
lIi ó Umu. S ou i ntf'I1l r c l nf!üo e, l fL mngniffc.u. ú d o lima c om ioid ael ... irrl"H4 
"jstf,"e~ 101.01 grundc oOm1co, SCDl cllir no r tdir-u )o, 9c m e mpreg AI' PS
raR\ofn lo. Até u ... !:! melhoras, os -c"ncruxes" rell os n o. p coa siio 4 ))por tn_ 
JlOS~ Rgradam. 

CircDC To.sl~s "h'cu muifn bpn, a sof tst woda Cl0f l'C, A qUf' gostav a 
dos mHhúcs do lord . .. '-Mim t8mb6m RodoUo ArenA. no "grande astro" 
Froful lS' ; .rardel Jercoli~ FUbo que DOS o ferooe um ;.om .John; B l'lmi
f a d ,. "-Imeida na. ir ritadissa JAfly .,...tha. Ú3 nnlr'na.. em pt.'t}t1f·na8 
Jm nUt';, nij{) prej udica,..m. l :nlRhnrarflm todos 111,,"a o bom andamcnto 
ri a J)t·~' IiII . ~" h on v pram oom reUcfdad .. nu SU83 InterveDÇÕCs" Enfim. 
n m bom e lt'Deo. hcm lAuRiado. fi rme~ sér io, qne transfor mou uma 
com ... ,d ia'Z inh. bem. mR .. b~m Ins ignirica.v t e UW1l milito atJ1'.d:h·t~ 1 (,5~ 

1.í.cul o. 
•• .. ('quena. Cll farioa" fo i ma ia uma "V i t~"r ta d., ",n li Ferreira e aeua 
panhf·iros . Uma ))fi la vilór ;a . 



003 - MIGUEL, Salim. Conto: A mulher da janela Gris. O Estado, Florianópolis, 12 jun .1949. 

A MULHER DA JA NELA G 
SALIlI ~lIGt; I: L 

... A mulher li ('~ ta,"a. como f1.empre. pc no;ath a e 
esperando; nio se oferecia nem se nel'a\'a. 

Deixou-se f ic:n para do, n obsen'á .. la. de longe, Que. 
rendo Si!! eh",gar, dizer ft lguma eoi lôOa, ~a i r d al1ueJc (as
~inio. daquela ad(I ra <:iio mud. , sor-d"r. Não poude. 
Algo Inexplicáyel O prendia, lhe tolhia a VOl,. Esfor. 
çava-se por~m tudo inuU). 

... A mulher parecia não o Ver. Sempre louge e 
penllattva. Outra. "'('zea êle Julgava que não. "Ela me 
espera" - se dllla a meia voz. saborenado aR pala
vras. 0."0 falar .. lhe. " 

Thaidt'pI. não. não era bem isto. ;\Ias aSfiim (:0111.0 
uma inrapaeidade lotai de )oeo .. o,-er ... e; petrifu:!ara
Me aU. Sentia_o, era uma força que o atr.i~ c r.:"pe
lia. Um eqaillbrlo. u_ eatabilid.de Que ~r. a me
dio~rld.de do •• cL1. fazer, do f tear ao que era, •• 
si. O m~dn do no",o, do 'Dio conheddo. " ma'her 
er:\ a int'ú,nita ... df'sconheddo que êle teuli. t." df"Me. 
ja\' .. 

..Jber ".Ph •• apera. olhando .. (; ou nã •• 
C;:.::~ ali. ... 1> ........... dn .... e o frl •• 
Il a ... lI... ...ple"__ •• do ... 

• YldL, Nio .. ia .. pc 5..,. _ ..... tOll .. _, 
f! "'~... qH pu.av •• e ",an8"am apr~ ~ 

aa.dotI, na raa e.l ... Jotto ávidoa de viver. Ne • 
.. lo o du .&da .... ~ Jl •• Ieo. pejaio a. na-
VenB. Nem a rDn veloz dos ultimo passarOI.,o 
o tre1D~r da. 'ou.&. ... 'nores. O sol (Jueimal"a. 
Depô"" u pta •• eh •••• e •••• e ... am. cAiAm pe .... 
d-as. levantavam ~ poeira d08 caminhos. t:Jf' não 
via nada, Dio aspirava o cheiro úmido. indefinido e 
bom ti. terra. df' vida. Que se exalava do (':hiio. 

Olha,.. a mulher e ~eU8 sentidos estavam prf',"08 
nela. ansiando mas ('om mêdo de chegar·se. . 

Se pôs. de repen te, a anda.r, puma revolta d" lo ... 
do o seU' ser. numa reat;ão contra a molesa lIue lhe 
tolbia Q pa~os, que lhe amarrava oco me~hros ao 
chão . Não 83 " 1. fie RC diri~a à mulher ou ndo. Rea e 

r ão confra que! J;(" per ,l."un tou, St"us pés chapinhavam 
na la ma. pisa'am 11 Q.~ pô ~as d'a j:!'ua, enquanto a cabt.'
t'a q lH' r ia ir :tlé m das nuvens e desvendar :! vid!l. 

Quer i"l r o\·oltnr.g(' ('ont ra o dominio dn m11lher 
'la iar.E'la grico . ir ~~~. Ou então penetra r a janelll e 
r1t'<.o('obri r o !;",~ rf'd() da vida, dominar a mnlhc.r. Que
ria Ino",tr ar ~ U3 ,·irilidad E'. n20 cede r a ,11':-;(" <õtrm ti. 
me::t to d", C'n t rpj!a Q ua~e f E' minino q ue o dOht~n:tvn . 
poie: a verd:lde f. Clue ~o~lnr i l\ dE' ac:he!"ar-se â mulher 
:~!'iXIH_~n d O lllif'l~1"· . fõl~ntil-S!1' 'l'rotep'~do, confi.l l'te e 
I'o'lrfr- :hhla qUf> c1 ela !lod"rin haurir forçnc;; . viver. 
:~âo I:: r um. mnr~inal. lHas Í'oabia também 'Ive em 

• , 

t rOca da "ida daria parte de sua personaUdadfl, de 
Jõte u eu : que êle é .. ue dos dois. era o .. a .. fraco. 
is to o torturava. Por isto resistia. Verdade .. nll.a 
re-"i~têneia passh-a. Ihuda, de quem qlle!' • nio 
quer. Sentia-se rióicu)e. tolo, por agir .. '., 
cc ndo ~er a parte femiDina. A força da ...... " 
o nhia. sobrepuja,'", a dêle. não era ' •• te uma 
alra('ão fistea. ' porém mais mental. e co_l~. claeia 
de nuanees dublas. 

Mas nio andou muito. Parou. Pô. I' • ~irar de 
um lado pro outro. Maqujn~IDlente. Se .. ", p:rósimo 
à mulher. 

Não p.nsava. Turbilbonlv ••• lhe na ...... e .11 
farrapos de kléi ... Estava na .. desne •• d.'1NI 
plrite em qae não penAmos.. Deis. ... " , .. _ 
sejam. A espera. Os pensa_entoe .. ., ... 
andam adiante de nós o. 111 
mOA de vista. Voltam, Não 
tudo é incoJIBietente, sutil e 
fie.. lonp, na •• ti_ides ..... 

00 •• 
pre no meemo .IDi..eirculo. 
to de partida. repetAno& se.pr ••• 
vÃs e sem 8ignifi~ado maior. A ........ 
entendermos. De nio sabermos o que 
temermo a vida e suu aurpr .... & • caOsa 
primordial da nOMa indeeiaio e davlda. 

A.ora. por .xemplo: Que faria Ale ai- alU 
diria à mulher da janela 1r!'i8? Ni. 
forca que o atraia para ela,. não _ 
isto sim! n30 era bem oma roi .. 

Qu. 
a 

mais complexo, confuso. Nio f.rma .... 
to completo a ref'Peito. 

"'-;,:&bla. 
'oro allto 

u. penQlllen-

Afa."tou.~ qU 3.St" correndo. mas de-J.ado voltar, 
Fe c:he~ar, peaetrar a intimidade da Ift.lllft". Sabia. 
tinha ('e rt<'7.8 me<:mo. que voltaria. R pa. ,ia .u. • 
olha r e olhar. e ntfl rpecido. absorto, dneJeeo de se 
l" he~ar . mas intimidnde. a &Rp pra de 'Dão .. bla o que. 
até Que a lgo ine~p('rado f' que i-Ie não ron • ..,.i. ainda 
nem imattin~r o que pudes~ vir a ser. IIUeedef'lW. 

'rem in e dc~eja\"8 que tal momento e ..... flRe. 
~('m j::onha vn Cl l1 C 3. mtllher da janela irl'i9 ",ra 

n ,'ida. F i l'O ll ali a girar. a I{irar. Com mWo de l'he_ 
rar-~f'. de toma r LI vida nas mãos e po ...... la. de8-
,·cndá~ l a . 

Junho de 1919. 
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NOTAS DE 
• 

A po~s:ia é u. esta"do de espírito· E êste estl .. do é 
preciso tanto para se ler como para se escrever poe
sias. Há ocasiões em que todos nós somos poetas. l"ojs, 
de acôrdo com 8 nGSsa rea(ão íntima, há pOf"Ria em 
tudo que nos ~ercaf até nas coisas mais banais e co. 
muns. Do mesmo modo (:omo as (:oisas tidas e havidas 
mais poéticas podem não nOs impressionar nE'm a mí_ 
nima. Também o que se pode notar hoJe é que nio há 
coisas poéticas determinadas, delimitadas; não existem 
certas particularidades da vida. da natureza, d~ nó!t, 
que inspire. poetas, que nos deixem em "estado poe~ 
tico". Esta teoria que Os românticos nos legaram do 
objeto poético determinado, somente com a ~raçào de 
22 começou a deixar de ser verdade. Foi quando se 
4::ompreendeu que poesia é, fora dos objetos e dentro 
de nÓi!. Foi qUfDdo se deixou os palavreados alLis80-
naates e ,,&&108 e Be procurou uma poesia pura, si>ca. 
de um liriamo enxuto, como. de Carlos Drummoftd de 
Andrade por exemplo, onde não há luxo esb:'1nJaMrio 
de palavras, mas 88 palavras significando exdamt:nte 
as coisas Bem perder seu valor subjetivo e adquirindo 
novos valore8. •• 

Mas depois veio o mal que ' sempre acompanha to· 
dos os movimentos novos:. O dos " penetras·' e ad."sis
tas improvisados que fazem mais mal. um llôovimen· 
to do que os inimigos. Todo mundo se julgou .,oeta. 
Virou poeta bom· E então {oi o que se viu. Uni au. 
menlo tal, da semana de 22 até nossos 41ia8 que hoje 
temos uma verdadpira inflação poética. E '1 .Jof'sia se 
acha desmoralisada. Todo mundo é poeta (' quer es
cre\'er poesias. Melhor: Quer publicar. e não sabe o 
que - poetar é o resultadõ. Ninguém fala; ~()is () fu" 
lano pertence ao grupo e os outrO$ grupos "tão ala4::am 
porque também possuem seus " poetas" em idênticas 
situações. E então (. es~a enxurrada que se vê Onde 
até os esporádicos valores se perdem em m"i" i\ ol .. ré 
de super mediocridades sempre metidos a ~énio. De 
modo que, quan4lo ~urge um verdadeiro poeta, é f1:em
pre muito difícil uma a-nálise fria e lógica, l'rimeiro 
o entusiasmo e alegria nos dominam, Depois o t":lêdo 
de que o fulano se cabotinize, o mêdo de lahorar em 
êrro, de em lugar de auxiliar, acabarmos prejudjca ndo. 
Pois é um verdadeiro alivio poder ler algumns poesias, 
Cujll única inten ção é manifes tar um es tado POE'tico. 

UM APRENDIZ DE CRITICA • • 
. . 

21» e a' Infla Cão p08t1ca 
SALIM ~IIGUEL 

E é elite precisamente o caso de Walmor Cardoso 'a 
Sih·a · 

Cl Tanta música 
'fanta, tanta. 
Em meio a tanta música 
Eu em poesia". . 

(Do poema "lnexprimiveP'. Walmor Carduso da 
Silva - " Idade 21" - poemas - Cadernos Sul n , 1 -
1949 a aparecer brevemente). 

Em ': Inexprimjyel" o poeta se define .000. Aliás 
seus poemas têm muito de confissão, de extnvaharr.ell
to. f'; um poeta puro. inato. Sem a técnin, que só o 
contado demorado, o estudo com os grandes poetas e 
os críticos dão. Possui a poesia em si, em estado ~1-
vagem. Por isto certas incongroências. A poesia, em 
Walmor. jorra pura, às vezes até de um. m'lI ~ôHto in
condente. Mas sente-se sempre a sinceridade do poeta, 
E o desejo de encontrar o eqldlíbrio, o têrmo justo, 
sem esbanjamentos. E uma profenda sensibilidade para 
captar e transmitir de modo lróprio a poesia que há 
em tudo. 

Seus temas encantam. Pela pureza e simplicidade. 
Não procura o estron.o8o, o aelodramático, o tráfir.o 
as coisas enormes e traft84::endentais. Mas Rio as ~oisas 
ilimples, corriqueiras. de todo o dia, que ~U;8 "emos 
sem importÂncia com êsses nOS80S olhos pac'ltos. que 
êle busca. Para nô'los desvendar. mostrar com o poder 
transformador da poesia. E nos espantamos d~ não fiS 
ter visto. t o " Fundo de Quintal" onde êle -consegue 
um ('feito tão humano: 

"Fundo de quintal 
Sempre tri ste e 41a mesma dôr, 
Eu te olho com o mesmo olhar antigo 
Que guardo para as ocasiões tristes" , 

As palavras sÃo parcas, uniformes, mouúlo nas. 
com uma cadência 'Única, querendo mostrar o e~tado 
de espírito do poeta. Não há verbosidade, Não há des
perdício· E um amadurecimento estranho. que no" flur ' 
preende quando o comparamos com certas infanttlida~ 
des, Aliás 8 poesia de 'Vai mor Cardoso da Silva é toda 

assim: feita de surpresas, .. boas..l más. Todo o lino 
decorre de modo idêntico. Mas mamo nos ternas rljfi. 
ceis, já por demais batidos, Cc&nsad08, e onde o pf'rigo 
da derrapada é maior, êle se equilibra com rara reli· 
~idade. 

,. Leva·me devagar 
Aos olhos doeemente 
Aos teus" . 

É uma poesia sem truque&. De um hermcti~o pu. 
ro, nascido do poeta sem. que éle o perceba ou fQrce. 
Quando o poeta. após fazer a poesia, vai ler nO\'amente 
o que escreveu, "vê" o hermetismo. Às VeZp.8 até se 
espanta. i; esta a impressão que nos deixam Hlgl~ns 
poemas do livro. Ele não falseia nunca o pensamento 
em troca da beleza verbal. Pois a beleza ma10r e~tá 
nas coisas simples conseguidas e no efeito delas tirudo· 

O livro ressente_se de um certo primarismo que a 
nós outros a,rada. Por se contrapor. por caUSa d~ tan. 
to artificia)ipao 8Jlraido ültimamente. Nos agl'llo;(a pre
cisa e principalmente por não pretender ser obn pri' 
ma. Mas um bom livro de poesias. E o consegue. 

t claroilue o Jivro possui luas 'alhas. Muitas tal
vez. E o .. aior é que todo i-le .transpira um ~onv(>nel
mento ingênuo. Ou então a falta de um maior ap~rfei
çoamento técnico, um acabamento mais esmerado, a 
exclusão de algumas - muito raras - pala"ra~ boni
las porém ôcas. Mas isto virá com o tempo, J<.:&tamo8 
certos. E por Isto saudamos em Walmor Cardos6 da 
Silva um poeta promis80r, poeta das coisas simples tr'ii
tadas com dignidade. E mais: que sente a poe8ia (IUe 
há em tudo, para ql1em a poesia é como uma nece3si .. 
dade vital. Não mero desejo ,de brilhar em Qa1ões, de 

· se tornar poeta da moda, como tantos por êsse Brasil 
afora. Quem escre""e versos como " Idade 21" o poema 
que dá titulo ao volume e fecha o livro, 

"Tenho 
A vossa idealização, a8 invejas, os contal'tos 

que morrem, 
A vossa cadência irremediável, 
O tempo que não será mais, tenho 
As ilusões tão perto agora - realidade quando 

!'>e forem ... " 
I)ode dizer que tem um lugar definido na pOês ia dos 

• • novlSSlmos. 
Junho 1949. 

• 
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Notas de uma Apreniz de critica 11 

SÓ sel1l particmar_ 
~eI)I)is . porem, IIlC~I1If) qll e pudps.. .. c_~ 

~n"s fi(' ill' de rura. tlc (JII (> an~ul c. a 
faceta dd Ih'l'oJ d l'vC'lllos ~oS'. 

. • o Que devemos o lh;lr pri
'I A ("!'it icll social uu r) :unbicn· 

ra d iorô nico d o IUo '! A anq ); soJ .la 
!~sse haixa do Hio, nos ' t. l"\s_fonds 

l«11I1 seus d n llllHS o u o lWof'Jlld o-
r.10 j l :V o .m h OP UP ! lIP.UIIH[ .)1> 0 P !lUelS-

1':1 a de esconde!" sob {Hp !da casca 
il'onia '? Ou ent ão a anal i 'ifl psico

__________ ~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--._<I ' ógica dos tipos, SlI fl S tJi'R l ies di an· 
tt· rios fa tos. a fotografi:t da c:lpi_ 
tul. a " jda 11l 1l11111ll n<.;a ela c id ade 

, 
NOTAS DE UM APRENDIZ DE CRITIC A 

li 
• 

• 

se llS co ntrastes ton berr 'l ntcs"" 
Qup fahll' ? 

'ias n ilO. não ircmo .. (ü 7. :.. r nad a: 
o livro n(')s Illc t't' Hl l'd ~). Te-

A Estr"la do M .arque ~ RllbAlo 811, bll M aiOs 111CII10< Scu fas,oin in, T ememo, ,H_ li ti 11 ~ O O lr (j 1""-,, Os l1H'S Il1 0 S cha\'oC's qu:, se diz 
11 loelos os liv ros. 

o f' sC l' i lo l' 
~t"l'(j u . s R,'bêlo 

Salim M igueZ 
du la nçamen to da"Cruzej ro" . )fesmo Br asi l tem tanta na tunr.lid :Hlc, vi · 
St:m nada dizer mos de novo E C4}J1l v.t' cidade e ·vigor. colo rid 'J, nos nhi
U1êd o, Iogos. Ninguclll d esenvolYe um te . 

PCl rq uc, tomo já dissem os. ° liyro ma aparen temen te banal I.io h .: m ; 
c dos ta is qu e nos meh~'ll rqêd o, E n iJJgue m e nco nlra tanta p'H.' sia l! U
nos encant a. ~10S mete ll'l'do pelo ri"mo .1as coisa s s imple~ t' corri _ 
scu v3101" pela sua im pol' la ll cia no quei ras n os p equeninos n n. ::ac: fie 

Assim tamh ém Ah '3 I'O J.i!l'i n o seu pau.pclTimo cen á rio d as le t ras bru- t tllÜO dia . E le sabe ca ptar {' lelO o 
" J o rna l de CriticH " . Clt til hcr m ino siJcir:ls, pelo estranho retsci ni o (Ine {IUe nós Y{'m os todos os di as, /1l as 
çC'sa!: es c r eveu sôbre " A E.;;I.i'ê la exerce sôbrc n ós, f.: u ma úhrn q ue (Ille não sabem os " en tender'" ecos 
Sobe " u. mesmo se dand!! rOl1' n u- sf' destaca, Que se destaca pelo scu t r:lI1smitc, n os faz " ver" U!o, ('O i ~ .l S. 
t~o nunelro, Oacar ~ndes, Otto Mai p('.,d('T d~ vida e com unicnção_ E Depois então. só d epois. nos ad mi
TIU, Carpcaux o CO"Sul~M, 11m d .... o;; como verdadeira obra ele art"" E ramos de as não tc r tamhém ,~ r; 111 _ 
nJa.or es rom~nce~ brasll c lI'o~ !P .tcs I nos e ncanta por tudo Que tem de precndido antes, E tudo lo de Ilm 01 
p oucos que fica r:!.' como ~spc]1 10 de, bdo e hom , pOI' .sua h istoT"!a t ' SN~S m 1.! ncira fa scinuol<>, qut' p r(' nrle in_ 
urna época ,q~e Jncga vcl r.lcntc é. ti po,.., (Leniza . S eu Alberto. Mâl' io, tl'iramenl(', Penso a lé (llIC C. ,!s la lima 
Mas, a.o nde UI amos .para ~. ,'~e fosse. Dona l\tanuelu, P ôrto, DI', Oli \'(>i ra , d as p ouquissim as fanu ls, a m (los 
mos cl.tm: to<l o~ , ?\ Que J[l C~cJ'(>ve- dc, _ r. ll~j~S~' 01 fi gura d e!lt e O~ i:'ej ma les tio csedtor Marque,') HC'Dt·. 
I'a,:n s~b ~c o lnl o, Que. dJ r ClllOS r a ' De Im c !o a gl' nt e n ão lhe .ln fi 10 : O d em8siado Cascin io q ue S("II 
PO i S nos. , 111(' 1101' imp o rta nda, n ão d á t ('oto es tilo exer ce sôbl'C o Ie l~(}r. Eh! 

I Ei s ~lí a noSso ver , p ara nus lei to. nel<'. P~lI'e('c fl ue de Ul11 ~ 11OI'a orá n os Casein.l tanto, n os 'l l rui (~A tftl 
I'e ~, eU l' iosos c i llsaciúv~ i s , I) Illa l, OH tnl vai s e sum ir · De I'cj'lent c r lc m~neira, que às vezes fl l.! fi OS 
O 1l1~ 1 el a leitu ra "dcrna!ioiada, De- crescI'. se avol uma, (> se t('r na das esqu ecemos el e qu e cst::mI'':'S tl' ll 
Jl0is de- lan tos nomes aba li .;; ados ~' C llIa. iorc .. (·ri ações do auto r ). Nos (' 11_ d o a h i<; tcfri a-: . (> a "j \. (, I1l (:~ . Snmos 
te l'em ol' lIpado do Jivro. fIue jI.)(le_ ('tint a P C' )o s(' tl d esen \'o h rirnc ll to c d e la. PCI'dendo da i tod o) I) l::!'n~o 
, 'C'lllt).S nós dizn? Que pod en'lIlos (:'~ til o . Aliús !\hu'(JlH.>s Rchi'-Io é ille_ de t.l naIi S~H' , du medida · E IC! Il i'io 
aCl't s('en tar? E sempre nos s >hl'a- ~'fn ' (' l l1i en l C' o mais impo~ tan t (' l'Sti- n o s peT'mite pCl'lllan('('e r fri 3s e in_ 
".', a d u vid a dc {I u e n ão e~tal'CJl1 CS Ii!-' tn hr asHeiro, E q u e t.l eli ez () "i 3 d ifet'cn tcs , Somos sempre parci ais. 
dIZendo nada nosso, Se não co· nll l'rad o r , co mo sabC' n os fnz(>r aerc- X :;:io temu .. equi lib r io. TI Ilc;sim n:"1o 
nl :('C'('ssem os t ~l i s t r aba lh os, pod e_ ditaI' na ~ 'mas histórias, nos ~; f~ tl .... íl('ontccendo, 1)(' I'delllos m ui lo d (' i m_ 
l'it11ll(IS ago ra dar nosS ~1 opin ião, m' r')o na~clls: ('01110 n os fa r. purtici- por ta nte n a ohra, muito lI !! i ~ l l' i ,l, 
po i .. s e l' ia "!lGssa" · Boa t~U nüo, p aT', viver com (')('s, arlmiró-Io's ,,(lf' que o r Or.1a nce ê e {lo !:1l1 (' tle 
~Ia s ass im . re p~,timos, cstar('(POs údUI- los! Acom pn o hamos d esfie o ."r. ssui, O contendo, o (J'l e ê lf' TIOS 
ó nndo a lgo nosso ? Duvi lla! Ou inir io aqueles "ida s, e s6 :l ';; la "g:;. truz ("01110 m ensagem, a PT"') J'l l' ta tesE
f orman do um ca..dinho, 11 m fl n1a l- mo .., no fim, s a udosos, !l. imlrt ('om (lt~ romnnce npes!u' cIo .\ S(r 
l1a ma c1 o d e tu rla (f Ile ('I)nhecemos, (lIas na cabeça e sabe ndo (Toe ;1II1l- cnu t ra os I'OI1 WIl('e s d e tesC' , Pois \ s. 
(:u,. l emos n re:-.peito c dai oncJ u_ t' 111<lis as CS<i llt>cel'cmo~ . C\)i:t :nnR_ t an d o dent ro d cl r . n ús pe l'd (" I1 ~)" . 
imlo, ex lra indo o que J),' n!'.!):nr,s q uc lemo::; a "l'SPl'it c Ihi (,oll .:-Iu- nós ,nã{l temos tl l11 (' s m~1 , \isú .. 
scr nosso? Quem sahe ! O Cl"l'to c r fln1e nt(' in lrrl"ompcu. nfio' IWS <l uis lel l! con junto e t amb ém, ri ~s ;1[11'. 
que n ão p odemos cal ar tl r~sp(> it o contin ua r ('o n lnu(lo . :\i ntiuf'm no t,:~, como · se cs livessemos de f (j-

E Ma rqu es Bebê' lo eD('a ~ tn, hm_ 
lo na ldlu ra como na rcj ~ : tl1ra . 0 11' 
111elh ol': . p ed e, ex ige UI1l ~ l'\' lc> illi ra · 
P :tr<l q ue se possa aqu i lrlti.ll· clt, t o· · 
rla a nelez:) (' fca l<lndc d o d~'am~ 
I lt llll:'W O, q ue t.' a "ida com Rl'lIS cha_ 
" fies, dramll lhõ(' s, fol net in s e llldo .. 
a vida com s uaS' nJ u lt ipl =l ; fuce las:
cômicas, ln1gicas, l'i rli clll:B . . . Só_ 
m ente com lima rclcitura nf;S po d e
m os se r 1\111 po uco mais nós lTIes-. 
J~1(lS . não 'DOS deixarmo,; lrv::.r 111· 
teiramentc . pela hisLótia , sem p~r
ficip:tr por .completo clt' )" , .. Aí ~ 
querendo. talve z se cons i~:l u ma
oJJsHse. Tal \'ez a gente c')!l si ~a 5P 
1 "Ta r dos perso nagens :'Ill(" noS"" 
p erseguem, que se a ,:.egam a nós~ 
fi cam c ra v~l(.l os em nós, 11 10, rão-
n os largill11 ma js, fldt! I'CI:l à nossa
p tlc com t) v isgo, Mas n lJn ~'"3 con~c
I,w i rem o& eSql.le('c ,' a h i 'il ô l'.Í ~l de
Leni za e seus com pa nl!ei l'os, é lps 
fi cam fázcndo pa rte d(> n IJ'isa yj(la. 
~ão p ersonage ns 'que de ngor a oor 
dhmt (> cnconlmremns semp r p nal; 
l'llas, nos nossos passeios, "'111 toda
p arl e. Pois Leniza, p r inciIJalmcnter 
(I Dr, Olive ira. são !fIos m~ i ,; im po r_ 
Itlll tes c ri ações da ficç<io bras~ Te irn ,", 
~a lt a ll1 (lo li vr o e vivem. C sofr (l!TI , 
Cam inham ~IO n osso 1:1do e c'.J nus
co di~cutem, (I 111 a 111 c h ri t!tl'll, 'pOT
V (-ZC'e;; a s amamos e em {) !1I ~,J5 as 
(l{l l IlIll OS. C o m todas as ', U fi ~ 1r r_ 
t uras e in decisões. Com desiJu'\Jps 
e SO B hos. 

E ha s1f1! Xfõo ra larrl11o'\ lll fei . .: fIe
l< A. Es ll'i·1:.J SoLe" . :\Ja:; ta,ahém 
n ã o l) r sq uC'ce r e lllos m Ill CJ . É 'mu 
li \" J'o que nos mete Illêdo. 
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NOT:AS DE UM A PRENDIZ DE CRITICA ---------------------------- ·M~ M iguel 
IlJ 

• 

Q Conto Gênero Dificil 
,~un l' a ~f'rá demai.s J'r i:iá-Io, ai nda 

qUf' já se teuha .lol'n ado \"el'da d f' h 'o 
chavão: o con to é, inegit\"clmenta, 
d ns ma i:; t1i l'icp is S' f> Il (' I' O~ lil er<Í
r ios. POI' uma s('rie enorme de I'u-, 

gemo li ma cl na !.iii-C' ps ico logic il , pro- \ gun las q ue não temos p~ 'c t en.!;üo de
é llra esli li ::i,ti ca , também ~ ,' (-'rdade responde r. Apenils la n \a ll1o~ porque 
q ue I1:iO sã o d es ta si mp les lih1 l'a- elns estão nos comichando cá ;por 
lUI'3 a flo r d a pel e. Xtw ! Sempru d(·ntro. De i xamo-Ias pi.1I'a outros 
se nota li ma tC'H.l a t i\'a de il)H'ufull' ma i::. capa;o;f's. 

lores, J1 0 is qualquer fa lh a, por me- ,dame n Lo, q ue fl HO ~alJemus pOl'que ~os t onl o:; d e Edn:ll'd o t.:anJi)os, 
nOl' q ue sej a, faz u-esabar U01;] II is
t ó r~a Que c ome\'uL'a mn it o bem. 
E as vc-zes mesmo a l(' 11 m c On ti 8l:-t, 
li: p"cciso 0 5 0 confu ndi r co nto 
com pjatla, como fazem Ill U i I 0 2, 
com capilll lo d p rUlI1l:u}('C, com t l'e
c ho de li\' l' ll, nu Illnilas \'ezes alp, 
com o se dit . com c l'r) n ic tl. O conto 
ó um gcn cl'o a utô n omo, qu e p os$u i 
suaa leis pl'ó Pl' ias - se bem que 
a té hoje aj nda nüo p:i! eja m lú m u i
to bem d eJ'i nida5. }loss lIi algumas 
ca ractt' l'i st icn.s q ue u di fere llciam 
C iso lam dentro d a liLeraLura . 

u A. não Ic ,'a a\'an te. um ::iabor m e io I'egi onal ista por " c-
Eduardo Campos nüo llos:<. ni esta zes, Sf' 1TI nunca pel'd er poré m l> 

!wcu(' upaç;1o d l~ j)l'UC l ll ' iI , d o t'~t ll- sentido u n iv(' rsa l. As bistól'ias de
do d os t jpos, das !lp!'sonalids .-Ic:; l'or l'em 110 Cea l'ü, os ti pos e coslu
joga das no rnr i o amh if' n tc csuas mes s;10 cHl'aelil'islico.3, os mOtins 

• 
l'e a~; fie~ em {' Oll I' t'nnhl com a d c.l iJ . pOI' qu e fi ::; coisa s são api'cscllt9:das. 
:f.: le simplt'smen le conta as vidas fem 91)r )0(' ::11 , ma s o fa to. o caso, a 
que p ega .sem maior es iolt'nsões; ooisa e m si, com pequenas Vo.l'lan
êle se sali :;; fa z em co ntai' a histó- tes, c om tIlocl i fj ca~ ri ('l S d e :O: Olr1(.'n o :; .. 

I'i a , em mos tr a r au IdtOl' lima s i .. poderia te r ocor r ido (' !TI ' {f ua!r.lum" 
l ml (.'fl o. Ptlgu um (lado a{'ontecj mf;>n . parte do mundo. E i ~ um dos LJ ons 

'l'a mbí" m, ou I1I ('S l11a forma como 
1150 I' fuciJ c~cre\'c r hOlls c on tos, 
ntio fi t;io fac il es~ t'C' , 'el' sob re o 
mpsmo, ana li zul' um Ji\"l'O d I'" con , 
tos c di 1Á.' I' se presta I)ll não. O gê
nero, ;o; l' lI e10 d os ma is complexos c 
con! t'ad ilól' ios, 03 prôpr ios cr iti cos 
e h istoriad osres !itera rios n ão 
l'slfto aconle::i nu que diz l'espcil'J 
a o "shol' t sloI'Y", . ca d a QuaJ len
do s ua op in ião pal' ticu la r' e que· 
rend o defenrJ ': -I a po is acha ser a 
,·cl·d all c ir a. O q lfl ' n ingucm nega 
Dorem (. {tUto para u rna ana li<;:.e 
prrc isa , clara, lúcida, onde se pos
sam defin ir os vu lo('rs (> de fe i l :Js 
de um t rabal ho, .:: e am plos 

lO c o tlesenvol\' c, Illu il qs 'ezeS 
tJl f' :";1Il0 Sf> 1l1 ti l';Jr dei", t udo o que 
o InesnlO orer('ct' . .:'(ilo hü, !>t'1o me
nos oilo not3mos nrstl",:-; Crlntos de 
" A Viagem Uc rilli t i\'a ", esta 1JreO
cupacão constante no tada na maio
r ia rios escrit or~s de hôj/', de fa· 
ze l' Ji tl'! 'ulnra. Mos s im d e con la r , 
110 gt'ne l'o 111;" um :--. ~I augham 11Qt' 

exemplo, Ou de um O, Henry. ::t a 
Jixatã0 dlJ um in st:l n l ~ da " ida, (\ 
a d escl' i,; ão d e um C3SU. 

P or ém será isto um bem ou um 
mal '? .\'50 ·Rabemos. 'fal \'i~z até u m 
bpm. Tah"cz quc a nosslt . I'a lha se
ja <I preocu pa~ ilo 'demas iada .em 
1)l'o cu r a I' i ..; to q ue chamamos kliLe_ 
l:al LlI " ~f '~, cm tudo. Pod o ser at!' Que 
o que ch amam()~ d e " li teratu ra, 
nao seja na lla disso, não seja n :l · 

a 

LJl'cc i::: o le r , comparal', clt 'pois t l'a n .... fofm und o aí; h ist órias em mr
é poss h'e ~ d a L' li ma opi nião ri1ais r-a cuisa sl'm v ida. I.!: es te · perigo 
ou menos a bali z-adn , Xào temos. não exisle e m E dual'do I:nm pos. 
POI' is to, p rctensüo d e fazc!' criti- Suas hislóri as Il'ansbordam fie , i
ca de co n los. Mas s im um s illlll les du, de s en timen to, esUio Pfjadas de 
passe io de es tud o e aprendi zado hu maniflad e, Um c ht> iro acre dI' 
aLravez do livro q ue or a Lemos em ter ra , d e sofri nlento, de sensaçõ~s 

mão. (A Yi.agem Defi ni tiva - as ma is d iversas se evo la d esses 
Los - j1~dual'do Campos - Erli lo- contos do livro. 'N u nca a [)reocupa. 
ra fo r laJ eza - Edi ção IJa trclcinada ção d I' iludir, mas ~em pJ'e a lguma 
pe la l'c,"is ta "eLA" - Ceará coisa par a con tar, u m fa to s im~ 

J 919) . ~) l cS, e Que as ma is das \'~zes a nós 
Os con tos Qu e E d uardo Campos outros passar'ia despercebido, mas 

DOS a presen la. em seu vo lume, süo qu e o A. nos most ra com SPu 1->"
pequenos apanllados da vida; tre- der d e ficcioni5ta. AgOl"a, j>prgull· 
abos sol los, fixa d os em tl'ac;os rá- ta mos, e é esta uma questlo m uito 
p idos l! pr ec isos. :\l um osl ilo im· d ebat ida por lodos : Na obr a de 
p Ies, c la l'o, s~m IlHllabar' ismos:, CO m a r'le não será p reciso um pouco de 
frases curlas e incisivas, o .A", nos despersonaJi satiip, de d esumanjd.t. 
c onta uma hj slória, um c,aso. E dc '! Es te dem asiado sentim en lo 
só. 1\1 as, se não podemos dizer de h umano não p rejudicará a obra d{' 
sens contos que são pro rundament a rte? Tornando-a as vezes mesm o 
ll'a balhados. sofridos1 o nde se fa~ fa lsa 8 in fie l a custa de demasiad a 
c:a lH)1a busca es tafab1e d e fil edidade aos morlf'los ~ 810 per-

,-alnrcs elo ] i\TU. ]~ s l a capaeid arJe 
CllH.' o a ulor tell l de 11 05 ap t'e~ ') nta ~ , 
asi m ca:;os locais scnd o lI lIi \ " !I:!\:J.is .. 

:5ciu conto::; cll (' ios d e iro nia , m cs
rl acln de ulIla pi.'dadf' in finita pe
los h omens q u e Il1l am l'ssofl'c m. B 
ta:11iJé ,n lima visão ~' l'ss imis l <l uo, 
n\lltd 'J. l'm PCSSitllisn, \· d lll :l l'g0, Ih . 

I'pm s l'mpl' j3 pOl' ilicn, a ne la Iil'i ca , 
1l1l)l{"<I laltan c!n. :l)gO pteg<15 a lé mui
t ' l "; "'"f'7.115 , "0 :1: 0 no 1,jl' I: C'; "Alj cc, ma 
tl ,\ \ 'IV11'''. 

O volu tllc t'stá bem 3pre~eIllad o,. 
(' pO~~ lI i 111l1 f}1. r el 'la nn i(larte , um 

, . . ~ 

<'Qll il IUI'I O, sem grandes al Los c b ai-

xos. E c '.:I 1'0 ql lP ser ia possi ve l des- " 
tacar unUtS h istó rias" ma ,:: coisa de ' 
gos to par'li c.u laI'. ~ão de valul' ou da" 

JUlHl amen la l d entro , 
d o 'OI! IIllP . Pu is todog I(·m q uase .) 

inl Cl'csst'1 pl'end em, t" sã() 
r'enll'o ~c um a. , 

JH'ó[J l' ja. ,\ p USHI' d isl o qua
:::e naJa po~sUl'm de nO\'o, o A. qua
se n[io se pl'eoeupou em ter visão, 
rl'l\Jwi a, sua, das coisas, .Em ver d~ 
ângulos no vos seus casos. Em dar' 
uma ron t J' i bu i ~'i'í o or igina l. Mas, 
sim e 50ll1cu lto em CO Il ta!' o s casos: 
com fide lid ade. E le- se conten ta 
com isto. 'É mai s um fo togràfO d() 
Que II Ill p<,squi sador de almas. (). 
q ue n:1o imped o que vez por' o uLra 
possua ana li ses pe nelr an les, }J con
tos b~m dese nvolvj dos , onde se une 
o infel'essf" da h istór ia ao modo co-' 
mo é \'isto, Co n lo !$ como " A Mosca" 
(q ue foi o Que mais noS agr ad ou 
no volu me) . "O Cor d ão de ouro"" 
"Fuga", "As rosas de MarguTida'''' 
e a 'rorn eira Aberta i1 pai' de urna 
poesia fininha, Je'Ye e boa, um cs
LHo segUl'o, n os agl'ada t'a m pro (uo ... 
danlP nte pe~o q uc LJ'alRm de con teu
do e eont r iblljCHo própri a do 'au- 
toro }<~ oode fi le consegue ser maia 
pessoal. 

Jú não Imd emos dizer o Jl)csmo 
do cilado "AJ ice, me' dê Arrior"", 
'"Seu mundo el'a o mar" , "O E nco ... 
t ro"1 Uma his lória de carnavaJ, & 

eSI.ccial monte " O locador de bom
bo JO, onde o banal, o lugar comum 
se e ncon l ra m aO' ladu m uitas vezes 

• 
com tJ c havão e o m au gos Lo. Alias. . 
"o Locador de B omba" é d o generG 
con to p iad.a. 

Fazendo-se o ba lanc~ d o volum e,.. 
com Lod os os pros e contras , O sal
d o é l)os iLivo. }~ I'avo r ave la. "A Via
gem Defi nitj va " se não chega fi se!" 
u m bom livro d e con tos, um volu
me rle l' initi vo, é r egula r:_ E d U1'an
te toda a v iagem por ele, não s e 'bo
ceja d e téd io, E conSf'gui l' j slo Df) 
gener o, é consegu ir m u i to, Bas'lan
te. Mostra q ue o A. p rom ete. E qu e 
com tempo e p l'á t ica pod erá s e im
pur nesLe 'gcnel'O d i fi c il imo q ue pos
s u i ce ntenas d e cu lto!'es e nOltCO'i .. , 
pouQubisim os v;t l oJl(~s rcais, , 

J ulho 19 H) 
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--------------------- , , influenciados pl'lo c-inclllll. ~las nesh: c:onlo mudel'Ii') nhul11 conlo fJUC' traga "nH! (·unh'ibuif.'áu \'('rdadcí1"fl -
l! ainda muito mais tlifícil de se conseguir coisa boa, mente n()\'~ e oriflinaJ. POll('OS conlos que ,t' :iJ?IIC'I\-
í'xigindo um m::tim' domínio técnico e estilistico, UIlI hun ,pOI' si prúprios, sem o nOl11e f to Autor CO lllw(-idQ 
ttproruodOI1lt'nto maior. ulI1a analise IlUlis sofrida. jú por' trabalhos anteriores a IlglH'nta-los, ~nrma-
mais pcs<luisa C pl'o\'ul'a, O (llI(' lIluilo nu-allll"nle sc In .. , A gT3111lt' maioria PUfl'l'e- !';e sali!ifa:cer t"1I\ :t:'t' 

Vl'l'dadi.';u.l1lCJlfe ...deccpcioo .... liI "Anlologi<.l de C'l1(' o nlnl "<.1 Antologia, eol:.llJol'lHlo par .. u' lIntologi:t. Pobre " Anlologio" ~ 
COl1tos dt' ":scdlor'Cs :'\O\'OS de Br8sil", (Edi~~âo :lJ)l'('~ Os da Antologia s ::1o na g'1'<lnrll' l1laiol' i'l tunl os Com lima lIprest'ntMção lôo bO:I, num;1 Nliç.iu b('w 
~'il' ntarlu. pela "Hc\' isla Branca" elo. Rio, como sua pl'l~ feitos com absolulfl flCSpl'cocllpa~'ão de estilo e !in- l'uid<trla l' fcit:1 l'ulll tanto t.'arinho, agrarlúvel , ate 1IH.'0;-

eIr I, · ....1 ' ' I"r) CO", ·,llg"",·.I".· b","s .··,I,,",·,"\" "".,s ,lo "1I('n i",.!', 111 a l'llçao c que contem.., Domes ue CSC1'llol'l' "S ""uagel1l (pois nào qu<,rclIlo~ crer (IUe seja inclIpuC'l- ",.. .., 
110'9'05 do Brasil, dc lItUlse lodos os estados), 1I,lIld, sem esla husC':t cstafanl<' d o terlllO exato, do Sim, liOrllt1e até mesmo YlIl' lI âerJ' conhecido pur hw-

Vel'c!:ldejl':1nlelltt.' dcccpcionllot(', WSSCJHu!S, ',.; i.. l'uidad o na co nstrução clu fl'll!oi-c c do p(,l'i odo, ela ('Oi fi ôl 101$ tl',alJalhos ele !'l'al valol', l'ln muilas ilu strac;:bes do 
isto III <'SIIIO, .'0 llue espt'rassemos algo de ótimo nu no,'a e pura, scm servilismo aos antigos moldes, m ~lS ' loIUtll<', roi belll iJlreHz, Mas, agora pCl'gunlamu'i: 
K('nêl'o, UUlél antulogia onde se deslllCaSS('11l muitos f'; alJcndo lllilisa-los no (IUe cles tem de hOH\ , apruvE'i~ Tamb~tl1 com , tair4 trabalhos, ' pOdcl'ia c lc tel' fl'il!) 
bons 1l0TOS contistas, e (IUC nos deixasse ver uma n o- lando tão sorllente o que ell's nos pode m dAr Como ('uiM melhor, podl'riulllos n ós <,xigil' J1Iais'! )'iel'cciam 
\'H g(' ração belll flltul'osa , à qpal fôsse possivcl 1)1'01-:"- conlrilmição e valorização no gêneru, E onde enCQn· os ('onlos e m stm Ilutiuda coisa IIlclhol''] I 
nosti('a r um belo futuro nas lelns brus ileinls, NilO: Il'ar 'hl coisa na Antologia tI& nc\'is la Branca? FraH' :'JUIIl:l rscolhu para alguns lI'ubalhos melhores, 
. Não t inhamos tal esperança" .Já pela mant>irn CUIHO C[II11C'llte, se tal Antologia .representasse a novll ge- na l1o .. sa opinião - isto é, CJue llll.1i::i nos ngl'ad.u'HHI 
foi urg~l1 iZMda a anto logia. um modo quc nos pareceu I'a~'ão de escritorcs d o BrtlsiJ , se ela fôsse a sua ex- - fi ca riUllIos em dúvithl. VOl'qmmlo a verdadt' ê que 
nad.t bOIll ; já pOrllUe o gênero sendo dos mais difi ~ pl'es~ão mais all ~t (' o QU(' há rl ~ melhor es ti\'esse CQ[)- bem p OlU'OS são bons, nllelll alguma roisn e um t's-

ceis COlHO realmente o é, exige de quem o (IUer 1I1ili· lid o nela , pobre ~el'açãQ! Pocle·se diz('r (fil e os· nomes tlldo mais c1P!1torado, uma procura de pesquisa t' fili ~I .-
zar e aplknr lima técnica toda especial, a ([ua] não é ali apresentados "sejam" valol't,s da nova geração, ção. E as \'eZeS fi<-amus mcsmo COI}J medo c nos )1CI'-
lógicHlIll'n le l}Qssivel (llIe todos possuhulI. Nem tal coi- )1as nuo se dá o mesmo ('0111 os trabalhos aprescntados, gunlarl110s inlima1l1t'nt-c : serüo tuis contos hom~ me.~-
SH se lhes pede, Mas sob êstr pODto o próprio ort{3- Estes são 11111 IlIOlllenlo infeliz de elcmentos da ger;)- 1110, ou II rpsto ê (11It.' é de tãu bajxa qualidade (' st"(rt 
nizac10r ,da ,lAntologia" jà se rnaQifesla na " Nota Ex- çâo. Porque ('a!oiO contrârio, <Iue geração s('l' in (,'ita, significado (llIe oS poucos rl's talll es log icanll'nle fe-I'ão· 
pJicath'a", <Iuando diz: "Nào só de l"onlishlS, lIlD'i (11Ie já nós('eu tiio mirrada l' sem , 'a lol", presa a lima • que sobrC's .. Ür'! Mas não! Devem ser bo ns lllJ.'smo, pOI'-
tnmbrlll tI(, rfOlllancistas e phetas"; ao (11Ie IlÚS .icI'C!oi- serio{' d<, itleias mais do que velhas e preconcct.ida$. llue al guns dl>le~ lidos antl's j:'1 lOS IHl\"iam agr.ufa-

'. Salim Migut-l 
IV 

Uma ontolo,i •. , N.d •• ntolosiC. 

• 

r 
• 

('{'nIHl'iullIos ainda cronistas. cri.ticos, etc, Pontu e, e m presa aos 1110d"los llntigos (Ine ela ' tão violentalllcllte 1'10, (I<,ixaclo impressõ)1 fa\'ol'l\\'cl. 
\'(' nladc, o que menos há na antologia são contistas, Quer combater! E 110 (,l1t,\nlo, que toma l'la daR gera- Sl'mpn' ~ diflf'1I e dl''iagT'udu\'cl 11m3 escolha el.'" 
E l' ntão de bons contistas e contos neIU se fala, Tanto ~'õ(,s passadas? O que estas gerações fizeram de 1UC'- tal fOl'ma, pC)i~ 85 mai", fias \'{>zes não passa de gO!;j(, 

uns ('un~o ontr~s vouco aparecem, E (Juando aparc- lhor, () que e-ShlS "t' rll ções buscaram e pcsquisarull1" pal'tjtulnr, coisa intima. Em tndo ('8S0, na nOS5;1 urú-

('em ou os l'untos já nos eram por demais conheddu!j. Não! Tio sÓUlentc (J que essas Illes mas geraçÕt's hã- nitio lIh~m ele "O "::X~}liI~ico", ti,> Murilo Uubhio; "E,n-
f oio encontrá-loa viam abandonado, deixando para traz por já gasto. Ire a Fila e o Jar"hu'" dt" Gastio de Hulanda; "Em 
numa ... .. .f.. . &11 L. _...;otp _~ ~ tal aplolOllja ...., paUl! tomo dp um Veleiro", de alaniel Dantas; "O. llut-
pio C'orv lieU conto ··0 de- um momento sem sorte da nov. seiaçio,. Pr. feII-. 1Ie- avio", de AJuhlo 
,lo 1Ill"'1I10 titulo) ou ('ntão não se apresentam ("om dnade dtO Iodos nós qu e a ela pertenc('ntos, <'.asO' COIl- lIedfoil"os; \fe- PAluardo Campps. pouca-
.\e u ~,: nU'lhor<,s trabalhos (e e êsle o caso de um Snl- trário não podcremos d-r agora ell1 clianh.' criticar mais ('oisa mllis '"" S8)"" Muilu puuca. Pec.luenos IrP<"hos ~~ 
flanha C()~lho aulor de alguns contos bem rí'gulul'(> 'i ningucm, (Ille teremos SCJ.llp1'l' sôbre llOSSOS cu!;l<lS n panos, f)e IrabaJbos Q1I1Ise sempre sem sii(nifkado. aét 
publil',Hlos , pela ., I{evista Br~Dca" e <lue se uprescnt l C'arga da " Antologiu"" Illesmo de nomes df' valor, Algumas (rases e Peri()ctt)~ le 
('0111 11111 ille:qll'-~' ... si\'o " .'\ lfulhl'r rio COlllcf('iante"), A "Anlologin" rstú ('heia di.' C'Ontos onde o lugar ('untos ('unH) por f'xfDlplo"O 8aralho", de I)a Costa c' 

• 
• 

QIJ~ll1tu a grande maioria, inteiramcntr 8<'111 im- ('omulll, o banHI, o j:'1 L'('diço c gasto, prá I:l de d('ven- Si"' .1 Filho: "A Mio t' o I>cstino", de Cicia Malh eiro'i: 
)1ortância. Conlos d e verdadeira insignificânda, d e (lo ('star el,ll:l:!rrado, se unt'l11 r passeiam 1.le mãos dtl- "Paflrão (i," , de José Carlos Cavul('unti Borgcli; "':;1-
f<ldul'<l qua.,e t'M'olar, ,de consh'uçiio vacilante, Iif tl- das, O co nto regionalista de pior cspecie: o conto pia.. l)Cla VCUUI", de Roland · Carbisier; frases soltas lia 
beando, o nde niio se nota ti buscu, 'a pesquisl1 l'sla- de de classe mais infilJ1fI, o conto surprez8, até mes- primeira parte de "C.arezinho de Visita", de Anihal 
fantt' -e m procura dl' novos molde's no gênero, de con- lHO o conto pseudo moralista, ('1\1 estilo rançoso, e Nunes Pires, o unico elemento de SaDia Catarina que 
fribuiçll0 c signifi cado Jlrúpl'io os tl'obtllhos, Ou l' l~tão qu(' n ad~l tem a ,'c r ("0111 ul' te ulí se <,nconlram. É d(' l'al"licipa da AntOlogia. E so" 
Ullla pcrfeita técni('a, UIll oOlllinio <:01111>1<'10 d o l.lS~UI1- ahismal' a fa lia II l' auto cdli('!.I . O mau Koslo na csco· Mas m~smo f'm todos êsfes filIe citalllos, (luaSe 
lo {' tia IlWft"l'ill, elo (jU (' Sl' quer fnzer l lh a ,t.'s lt:ll' ta, A f3lt H cll' um l>tHK'n de' cOlllj)reens ::io natla como C'ontribuição propria ao gêneru, só se sai-

A ,tl'l'cladl' jli p or c!Pll1ai~ ('onhecid~I, l' fllI C' no ('()II- ,h, (' lcl1Icl1to Hl'lisli('o \'tl lorhlado pelo bom gosto ê "lindo uns dois ou tres, 
(o. IHiu h:'1 po!' onde fugir, Dois C1llni nhus' se' iUlpi)com . <IUllSP lot aI. E a constl'ução é qU~lsc SClIlpl'C hllha, o • E c pena, Pois (luÍ' esta "A ntologia, de Contos d e 

• • 
E IH)!' (·I!.'s ~ <111(' é !l!'('(:i so sabc!' se guiar, c!cS{' II\'o l"illlc nlo SCIII inlc r<'sst' ncm unidade, o esti~ E!oi('ritorcs ~ovos do Bra"il" , se feHa ('0111 nwis cuicl!-I-

Ou sr ('o nla UIIW hislúria , 11111 ep isódi u. nos \,"- lu froux u. Quando 8 tenlalj\'CI t· <te conto mode l' no, do e l.llt'nção, I)()drria I1wis lanle se tornar uma ('011 -
lhos, 1II0 ldes flt.' um )lallpass~1I11 (c att:' mesmo cI('nh'/) mio Sl' ("'O nhC'('('J1I ns IillllilS 1IH'!\tnls d o gencl'u, os tdhuição \'alinsis!>iiI1l3 pHr;l o conhecimento "t"xato" 

• 
d\· ... s <' eslilo ainda Ill C'I1l0 h oje é pos.') í\'('1 fa zer (."Oi," l'il'1I f'; ma iol'es (,lIll<~I'es, Qlwnflo Sl' qucr fa z<,r O ('on l.. til" 11111 Pl"I'iodn de' grandl's Il ansf(ll'mações lun lO ,l'u l-
1)11 :1 , exelllplo 11<' 'i '"'' lUrsma :lI1lolngia ~'OI1l Ligia Fa- ,u'adl'lllkll , nüo "I' PO"Stll' a Iws(' l' oconll<'f' illlenloJ tllr~lis ('UniU sodais no Ikasil. Assim n;lda lIIai .. e d~) 
I-lU'Ptll-s T('ll'S); ou ('1I1:l0 se lelll:.l I) ('ontn 111 01 (' 1'1l ) d oto> qu e' (I pr;JIiCanllll <l11 1es , P a n '('{' n ~io se fa zer 11<' ''_ qllc ~l l11a inr-xprcssinl coJt.ola de nOJlll' .. , 11n\ ho n s, ou· 
C'U II1l's l l"{'S n imla s:.i o K, :\hllls field ( \. T dHJ\:fI\'; , qa i7.n . n:io se rerurçal', Il:tros , h('1II l"a lOs os CllIl' l)1l S- Iros Pilss:l\·l'is ,e Olltl'OS", nem isto, 
1 .. 'l('~ ,lf t!OI' J, .To, ('(' l';'1 lI'll'l ,,' I ' I (' :1 li ('lIl1slnl il' ('om ;Il~o 110\''', In lZ1' 1' fll~() p rt'l pr i(\, Sl'tl'mhro H}!!) 

• , ______ • .0--1 
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• - -I , . ção Uma 
Salim Miguel 

, 
vindo, que moti\'o ,pria dl·ter -

• 
"'IJJI~in~o. a tal idcíu - tio grllpinho '~ 

Ui. tllml I.;.ur iosa c im'cridica tI uada não é possin'l tiral' ;d gu~ 

ria sobre \) C. A· ~1, c que pela I~~,,~c:oisu! PAr .. uma ('xplicação de 4 

s ist r ndtl ('01 11 qlU..' vem sC"ntlo <U~I I noportar-nos hú dois anos 
lll ('n lad ~l merece t'xp!i<:.lçào. to; C1uantlo dn surgimento do C. 
r eSI)('ito da pretensa mania dt· 'jU Faremos um r;',pido ret("l)CCS-
o C. A. f"'. é uma agremiaçün "fe L . lloderlllos c-hegar a 11ma 

chacla ". qu{> S(' isoJa ( o retrui. 'Iue Ic.,n4,1S 
não admite ningucm, 1' CCllSltlltl .. A . .lI. ao 11iISCCI'. :10 trn tar 
p crlinasmentc louos os ·· n()~.ls" (' It('ul11lla nhnr ês lc rllovi-
qlle a (,la !'\c Queinl1J1 {"hegar. Nada rle renovI,çüu artistica que 
mais a bsurdo. uw is ('ontra a VE',·(I;", cessandu no Brasil. 1111 " 

O C. A. :\1. ( ,)i. ú t:' s('l'á 'Iic antes nadél nu <lua-• 
a 100los. "'o!llra toda to l~~êf' (cito. fo i atacado 
ign'jinha, t:ontr:1 os grupinhos o~. indistintalllt"ntc_ 
turais p IIrt i~licos flue dt'5cjam aceitavam l'J'!un 
isolar l' vi\"t'r só; puis qu(' é cUl·ios idadc. coi-
,ellS,',v"'1 contado c troca i:le .ciusos c meio rloj~ 

:'\ada m:üs prc·judici.ll â arte, !v!l m se di\'crtil', (Não 
1'1"'" il limit e- mais, que a confin... liniào jú t{'nha l1Iudado 
a roça U111<.1 <,o is<I d~3ligada dI) , E Illllis ,'a r os. q l1U-

do que OS grupinhos auto dedo os flue nos !lj tl -

E ninght-'m mais {'Q ntr~1 -a 'Sé Indo do nosso-
1lC' nós, 
Então, Í! dt, se ·per guntar. , pa'''-' 011c1ve- -1lQ .. o, y..., 

(1 qUi' f: onlillO " bOIll. 
lo de t'llJlLpunhn S I' ar,r 
rtwi{ic({I', ma.~ I) tempo 
7){J(J,~" I.os <Ie !11.1lI1eil'll 
tU: (> .~ fá {n:e·rulo. 

I~ ile ral ll;'a, 
,n'oblemm; f/ tU' nos 
rt Iknolo Alntei(/'(l 
('ui i!ias, })ti.durados 
11.Ú,'f, ,. Il l ul'inllJl08 
'-:"/l ULO.ç "O paJes ~/, 

" IV(ÍO P 
f.,'m Indo isto, /ld um 
JJt'orw'u emof'ionar e 

li J"o quadra d~ 
('tfm l.d(/rim,as p"orm~ •• 
lú(/J'illlrM S(ÍO () ('entro 
r"mlJ'fl hicicleta 
e3td du 

(Im, 
cujo "ome 
sira) nlio 
, fiA qu,e 

xil t(UI número 
mtísif'os1~' 

Era Ilcnuto .H:me 
ch oa.1 o molivo lle 
sil um teatro: um 
cO 111. 

')JJ'cconceilo 
1\' 1111(:0 

dei ro tealro. 
ninOIl"em e quem 
ao JÍ," i mo recurso 
vermiliam de IIUlrfl 
tornassem atJlre,. 
08 seus, (a;PMO um 

~ tt" momen· 
t I Pm1H1 I.le 
O qu I'! mio 

prezar u qlte 
• 

e mil fltl/I' I)$ 

~ i nl r r C:oI,IIara 
'l, ! orfwI dis

Itle só m esmo 
,..~ritll,,;aL"'. PosellOal) 

esteja brincando, 
Q IJ cle:a. A al'I e 

fi m~1l1he,. ch orando 
7ICoda.. ,i, e:rpre,~8iio: tLS 

r'~olltro "umlro, l i 

;;;;,,0 IIQc(ificio d e Abruiío 

, 1'Ii......<'oRl' idatfb, 
df'('{'"jJI'ff1' a Ui. 

~ V'i/lJ·Lobo.( 
contempol'iineos p 

0' eO lllll1lndius' de Wlí
tzclflln{'ão vdl) de fora" 

I~,. aparecido no Ura. 
tralro a allnJ'(I {Io~' 

tle 1t.'Yn t'e1'da~ 
era decente pl'O 

teatral, rec ol'ria 

""Ta ser ator. Era ICti",,,i 
dedade e ,6 hoje 

>unlln. A. lcimilia" 7Ião 
Seff.ll filhos se 

'do., rompiam rom 
te,>. E,'a um ato de bra· 

à margem. da 80. 

1~;~~:'~'~7~~~ a orande-ri llaqueles (rUe (a-';0 , o sacrificto e o 
:em dtl ribalta a .u,,, aoora começa a fW.!,' 
cer o edimulQ· 
aqueles que 

" 
1ftlli, 

~' E,crever 
l'er. "O teatro 
que 
no 

para com 

-a cõisa 

degradante, ItrQ 
de unI 
, Só houve 

(lC1"6uehloa" • 
"O homem tem "r~ ampla 

ezi.thlcia precede a 
em que .e decidi!. 
não ,omo,; o 

- a 
no momento 
somos o que 

Ê uma ,ihKl
npodredm"",o e 
lendrndo para (J 

çãu de,uf)l!rada: 
angiutia. O home". 
outro que o nega". 

"O 
elo homem com 
todos as mtlrfl' 
por "miei"ia, e .. q ... 
lico e&Iabeler.e o 
f ~ " c . 

é 07'" 
fI,m 

Jd 

'mm não 
c;rce!pntt 

" L/ltetn..p01' 
'coragem e US ",'re 

n tlQa e 
que o 

entre a 

creo", a relação 
dele. Cortou 

de Deus 
caM 
e a 

Renato Ábne'ida st!m,pre 
aqueles que o l e'Varam lt ser' 
lnlet1r(rnte.~ do grupo dos 

di:endo·nos: 
tempo: sejam m,ndeNuls; 

ler modet'nit;tns, de ler u ma 

I"'a I.le (l1'o nde r psistêll r ;a; . 
hel'oi sm.o!" • 

I , 

• 

, 

i 

, 
, 

, 
• 

-'"--_._~- "'--"--- .. _-
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A 
• 

~alim .\lrYIl,et 
" Pal'u qnem me f('geita tl'abalho 

perdidO expJic81' o qu.e, ante::; de 
ICl' , jã n5.o aceilou," • . Udrio de ,~ndrodt 

t !m escla l'f'c imcnt o inícill~ jul~ 
gamos necessário : :\ão c,tamo.Iil 
aqui (Iara defender MárIO dc An· 
drade porque, julgamos, ê le não 
pl 'edsa tia nossa pl'á lá de modes
ta ajuda. De mai:) cs,sa trase que 
tom3lll o's como cpigl'afe, .lelme 
t udu, diz 'Udu, llucremo:, tão 15u.. 
Illl'nl l! eX lJOi' Der tos p ontos de \'18-

t'~c la \' e{'t' r alguma coisa do 
lI hSeltt 'O Qll l! esla J'asallando de 
UHHl s t'o l'ic f te urtigos; a l'tlgos as 
\CU'S h seu lanto cOnlraditórios e 
l'uu fu sus , E se qui~cs8e1Uo :; defen
dcr _\tóri o, o que simplesmente fa
!'Íamos 'sf'!' ia l;i:o:ltl' a fábula da 
mlisca q ue 08 IlUSf30S leilores li 
"el'aOl a hOlll'o de lel ' ainda bú 
poucos di as, transcl'ita por um 
il ll sll'e bclelrista ~a terra. 

Comeremos ass Im: Quando se 
quer faJar em Arte no .H1·a~il, 10-
1111'nlp lJOr ignol'ância ou má fé se 
POdf'l'á descon hecei' o valor funda-

de . ~. 
I, " ., ...... . 

ml'nta~ da "Semana de .\ J' te .\1 0· 
tlcrna de 22" ; c a i llrlUl'llcia dela 
no cenál'j o cultural (lo pa ís. Isto 
já foi dito e n'(iito; da mesma for
ma oblllo larnhóm e:, lamus CaD ~a· 

dos de rr isal' que nem twJu o que 
n St!nlana rp~ roj bom, ou tudo o 
qut' e la pretendeu llt'rruh:u' não 
prpsta,'a ~'as ' esta já p out ra his· 
tól' ia. O 'lut' é preri30 notai' é o 
sfgllinle: era imprescindível olha L' 
a" CI..lDdiçü \;'s I' ~ ico l ógi (' as (l u mo
mentI), l: DÔO se ,ai Ciué l' el' quo 
Uni rnovimen ln in lclectua l, ao Slll '~ 

gjI', já. traga ludo delinead o e mas
tigado, São! A l1H'cticla que a lut a 
rOnlra O pa~sado .se vai' dCsclll'olan
lIo, de nClkdl,? com 3:; co ndições .. ' 
se vel'ú o que fazer, f)isto, Ibgica
nwntC', mui to r LTO a,h"i l'á , l.)ol'eJu 
sem êl'l'o 11.\0 C. possivel con~t l" uir, . 

O que uiio se lJOdp p. estagnAr , O 
mundo (. d in a.mico 't! n ão estátICO, 
~'oi tJ q ue a geração de t2 Pl 'OC l l-' 

1'011 combater: a ('~l agnUl;ão, {l11C 
ê morte. 

J)('pois en tiio, comu realmente -
foi foi to, foram sendo l.imada.s as:~ 

al'estas, 10 os exagõJ'os l1laü cio que

naturais ; procurou-se aI0811\'al' a 
Visitantes medida exala tias COlsas. Os \l.lllos 

Florianópolis hoslJeda 1JOI' aI.- do Ipassado uc real valor, muihls 
veZl'S anles rle 22 inteit'amelJte esglJllS dia;.; o gL'3nd e escultor bl'8si, 

Jei ro B l' u lIO Oiorgi. Bruno Oibrgi Quccidos, s airam majores, .f: lóg iCO 
que é uma elas mais iml)Orlante~, Que um Coelbo ~clo , c om :l ua en
se não a rna i ~ jmllurtal1te figura do xUrI'ada de helenismo mal cnjam
.B1'a s il ('01110 ('SCuJ I UI', está aqui a brado, precisando de ser tl'aduzido 
con\"ite do governo. ond(' assisti- para quese pudesse ICi', n ã u I 
l ',~ n inallguração do husto de Rui ria sohl'c\'ivcr. E aS ii;m lorlos os 
Barbosa, f'm tão boa hora a ele êU .. que acompanhavam o "último he-

h-no" como a s( m esmo êle se in('oll1 E'nda(]o peJo gl.}\"ernsdor do 
('sl adu. Sim, ('111 tão boa hora por titulava, POl'ém um "ullo (lê reu. 
\ ariU8 motivos; e 11m que no to- \'i.l l~t' ull~ cnlfto quase in tc iramen
Cft -y,fmt de perto , C' "é qnt!-.t~I-..... ~.te fit'!;conhecido oruno :\1~lO e ~ _\n
assim fni- nos da ria a Opol'tu'1ida- (Clnio de _\lIncida, tomou seu ;\'CI'
de de en U'ul ' pm contato com Ita ,Iadeiro Inglu' nas let ras h ra silei -
. ,. rao:, 
Im il re .~slOnante [ lgl1l'a de atthla 
mocl PI'nu, ~obrt· Bruno CHol'gt fa
la l' Cll1 tJ~ mais demoradamente ('m 
n05,.,:0 p l'ox im o número. - Por ago
r H sOlllcnl e quercmo!:' regi:o:ll'nl' a 
n os ... ·a satisfu(,:ão 1>01' 51..' 1" pnll'. n ós 
u artis ta. de " Moll u mcnlo li Juven
udp" e lalll us ou tl'OS frabalhOB de 

j !! fúi só d esdI-' e nlã o, n l"m'a nll
lí'riol'rncnl e ral'Í ssimas vozes jso~ 

Jactas, q ue os i l 1lcl ec tlla i ~ brasilci-
J"US comel;al'am 
c om o B ,'as.il. 

a se p rcocupat-

_\tacam ~l à ri() do' Anclt'-ude peJas . 
iuovaçi').~s lrazjdn~ à UnS'ua , pe las 
tentativas feitas , )I a~ o quI:" qu€'r ia 
~I e com la l busca; o Que desl'ja-

" IOAU];: 21" - Poemas ria '! Não sabct'ia por acaso ('serc-
mpI' Cardoso lia SILva vel' como um Olegal' io Mariano?' 

Já se cnconf.I'a na~ o Xiio 5iab('ria cons truü' alambicarlos. 
• 

" olmne "Jdade 2j" - de ,sfJnetos sôb,'c mor tes de ciganos ''-
\ V.almo!' U, da S ilva, Sabia. Tanto qu e para o provar rez 
8l'L" - 1. Adquil'a scu sonetos pcrfeilps c até melh oros ... 
e a:'" Jm f'stal'á colaborando o Porem Márj o, arti sta cone 
mo\"Hnento edilol'lal dos "nLVI,." compl'ecndeu que o gênero 
de Santa Catarina, Efli\~iio e'l0tado c não ll' al' ia contr ibui , 
da, Conclue na 3a. pág . 

.... n t ..... u f'.l 
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, I Atacar ou louvar • eOIS,a são elasl', -' 1 é laeil; realizar 

A de ade 
los atacando os ino\"adorrs, os que a da incompreensào. Os casos pu
saem da r o ti na? Não evoluirá mp~- Inlam a t~ada passo. Citemos só t 

1110, o homem '! ~erá sempr'(' um um recente, o de Jarut'!S Joyce 
alim Miguel dizia: ( Para Quem me re3€ita lra- coj ~a, enlender o porQu e, e se diz: ser prêso à série ,de preconí'l'itosf quando da publical;ão de "liUs

PASSADO f: LIO . .\O PAfiA SE bnlho perdido expljc3e o que, uu- "Vejam, (o absul'do, é louco, não AtaC<lTá sempre ~)Ol ' ignorância ou sps", hoje já liyro conaagr'30o 01.1 
NÃO PARA REPRODU- tes de li!t', já não aceitou." r.Li a presta e quel' subverLer a bela Ol'- pelo mero prazer de at.acal'? A bis- Glé~sico . Mas não é rll'cciso il' tão 

ZIR ", " 'Iá . nosso "Cr O ma l maior, O mal sem dem das coisas" Nada mais l'i sí- lÓl'ia es tá cheia da ('xemplos; (lxem- longf', Fiqu emos mesmo em !1' rIO ' . , 

.Uá,'w de Jhidrade remédjo. Está contida nesta pe- vel. ~Jas, por que nào presta, qual pios que se repelem de tí'mpo em de Anell'adc. Que chegava a J' (, l'd e~ 
que falarmos porém, ai i- queDa frase de Mário tOda 11ma a ra7.ã o. que intensâo lem a pessoa, tempo. Homens Queimados em 101'" seus alunos "por ser rnaluco U

• Ho
)'ármlos palavJ'as ao venLo~ semen- \ tragédja ~ie .um I~omem , do ar lista I sem saber, cm tlizcl' qll~ não pre'i~ ueiras Il OI' defenderem ~uas idéias )e a não ser raras vozes isoladas .. 

em pedregulho, onde Bao pode- contra o l\lCIO. Nua se prOCl1ra S3- la? Imitaremos nós os do pasdaclo, conlra a maioria; homens «lIeima- ningllPnl mais no Brasil nega a. 
Se o próp.rio Mário já bcl', analisar. r nll'al' na raiz da que Y~m desde o inicio dos SPClI- do . ..; em piol' (OgUcil'3 ainda Que t' (C(ntÍ1uÍa na 5a. páoina) 

W=~==================~~~~~~~~~====~~~ 



011 - MIGUEL, Salim. A Propós ito de Mario de Andrade. O Estado , Florianópolis, 20 novo 1949 

o 

• 

, 

, 
o , 

o ". • 

• 

ORIENT AçAO' DO CiRCULO DE ARTE MODERNA Correspondência : 
Caixa Postal 384 

= -

A propósito ele Mario de Andrade A visita de Edino Krieger do Grupo Musica Víva 
SALDI MIGUEL }:sl{'\"~ duran te t rei' dlqs em gel'al, o~ quais sel'âo as;;;:illaJos pe- rl'i o; GCER R.\ PETXE - OI'qIH~S-

(ContinltapJo) 
·0 DES1'I:'iO DO ARTISTA ERUDITO N."O ,~ F .\ZER ARTE PRO 1'0\"0, 

MA PRA MELHORAR A VIDA, 

- Mário de Allllrode 
i\lári, de Andrade nunca deixava de proteger, olhar com atenção 

e cuidado para tudo q ue se Jazia. Dizia que (IrQ pl'cferivel clogial' 
\ I.m . mãu (pois que com o tempo êste desaparecer ia, não poderia r c-
818111' ), a criticar s implesmente e às vezes, por incapacidade de com
pl'eensão, por a perder um bom, Chegava alé ao cómulo d e cxagel'ar 
POI' bondade, por solidal'ielade humana ; e c.onvcnh amos que la~ ati
tud o nesle mundo caótico e máu, merece o nos<;l.O mai or respeito . . E 
!Se ('Je errou - qual o homem quc Dão terá errado e infeliz dp~! _ 
foi proourando faze r algum~, coisa: ~ó não erram os que nada fazem 
m ai:s d o ~ue criticai'. ltas Diio I Alé êSSCl; mesmo crrilm, pois que de. 
ver' Iam fIcar calados. Atacar ó fac i I : da mesma forma que elogiul'. 
Realiza r alguma coisa é Que são elas. Especialmente num ambiente 
adver.so t) frio. 

o 

Perguntamos: por que haveremos de hzcr sbmeDte o que os ou
tros antes de nós fizeram'? Qual o resultado, o proveito que nos ad,·j
ri e ao mundo de ta ', coi~a ? oé repetirmos sempL'e e sempre da l11es
lua forma, e da mesma manpira, as me~ma3 coisas, \"islas de idênticolS 
inguJos' :OCvemos ~nb í'L', j",tll sim, saber tL llrOvpila r a Jição dos Oll 

tros. dos que os aotcc.."Ctk,.am; e de tal fato tirar conclusões c solu ... 
oIes nossas e 00\·8S. Aplovpilal' a liCão, não a copia r npm imitaI, 
·\.'~nha elo de onde vier. Sem idéias preconcebidas de ulacal' ou elo
g.&I'. 

o o • 

Nós moderDbs llU ll'ea cond(lnamo'õ; OH atacamos os rlássi co~; a lé 
'm~to p elo eODtrtrio. Até os d efendemos contra os acadêmtcos. S im, 
pOIS que OI acadêmicos são os ... nocivos à arle, são a esll'atificacão a 

.D.um~ idéia ú ni?a a verdade última sem admi~ão da cvol ução, 
estabdlzaçao sem malS a\'anpo. O moderno é a reacão do clássico 

o acadêmico. Clássico é o ponto mai s alto de u ma co!.lura ou 
obra em qualquer época, PaI' isto, Gide já é clássico assim como 

loyre. Acadêmjco é a estl'al ifiração. a pal'ada sem busca J} t'JU 

prOClll·as. São os moderuos que divulgam c es tão rc\·alol' izando 

Florjanópolis o composi tfJl' cata- lo:õl ütlegl'étntcs d o grupo " Mdstca "'ador, empr estando atualmenLB' 
l'inen,;;e Edino Kncgel', um d os in. Viva". 'cus scn·iços a Rádio Nacional d(). 
t('grantcs do Gl'UpO " )IL'RIGA VI. Além de vários ext'cutante dai Rio de Janei l'o onde tem relta 
V.\ " d o !lio de Janeil'o, grupo rs- diví'l\sas OJ'CIUesLras do Rio, bem boas orqueslrações da nosas músi
te que st'gue o "atonalismo nllls i- como d e mstrumcntaH"ílas são ca llopnlar; I.J . h.OELLRKt; 'l'
cal" cl'iado por Sctn3cnberg, que é membros d o -grnpo ' · ~t ú ":'I(' .' VI- TRR - F~ulisla, estudou com 
a forma mais moderna da músic3. VA" . entl'e outro'J: MareeI ~"oyse. ('{'side n o BI'nsiL 

.\ partir do nO 10 de SUL, co- .Er~ICE t;ATU~D_\ piaoi ta. de~de t937, é fJaulI~ la d a o l'ques-
meçaremos a publicaJ' em suas Pi'\.- dentre out r lls obL'as musicais eOlD" tra .;:.infónica Brasileira. lem di
gintl s, artigo:; sobl'c o atonal ismo, pos uma ópera min.ialul 'u baseada , '("lISOS oompmupoes atonal15las ; 
bem como ar tigos de ml'l.3it'3 "01 na I",nda d o ~egriJ}bo do Pulo-- CLÁL'DIO 8ANTURO - \ ' iolinis la .. 

A respeito de çerto artigo que se acabou de publicar no jornal MO 
Estado", que tratava de problemas de arte, defendendo ('acade.h.o" 
e atacando de um modo assaz áspero e sem analise a ., Arte "ode,.a" 
j.i lemo&" prontas nossas respostas onde são analisadas as idéias elEP." 
didas naquele ardlo, analises estas sem partidarismo. 

Somente como não possuimos u,m jornal onde seja posslvel pabli .. 
carmos diàriamente, temos que nos contentar com as publicações do .. 
minicai8 em nossa " Página Literária". • 

chegou recentcmen Le da Europa a 
onde fora em vwjens de .}1;s tud o; 
COR:'if:LlO HAUER - engen heI
r o de pl/ofissão mas, lambem um. 
bom violinis la que tcm coJabtW3-
do como os outros para que o ' 
atonalismo musical seja uma reali
dade no Brasil; fm almente tamos 
o brusquense E OINO KRJEGER - 
a qu em lambem já conbeciamos 

------------------------------ de UOIDO através de um sell jlll· , 
o clássico contra a ignorà nci a do acadêm ico tine s6 sabe cOl-liar . .\rte proviso para flauta e piano ex('
é criar. . ...•• ··1 culado aqui em Flol'ian()poii s 

Já I ... tta '·inc.i tlJ7ia quP " Ar~e (. co isa ~e:llalJ.,; e s~udo tI .. ~im. nunea Dum concerto d c mUSlca d~ . ci- . 
poderá seI' cóp ia Oll l't'pl·od uç:to. ~tas cnaçao, () ~t! n llme Llto Illllmo do JJWl'll, concerLo este que fez ('PO-
1Il'li5=la a v isão QUf' t3~ tem das coi;.;;as as l'eacõc ~ o idéias que elas lhe ea ·' . f:d ino é vioJ.inista e a ind n I'e· 
!iugr r em. a contriblli~ão <tue êlc d e i.'m para os que 1lie seguirão, • r~ {'entemcnte esteve em New Yor k 
tra to de sua ('poca, estUlJando composioão. 

Convenh amos QUc a ar le de nOsSos dias é contraditória e confusa. O grtll}O Música Viya num t E' m 
QUI? significa la l fato? Que eJa não pnsta? Ou que oPslá repl'f's€'n- semanalmente um pr ograma na ' 
tando. fOlografando esta n ossa épica de convul sões d e vel'dadeiro op,,- Rádio )finislé ri o d a .Educação 00 
ca lal Jl'3 mOl'a l e in tcl !!lltua l. A obra do arti ~ ta tem '.õgicme nle que 1"e· !lio de Janei ro, tendo lambem 31-
Delir a ('Iloca. E ficará como um esp~ lo da mesma forma que as de guns do Oleus integrantes feito o 
out ros te mpos ficara m. r;otei ro musical de vál'ios lllnll's. . 

. (continua) brasiJoil'os'. 

nl!r.lI"' cismo é necessário a salva{Juarda da f dlJ' la", A sujeira é 
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. "Não quIs tentar primitivismo vesgo e insincero. So
DIas na realidade os primitivos duma Dova era. ~stética
mente: fui buscar entre hipótese~ feitas por . psicólogos, 
naturalistas e crftleos sõbre os primitivos das eras passa
daI!'. expres.sjia:.lJ1ais humana e Jivre de arte., 

Mário de Andrade ' 
Paralelamente, sempre paralelos I Comparações .. . Nós 

nunca disemos que estamos fazendo coisa boa, oIÓlida. 
IIOnerela. Estan\os tent<m40. Nós nDDll8 flzem .... ne/ll tiv .... 
IM. IJ P' lantl8l11/F de comJlatar i rreraoao de gera com .. 
outru. CJUIqIdo já feitas. Mas como fazer ist01 Se apeoas
mente esta,mos sUl'gindol Como compal"llr com quem já 
desapareceu e dru o que Unha para dar? 86 podemos com
parar c;Pnl as gerações passadas quando elas apenas esla
vam surgindo; que foi o que aliás o Êho BaUstaedt fez. 
Podemos aoa~jsá.- !.ns . E depois fazer nós. Eslamos DOS aba
lançando, vendo nossas possibiJldades, aprovelLando o 
q ue há de bom em qualquer selor, o qu e mais n os' serve, 
se coaduna com a nosso tempel'amen Lo e modo de sCr: pa
ra então, bem mais tarde, se passivel, consLl' ui l'mos nossa 
ohl'a. !\las sem ês le conLado direto não é passivel Jazer 
nada. Dircll'LOS me.;;;Jl)Q q ue o encla us uramento do a r litHa, 
a torto de marfim e m que se meU a antes. c~sc m edo de 
divulgaI' sultS id pjas e di scu ti-Ias, .... que fez o a Ll'azo 
maior da ar te acad êmica, e é o qU l' dá algum "ala r às 
nossa.s simples tentativas, São se dcprc(lnd a do que 
tli ~se ll1 o~ que o arüsta d eve fazcr consc\:ôes ao pú
blico. Nãol O público é que com esLu Clo dc\e chegal' ao 
.hUsla. O adisla (o a ~cll t il1e l a avan~ada do Illlmdn. l~ co
m.) l'ien tinela (O} e so rre mais p lula mais. Alá mc.::mo contra 
o fllllndo que e le L1 c1'cnde e conduz. 

, 
I 

A pro.úsl1o de o 
Continuação SALIM MW UEL 

Não doutr inamos nem .gostamos de ser doutrinados. 
Nem permitimos. Cada Qual de nós tem a mais completa 
Hberdade. Não respeitamos ninguém nem nada que não 
possamoS\ antes analisaI' e tirar nossas conclusões. (Sejam 
elas certas ou erl'adas é coisa que não discutiremos DO mo
mento e que sómellle o fuluro decidlrâ, ) .r _ 

( P .... a nós l/ldafman.ifeaLaçâo de ... le. 10110 4118"_10 
humano "enba dObde vier, do mais remoto passado ou do • • 
que seja mais novo .. tem seu valor e importância. Alguém 
o meditou c aceitou. Nós o aceitaremos ou não - mas por 
nós mesmos. rrudo traz sua conLribuição, à huma'nidade 
desd e q ue tenha um único ponto: sincerid!vJe. 

Por isto paI' não termos escolas, por que cada um de • 
nósoLem seu caminho .próprio (eslando Lodos sob u ma mes-
ma bandeira poróm esta táo sómenfe d e trabalho e não 
de encadeiamento de idéias ) é Que úivergimos dos que s6 
pensam por uma cabeça. Re t emos pontos de contacto, 
idéias idênti cas, é questão de época, dos cost umes, e das 
in f·luências:. d e que ning'um se pode ver totalmen te 1J.vre. 

OS DOVO~ de hoje nada têm a ver com os novos d e 22. 
E foi es ta orna li ção {IUe nos legou !\tário e seus compa
nhcil'oS. EsLamos cer tos d e que não gosLar iam que DOS su
b ordinássemos a êJ.es, pois q u e. af yollal'iamos ao a nti go e 
in6cuo círculo viciado, Reconbccem os o que êles í"izeram 
d e bom as cOnlI'ibui'Ç'õe.<:; trazidas, co mpTcendemos o eX3-, 
gl'l'O para o mOJonento. nf'lO p oderiaro os compr(l(,IHlê-Jo I 

agora, j á que as condições psicológicas são outras e exigem 
outra atitude, intei ramenle outra c cOll centânea com o mu-

-
me nto; e regeitamos o mais que êles deixaram. A gera- " 
ção . de .agora raz assim nãu só com êles, mas com lodo O> 

passado; aproveita deles o que é bom (ou o que julga .ser
bDm). São praga a derrubada d os de 22 ; mas a cünslde
ra justa {fara a época e a ünica medida caoivel. "Chamem. 
de festa e quatitiquem de est;eucialmeoLe dest ruliva a , 
s emana, e razeado-Ihe a jus tiça de reconhecer' no estar
dalhaço e na agressividade a única saida, a Im'mula pro

videnciai. (Retroato de Arte moderna do Brasil - Lonri_ 
vaI Gomes I\l'ech.oo). Em ideollca situação vemos Que po .... 
ehe .... te la"'bD» O mesmo. Muitos falsos deuses.,. 
conceitos foaJ_ existiam. que era preciso delTUbar. Por 
êles ou por outros. A ocasião, o momento foi o deles. E. 
ninguém poderá negar que ê les se desincumbiram da ta
refa às mil maravilhas. lindamente. Limp.ram o cenário· 
cuILUNl~ do Brasil que estava tão esLagna~o, lhe der~ 

, ' ida, abriram caminho para o que se esta fazendo hOJe,.. 
para o que já 8e fez. 

Uma coisa é preciso que e saiba: enquanto existi
rem homens e mulher es à face da Lerra, ninguém poderii. 
dizer a última palavra, dogmaLi~ar; sObre nada: t udo 
será relativo; porque OllU'O,S homens 'CO m outras verda ... ! 

des surgirão. E que serão 'tão verdades quanto as flossas. 
Por que leriamos oós o direi tQ de dizer a últi ma palavra, . 
a vl'l'dadc f inal ? Que prcvilégio seria êsse? E POl' q ue? 
Puro convf'nciml?nto de q ue lud O, todo o saber se houves ... 
sp cristalizado em nós. Se n50 parccê,ssenlos assim tam
bém estar dogmatizando, dil'jamol'i Que o ml)l .... maIOI' da 
h u manidade ~ O dogma. E a intnlttSigC'ncia nUIlI mesml>' 
ponto de vista. . ' 

Contintta 

I 
~. 
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A J>,IlOPOSITO 
Conel .. "" 

DE MARIO DE ANDR .\DE 
• 

SAf,/.ll JIIGUEL 
US \'ELIJUS .\lORHEIL\U 

Mário de .4.ndj'alle 
[Atais uma c fe~ha.mos ~IS citações. Caso l'onlr'ár io aC3-

J~a re1ll0 S como certos e~cl'Hol'es IIOSSOS conhecillcs: "os 
~l'i ~o r.ea de tr~nscJ'i{'õ('s". Q Ql1e clc\'e Ihrs sPr m uito mai; 
1aclI Já. qu e nao , poss uem ctlj}acid'-l tl e jJuri! di zc!' lHes mes-
mo, . 

"Ad em<ls, pose e la m oderua H("ica dei D('a1\i1 UIl c:t-
, l'~lc t Cl' p r opJ"J o, que, Ia st'fíaIa -cbn n:ícl'le pel'sona lid ad en 

t ' . c~ro de lo..; ~It'mas hC l.' lIlan.os dei co n t.inen le, La inpor
[ancI3, la rlensHJad, Ia l'lq ueza mu1tifacél i'~a d e la lilel'a
tUl'a dei Bra~ il px ige, - l1ar'a su cstudio un gran entusias
mo fie in \,p"ligaCión, d(' f l' iÜel"ni dad . . : Trcs SOn las fa 
celas e"su]ci~lIes de Ia rica ner·sonada.d de este UI'lista: cí 
I)Ol'l tt , el rTIus i{'ologo, el pnsais ll.l , Divulga cJ.or C inlepl'f' ta_ 
do I' úe los valol'es musica les, especialm ente dei f-olklo
il'e brasiJeiio, Mário de ... \odrad e dejo una obra \';htisim:1 
que en todo momcnto le deslaco como al1lorjd ad~ eu la 
materia, .. En cI P]ata, Mát'io de Andl'ude Cs conoci d o so
b!'t} lodo como musi cologu, IlCro SU obl'a de poda, c ou. 
1enida (' Tl \'ários libros, Cs de va lor rundam enal en -Ia hi ' . 
toda litera r ia dei Bl'asil, no solo 'por su merilo inl:'lnseco 

,o.; inn t:.l nbiell por lo que t'c[JI'csSenla, cn e~ 1Il0yimi enlo l'e~ 
vOl ncion al'io de su pntl'in, qllC como cn toda Ibcro. 
Amel' ica ~ l)l1ede sf> li alal'sc entl'e los ai"lM d e .1 9 19"a IY23. 
fué uno de los Ill iís noLJes !uchad OI'C5- ;.- propagandislali 
4!e las l1u evas conquistas de la lil'ica. u nivcrsal, adaptan do
aas a Ias uecegsidades y a la psicohgia de la poeLica b ra_ 
ISiJeila. FuI:' d ll1'amente comlJaUdo por la crítica miope (o 
grifo é nosso, pois serve mui to bem ) que no ('omprcendia 
'la necessidad dp renovar las corrienles lir icas, ya d ema
s iad o 3lfuieladas en el rémanso su nt uoso d e Olavo Dilue 
t. SllS imiladol'es, Poesia con lempoJ'a nea bras il.ena _ cl'l
tica e Antologia - Gan ton Figueira _ Ul'uguay), 

E ac ho quç chega, basta d e tl'anscI'ic50. Como .lá di s_ 
semos de iníc io, tMário de AndJ'ade não necessita d e no
,"a d~fe:;a . Defendelll-n9 t odos que se in tCl'C:.ss am pe ja ~II '_ 
Ir' c pela cu ltura do !Brasil, de um Brasil d c culltJ1"n pró_ 
lJ)l'Ül , f' que- se conheça, Um Brasil artisticamente muitQ 
mais e\'o luido, O quc sig nifica tod os os verdacJ.eil'os ar
t is las e inleressados O defendem e compl'eendem, Agora 
jmaginemos assim: se Má l'io d e Andrade não IWe'C isa de 
defesa o que dizer da Arte Moderna no Br asil.? Prá que 
se la !por si só e pelo que já fez e tem feilo é para os 
.quequer em ver a ma ior d efesa dc s i mesma"! E eu tão da 
n Ossa atitude ? Di) nOSsa atitude frente ao mundo e scns 
,pl'oblemas eslélicos e sociais que -é meramente de len
toU \'a e espccta I i \'a, de pesqúisa e procur a: olhando hu
mildemente pal'a a complexidade dos probLemas que lias 
rodeiam e vendo se depOis poderemos conlribuir, aju
dar a resolvê-tos ... 

ctl'Lf' nem COJl tPlII porall ca, ne m class ic3, ne.m aCi!I !t-mü:a 
enfim, Iw d a con hecem d e <ll' tc, (IUanlo ma is de ,wlc nl O . 

uerna! NflO d nas chls~e~ lle pessoas: as C!Ul' nU:iell SP 
Pl'Cocupi.l l'arn com problema~ de ar lc c nada elite'orle!"n, 
atacam sem mesm o ~ abcl" qu al <I I'azão; e as qtH' estagn!1_ 
1'<\111 num po n lu morLu - num passado Que já dri :-.. ou d(' 
existiL'. -::::üo pessoas tJ lie se allf'gam · ao único unc fill'
I'am, mcdi ocl'emelllc lIlt'dl"Osos, sa bend o que a I'ev i ~ ã o {l';; 

"ir'á desa lojai' e mosl ral'- Ihe a incapaciclade. Haros en l<.1o 
os q uP mcsm O não podrnd o ;roon1pan har 011 o:m1J)rcr'l 

d e I' tem a coragclll de dize l" : "Não entendo, mas p oristo 
não digo q ue nil.o 1H'c5la nem ataco ou lou\"o. Digo só 
qlle 11 :10 (,Il lpndo'·. O Qtl", 1'1J0\ cnhamos, sel'ia a atiturte 
lóg ica O c(lPl'enle, QU('Jl1 l('1ll l'ozão mesmo r Q jll'oÍ(,SS lr l' 
_\. I'{lll'O TOl'l' es Ri05CCO (\"el' Irf'cho IrallsPI' i tn n r:-; Ia pá
gina liIenil'ia d e d omingo 30-1 1-19 ) quando d iz ,!nc Ini~ 
pessoas adntilem a ('\o lu ~'ãll "'01 tud o, 1l1f'!I0S em arte. 
_\ ccilam fi. pen ic i ~i na, a alergia, a desjntegra~ão tio uto
mo O I't\dio e a\ ia ~àll lan ta'$ co isas mai!:- d e (jlh! não 
i'nL'emlclll tUll1'hp m, f'IC ,' e lc, c lal. :\J:\s á al'ie, roHad ir.1t\I . 
IÚ} tI (' on t: edem !Inda, "J)(' n l 'H'l' a me,mu SClI l rJt' ll ou 111('-, , 
111 01' MllI t'la q ue r les p(ldem clltcnLi~ r. 'fas qU(:1l1 :-.aht-I'H 
nU; ~n d (' podelll ~Ies pn tcndC'!·-'e (; que elllend(> I'Ütl. Pa
[·a estas pcs);oas ::I or le não lem também!) rlireito de e\'o· 
luir (' acollljJ<1l1hur o hom em, pal'te d t:' lf' que ('\n I;. \";"lo 
pod e sofreI' (' moslral' as modifica~'õc .., c I'Cêl\:Ôt' oi J ("r 
Illundo; nem refl6!l.iI· e gravaI' par' a o 1'1ltUl'O t'sl~ mlHitlo 
de hoj(' , Devc sor' LI U!}l c o i ~ a pnl"a rrl1io, p:II'a di \":' I't i nll'n_ 
to, diletanlismo. O I'omatlce dcve ser o 1' 1(' ''m,) de un tes, 
cum a mesma COnsll'u ~'50 e mal1cira de in tcrpl'f'lar'. P or' 
mrlhor que sejn, ma:-- se p el e agora, se \'ê .. ,.;; coio.;a .. ('om 
os olho:::. r 0:-: modos de \'cr de hoje, não f.lI'esln: de\c Vl'r
e sentir as nossas coisas CO m os olh os d o t'scl'itO I' do s(> 
cu lo passado, Imaginem se este ta mbém tivesse fci to as. 
~im , Ayancprnos lUai ~ : se semprE' hoU\'c .. ~iC ~ido assim, 
Onde eslaria mos? O mesmo se dá com a pl)~ sia. a nHlsi
('3. u pintu ra, a csculful'a , toda:; :IS a r u·s, Tal:; pcs .~Oj-lS 
qn e quercm as fo rmas pasJladas nã'l 8a"Lell1 . n em sonham 
(!ue lais formas for m a. boas an tes fie Se ('l'ista l ií:al', rrc
lill iz<lr, :\Ias que f aze!'? rnfpJizmen le -- Dl! feJizn1 ?n le _ 
q1lase 'sempre lcm sid o a!'lsim. Talve~ os arU l5 ta s necNs i
!em dp t3is rcaC"ões: PI'ccisam encont rar t[Uem ().') \;omha
~:.t e cl'it iq l1e. Pal'li lldo de La! prisma, rtF'li{a r f!1110S a ~Oll
(:lusão dp qne os academi'cos s50 lalnbém, E lhes (~eixa ... 
mos o nosso muito obrigar/o. P .elo ~acrific lo q ue f .. zem 
,~It! sel'vir de eslímulo aos vel'dadeír o~_: nrtülas c exem
plo de "como não faz!"!' ar te". Então, muit .., mod est a men
I'C, se faz ao contl'ário, 

ÁS vezes conludo - pelo que se \·ê que islo niio ~ e 
dá só aqui - aLé grand es al'listas e homens inleligcntis
~jmos em materia de arte, ,erram. Vejam ::> ra~1) ~Jr~ Gide, 
que recursou os t rabalhos de M. Prousl. Cl'ilit'otl_os e 
não os aceitou pal'a J)ublicacão, Mas Gide, artisla sincero • 

p e-jou d~ 1'('C'onhecc l' ;;;ell erro; viu a gran(!I ~I Llade d a _ 
obra de Proust, uma elas maiores da Ilos .:.::a I~poca , e (He 
mesmo publil'oU (J que an lc!: h avja re-cll '5u r!O, Belo cxcm
[.tIo nos parece ôst~, Mas is to deu-se com Gi d e, 

g agora uma 'pprguutiulla inocenle: t~: ,,1,·., lj ll e cT'ilj . 
cam escrilOl'c:o: sem lhes conhecer a obra - \ J ' lIüS dizer " 
que :-Ieja ~tflrio de Andradl' - amanhã .. c ]JOI' IljJl lmp:)s ... 
sivcl acaso vic"sf'm a I('r a obra d o nutor d(' " ~I::wllllai
ma" c por um aca~o mais I'x t raol"úin:.\ r io t' imposshcl 
ainoa fÓ:,sem sem espil'iln preconcebido c gostas"elll, 1e
riam em'agem de o cont'pssar'1 Achamos mnit.o dHícil. .. 
Xüo o confessariam nem a si próprios - qUilnln mais aoS. 
outros. 

Me lan col i c aJl1l-'nl (', fi l"~a n i lIIadamen lc , lJi'rgu r.lil mo,;:-
'Por quI' ti a·laquI· sillJpll'~ e IHII'O'! Xada nos !'csno'lde, OH 
('ntiio s,'j uma reSlllls t~l: in COfnli!'f>.(>Jl!\iio. Xiio 1j1lpr":HI)'" 

l'I"cr UH sej'l jgnnrfllll'ia. ('OlHo ' tl tWf .-\l'tU I'tJ Toncs Rio
seco, Ou srrá má f(\? QUPlll :-inbe . • 

POl'PIII que pod('rellln..; diwl'. tln" podf'I'I'll1o" Jazer ~e 
h oje ai.pda há os I1Ul' vôm :J arte suh o anti<luMlo e caduco
IJristna de " I1101'al !lI! imoral"'! \)uanrio salJirlanwnte: "Al'_ 
le não (o moral nem iOlo['a'''. Está al(~Il1, fora df' l:tis QUf'S
\.ties. 'l' l'i.lnSc(·ml f' (leias. -'loral 1111 im01'al t~ o inti'nsão de 
(111Clll li'. g isto \1odr at.(· st'1' (,Jl colltnlll o 1'0 yol.llme I idO' 
cumo maL .. puro, -"oral nu il11()I'u! l' a peS::iOil, o lflle a lJes
t;.rtll Iní t. d f' nlrn de , .. i. _\ .:; 111'':5(1as r Q11(' S;\O inljl ll t'i.lS o im o
l'aL", mio tis coisas: as pl"..:~oa.s dcscouJ'em a inJol':lli(h~de 
uas coisn~, por lIue? ,-\s "oisas e", .,i nüo pOdem ,Çer aSSl.Jn. 
Entilo: U~ jJC":,O:.l!ot I' qllt~ sft{) e vem as~ il1l, P nJ"qtI~: Um.a 
imagem ClrliM;ra relral(fI'/~ 11m alI) m Ol'"lmenlt lOt(t'(!.vP( 

~ , , . , -
011 reprol'!wel: m Wi fi }J1'()jJ/'1fl uflaoem, ('01110 IIIwqem, nua· 
f: Tl P IU. 101ll:IÍ I'e l nem rC))/·ol'ál.'e l IIwrahuenle." (.B, Crocí' _ 
Ikeviário de Estr lka - P:'g, 20) . \ arle, Ctnn" :lrle. por
la1l to I' l.;on 011 má, B sou i"~l(' jlt)llto somrnte i í que devé 
Sl'!' analisada e julgada, A al'lp nüo !lodc ,'s l:lI' snLordina
da 8 eÓdigos de m oral, não pOde ter seu campo de fu;ão lo ... 
lhido, delim itndo, O artisla l1Ul'O sabe o que d ('ve e o que ' 
pode (azer'. Só os incapazes é que inyertem a questão _ 
procurando refúgio prá própria inoapacidade. Se não, par
lindo a~ mc;;:;mo de muito antes da Biblia, achariamos qua
se lodos o~ maiores Ii\'ros da. humanidade, os mQio-,.es, imo
!"ais, A pl'óp,'ia Biblia, o "Cântico do câ nticos ", d e Ralomão, 
eSllceialmen le. E <tUfo dizer do "SatiL'icon", d e Pcll'ônio; 

Mas para os que não querern ver, não adianta expU-
cal'. defender. Vel'dane velha como o muodo mas scmpre ______________________________ _ 

f' grande 'Como todo ve!"tladeiro aI'tista, mais tarde n 50 Se 

u parte da ilha dos amores no~ "Ll)siadas~, de C[lm~es; e
o:; livros de Rabelai ~ ; e .. , ma e: prá que citar? :'Ó Citando· 
quase todos 0_'1 grandes !in'os d o mundo em todas as épo
(' 38, ~t'I'iam porlanto obras mediocres, Em troca acharia
mos lodos o .... moralizadores balofos e iosonsos, todos os 
quP ilurlem e lem medos de s i mesmo, todos o~ vasias e
cJ.c pala\'J'pado ,)co, grandes ob,'as, ob!,as pl'i.mas c gloria 
maiol' rio g"'nero humano. Que roncello seria este e em 
nome de q11e le i artisUca :-iel'ia ele enunciado? Ollde iria
m os para r quP experit>ncia até- hoje teria sobrad o ao ho
mem, o qu'e sabl'ria ~Ie de si mesmo' Repitamos portal\:; 
·10: o arti !'i la .tiomenle deve raz.er sua obra; sem CUIdar d e
mornl 011 imoral; sem prorura fazel' pruposilndamente 

P I N O C H I O lima roisa Ou outra • 
. . • Infelizmente porém, tudo que pudessp-m.9s tlizer, to-

nO\·[t . por que as coisas boas são sempre novas (' atuais, 
é que "o pior crgo P. aquele que não vc!,", Podr>riamos 
pOJ"lanlo fechar êSf{' artigo com a frase de ,Mário de An-: 

dradc com que cpigrafamos a primeira parte: "Para 
qttem m e ,'egeita l1'(f.balho perdido explicar o que antes 
d e ler, jd neio aceilol/ ," Verdade enorme inco n lés tável! 
Ningut1m se convcn ct' quando nüo quer,' Os ol1Lr(ls por 
Jnai~ \'erdades (fll P digam, nfw lhe pod em pro\'u!' nem 
fazr r \'l' I' nada, poi~ "~ Ie " já vai !Co m espír ito preconce
bido, sobend o que não uquel''' , nua il'ú gost m'. E d iante 
d e tal faLo, ludo in tUiI , tempo per dido, PoeQlJ€'. em últi . 
ma :wa lise a ('oisa ::-P l'e8olIl11(' a isto : Somen te f'om estu_ 
-do, 1I0a \Tonlade, analisp fl'ia e iscnção (~f' àn im 0, \"onta 
de> de Il'3ha lh al' si n c·e J' :lmc n le. j1l'(Jcur:.u' CL1mpl'l' ~'ndel' e 
'colaborar, não ~l lac;:II' i.lnl"iori~ t ica l11('nl(', ti que J)od f' l'cth :)S 
modificaI' 1)0,:'::So mneu de p('ns~I'. JJ a" quando gostamos 
de J)nW:!misal' pelo "'l imples' lH'aze.' r da j)oJcmica, quando 
l'stamos a "nos contl'adizc]' a .:"nda "!)olllo, q uando ~ó m(>ntf' 

Como anteriormente notiCIamos, já se encontrani adiantadissi- dos O!õi argumentos que apl'esentassemos. SCl'I8!ll em ~ura 
mos os ensaios de Pinócllio, a p eea d e Ody Fraga adaplada do inte- perda. Pal'a ouvidos moucos." Que adiantarIa explicar. 
l'cssante Jivro de COlIody. Os ensaios já se encontram em fase final, mO$ nontos ele vista estéticos, diretrizes arlisl,icas, o 9Ue 
sob a direcão de Ody Fraga os -cená rios a cargo de 'Val ter WC[]dJ18U-j o artista busca, ~s ~en~tivas que estão sendo !Clt i e a, J~: 

- . ' . ' portAncía rlelafl, U 1Jl.e\'ltavel ltuta entre gCl'açoes .. a dlgnJ 
:-.cn, estao sendo JeItos calJ1'Jcbosamen~c, . <fade em Que devç ser mantida'! Prá QUP explicar qu e 8g0-

Na in lcrpl'>otação, vCl'emos Os seguintes clemeutos, sendo que lrôs 1'8 8S novas g('rações eslão estuda ndo ~om pertinácJa e qu~ 
esf r éias c u m con vid ad o: \ Valmol' O, da SiLva - Pínóchio; Margol só hem mai~ tarde sp poderá saber se surgirá als;r:--ma ,COl. 
Ganzo (est réia) Figaro' Dante Havaglio ('realro do E slmlante de Cu- il:a de boa? Quando s~berão qU f' a trngua é uma c~ l s a VJV8, 

f3ofislJ1a~ é o (IUt' vrlllos, <lllllndo agim os apenasmc llt c de 
mil ft> (' scm conhecimento de CaUSiJ .. . P ('l is 't emos cert4'
la rUI(' 11';; que rl'itic<lm ~l 31' 1(> modcrn~ nada con!J('cflm de 

. . . ' , . ., C em conslante evoluçao, em perene transformaç,lO com 
rltl ba ) (;cpclto; Mal'la Alice (estl'é lU ) OI'Jl o .ralant-e; Jason CS3r - mares de fluxos e refluxos. que está ~cmprc se modifican-

HaposH; e Ligin Moellman (estréia) Fada. do e que a Jfngua de hoje dtv('rge profllndam.ent(l da d e 
- -- ontem ('orno a dl~ amanhü dive l'~i rá da de hflJe? '~ . 

Adquira, sé ainda não o { e::., seu exemplar do 'Vo lume " 'dade 21" Más, to inúlil, hem Vl'nlOS, Quanto mais se exphca, 
110emas de Valm.or Cardoso da Silva; Cadern os ::;ttl - I , ediç~o Iimita- mais SI" enrarnic,.'a m n uma mesma id{oia, FaJ'clIl'JS ponto 
fia . I fina l, e agOt'U de- \"p rdade. porqlll', n u nca can~al'cmos de 

' , - , , " " f'pJl{'lh': q ua ndo se P inl 1'3nsigcntf' e. n~fl ... e ql1e.r ver ~s . t ch~I.~C It tIVe!l.da !la L1V1 a:la Moderna e ~(fen~~ PrOOleSSQ. rJl i~8S .. , ~6 rc.:.::ltt uma sofu~'i1o: p3{'il'IlCt3 .. , Olmla, mm-
Allxtlu' o 1nO?Ul!l_enlo dos l\ovos de Santa ()(1/arma. Ifs~iml'\ p<lri"llrin .. , 

lÍô~W~ ··1fiôw~'.-.x:ln"""'vã........,iõ·"."..,..·""' .. ~di"""' .. ~··""r'~éá"""'rv~·ãrh:-----"-·-ií-....... ·t""""' ... -v 
• 
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Salim' Miguel 

' Corta o pensamento em meio a frases desconexas, fica 
'vazio, sem pensar, nem ouvir, nem ver, vazio tão;/lÓmente. De

,';>ois, de"vagar, como' quem volta de um sono hipnótico. olha 
pra tudo que o rodeia. As paredes do quarto, a mesinha, dois 

'ou três< livros sóbre a mesa, a cadeira cOIp o terno azul, os chi
:;1elos, a tdalha, tambêm não esquecendo o copo d'agua, e os 
-vidros de l~medios cheios, nem a cama desarrumada onde jaz 
estirado, çama sempre desarrumada com os travesseiros e a 
'!olcha no ' chão, nerll a folhinha atrazada, ali em frente, na .~ 
'parede, com seu berrante colorido, e ainda observa o teto, con
tar as taboas, de um lado pra outro, olhar a lâmpada, as teias 

,de aranha três pegos em três cantos da parede. De dentro, :' 
,do resto ;;1 'casa, lhe chegam sons confusos, passos, vozes in
distinta, J;n ou outro grito, cadeiras arrastadas na hora da : 
bóia; portas que batem. Raramente chama alguem. Eles é ' 
que se lembram e o vêm atender. E quando se esquecem, dei
::oca-se ficar inerte, quasi alegre. Quando surgem, finge que 
<lorme, se o acordam responde com monossilabos ao que lhe . 
-perguntam. Tem ódio, inveja das pessoas saudavels - como i 

.se estivesse ali hâ anos - que o visitam, lhe perguntam pela ' 
saútle, sorriem, ' di2em que não é nada, (mórbldamente êle ' 
~uer se ~vencer de que está mal, vai morrer de uma hora , 
.pra outra, etc.) se setam um minutinho ou uma hora com a 
Jnesma intliferença, sempre falaildo uns, outros num silên-
cio besta, e ao sair dizem todos invarlàvelmente: , 

- "Estimo melhora. Já está quasi bom, pode com outra", , 
,ou bobagens semell).antes. 

- Quf'res alguma coisa? 
As palavras lhe parecem vir de muito. muito longe. 
Ele se vira, lentamente, abre os olhos, procura sentar, 

não consegue, terei entendidO, estará mesmo alguém aqui? 
- Queres alguma coisa? 

, 

(Trecho do conto "O Homem SolitáriQ" . ~se ! 
conto faz parte do volume "ENCONTRO", a apare- . 
cer bfe e em EDlÇAO ·'SOti. j 
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. (4) - O Grilo e Figaro (Margot Ganzo). Terceiro 
ato. As cenas entre Figaro e Grilo Falante, muito bem 
~ompo8ta~ e marcada.;., com bonito jogt' de eena , apro
~itando-se muito bem o cOntraste entre ambas as 
[iguras, para formas com a roupa e O cenário. Margot 
rez um gato perfeito, maravilhosC) de graça, molengão 
~e derretendo todo, com cenas verdadeiramente de 

allet, como o da \' aSSOura. Um POUcO nervOSa na el:'
réia (da peça e dela no pall!.o), se firmou nos espe
áculos seguintes. A voz, os gestos .. a maneira de andar 
se mover, tudo de gato, tudo felino .. . 

.4.0QUlRA SEU EX" ::i\JPI.AR DE " JDA· 

DE :!1" - POE)10S DE 'VAL&lOR CAR· 

DOSO DA SILVA A \TENDA "SAS ]~IVRA

ruAS MODERNA, ROSA E NA AGElN-

elA PROORE880. 

, . 
"AlN110LO( HA. DE POETA!,; DA NOVA GERAÇ.'IO" 

O movimento editorial deste ano, de acol'do 
com dados esta~(sUcos criteriosos, luper9u em muito 
o do ano paslõ:aflo, advindo dai, po.rtanto e ainda de 
acordo. com informes junto a .editores) um maior 
número de leito .. .5- Houve diversos movimentos 
neste sentido, sendo um 408 611imoS o QUe 
a ediçlio ... lio •• d. Antologia de Contos de Escrito
l 'OS' novos do Brasil, organizada por Saldanha Coelho 
ç que DOS 3'prcsenloll 36 jovens ficcionislas naeio
!luis. 

Agora, um outl'O movimento iDlelt'cLua~ c de 
l)lnior proporção surge nas hos les litcf'ál'ias do Pafs, 
o Qual p.r ojeta1'á , de maneiJ'a am!)la, o p ensamen Lo 
.poético d.a nova gera rã o nacional. Tl'ata~e da .. .--\~. 
T OLTG IA DE POETAS DA NOVA GERAÇÃO" , que 
em bl'cve surgirá sob o ,pa trocínio da r ev is ta YrS~lO 

BRA1SLLETRA, n.uma edição cuidadosam ente selecIO
n ada, onde ~pa r e c el'ã o as Illclh o.l'cs produções p oé ti
cas d os va les novos fio Bras iL 

A a lud-ida colrttw ea (l ro j)oc l11 as f' n fcixul':l. nomes 
d e todos os Estados na cian ai ;:;J dand o des ta maneira 
oportu nid ad e a lodos (lS })-o e la~ 'l}J"o\'i nc ianos a. a pa
r ecer em 110 re.nário t1 af:i lell'as nacionai s. 

. Em Santa ICalar' ina, a Com issã o Ol'ganizad o l'a 
'10 I11COU par a 1'GJ)l'c:-;{'n ll.l 1" a "~\. 2\'TOLO(: I. \. DE POE
'r .\~ DA :'\0 \' I <:Efi .\ Ç.\.O o intelectual .lniIJa l !I\lnrs 
J>ü'e~, com quem os in teressados pod-cm entrar em 
tonl :\010. 

I 

Texto de S. M. Fotos de Walter 
Estreiada a 23 de dezembr-o. tendo portanto ,encerrado o ano tea

tral em Florianópolis, a peça de Ody Fraga, bseada na história de 
Collodi, pode-se dizer que Coi um sucesso e fechou b(',m o ano de 19 H/. 

l\-1elhorc.u, afinou-se durante as represenoaçi;es que tevt.. F oi um 

trabalho conciencioso, de equipe, que se impôs pela seriedade com que 
foi apresentado. Com alguns pontos fracos. especialmente na estréia, 
que foram sendo sanados depois, à medida do possível, foi mais uma 
vitória do CAM. Que partiu dos esfoTçoS conjugados Ido grupo. especial. 
mente da part.e do teatro. de todo o elenco que se dedicou a fundI), da 
direção a cargo do Ody Fraga. dos cenários e. guarda- roupa. desenha
dos e em parte executados por Walter Wendhausen, da precisão de
monstra'da pelo contra- l'Iegra improvisado, Odilio Malhe-irQs Jr .. que se 
saiu da tarefa melhor do que a encomenda. 

"Pinocchio" foi grandemente valorisado pelos belos efeitos de luz, 
caracterizando os personagens, completando o ambiente, dando clima 
próprio a cada tipo, como pOr e;x:emp]o no caso da Fada. emprestando
lhe êste sentido do maravilhoso (sem exagero) tão caro e que tanto 
agrada its crianças. De grande ICfe.ito também foi a música, que repre · 
sentava, anuncia\'a os personagens, gravando-os no eSI)írito infantil. 
Por fim, como no caso da Raposa. a criançlJ.da já prévia a entrada dos 
personagens. As músicas eram alegres uo graves, bregeiras ou melan
cólicas, delicadas ou ousadas, de acôrdo com '0 caráter de cada tipo. 
talhando a personalidade de cada um . . . 

Não sõmente às crianças. mas, como pre\·iramos. também aos aduJ.
tos. a peça agradou, prendeu, evocou reminiscência da infancia. F 3i 
mais uma vitória do TECAM, confirmando mais urna vez o que disse 
Paschoal Carlos Magno: "O TECAM, um dos mais importantes Teatros 
Experimentais do país". 

As fotos desta página dão uma breve idéia do que foi o espetácul o. 

(3) - A Fada (Ligia Moellmann) e Grilo Falante 
(Maria Alice). Cena do terceiro ato. Ambas estréias 
no palco, se sairam bem. ligia fez uma Fada leve, 
mimosa ao extremo: Maria Alice um grito que falava. 
agia e pensava corno griJo. Note-se o cenário d,e Wal~ 
ter, simplificado, funcional, com os móveis utilisàveis, 
sem contudo dar impressão de vasio. E também 08 

bonecos. nas paredes e chão, a mesa simples de car
pinlbeiro, as cadeiras. tudo completando o conjunto 
eom 08 dois personagens em cena. 

(1) - A Hal)Osa (Jason Cesar) e Pinocchio f'Val _ 
mor Cardoso) numa cena do segundo atO. Jason. num 
I)apel m3li cioso. esperto. exig indo g rande jogo fi siQ
no mico, criou um tipo dentro do !Jalco, viveu-o inte
gralm ente, fez de um pequeno um gra nde papel; W a l
mor il1 terprctou mu ito bem o boneco de pa u inocen- I 

te, aér eo, h~\"ado pela' lábia da Raposa, que se afoba 
todo e não sabe se e mendar. \Valmor foi Pinocchio

f 

t cve ~m inicio ótimo .~. 

• 

• 

• 

-
• 

• 
• 

-

(2) _ Esta cena poderia ser chamada " 0 sonu 
1irico de Pino('chio entre os demais brinquedos ". 'Vat
Nor ..... nt .. ~ petisada com sua interpretação s in
cera e breariraf. aI) mesnlO tempo. Torciam por Pi
nocchio na briga com a Raposa, !erguh.,m-3e nas ca
deiras, emocionados, odiavam o bicho m áu que t en ... 
tava o boneto. Agora Pinocchio dorme, perto dos li 
,"ros, sonhando talve~ com o A . B . C que não consegue
decorar. Quem àabe 'Se não desejaria de novo ser sim
ples madeira, se em sonho não o é. " , . 

-

• 

• 

• 
(õ) - Pinocchio e Geppet10 (Dante Ravaglio. d €P' 

Teatro do Estudante de Curitiba, especialmente con
vidado a participaT da peça). Primeiro atO. Numa in
terpretação segura. sóbria. criou um ótimo tipo de
velho. natural. Um \"elho, velho mesmo. Boa carate
rização. movimentação justa, voz segura, dentro do
papel. Nesta cena do primeiro ato, pai Geppetto exa
mina O boneeo, olha-o, Sem saber qUe pOUco depois 
estará admirado diante do boneco que ri, anda e fala,_ 
será uma pessoa igual as outras, com momentos de
felicidade e infelicidade. tristeza le alegria. 

Mas O espanto de pai Gellpetto nâo será maior do 
que dos descrentes, dos que nã o ac reditam nas r eali
zações dos jovens, dos que só cri ticam sem nunca ter 
realizado nada. 

Para ês tes será que ta mbém um dia o boneco f a
laTá ., 

, 
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_ ~iio! 'renho esta. vontade há mu ito tempo~. P S I· M' I muHo bem Iilôbre o Boi de )lamio, e outros mais. Es. • b G 'ranlla. . 
or a Im . 19ue Sempre pensei em C5.crevel"SO re raça.,,- .. 

ruo - 31 -t-50. Nossos primeiros dias aqui na lava sempre inquirindo. Ma I daU hé pouco aprovei· ~tovil11ento Modernist.a. lias no momento, ape~ar de ' 
Capital Federal têm sido os de um provillciando qu.! la mos uma pausa e perguntamos: ser grande o desejo, não me ê possível concre'~zá-10. 

- t verdade que o sr. pretende escrever umll d AI rir. pela primei ra vez "jsila uma grande cidade. Apesar Estou com o tempo inteiramente toma o. em . 
. obra sôbre Graça Aranha? I r me da chuva que nos tem sido madrasta, dia e nmte sem meus afazcJ'cs no Itamaratí; ten 10 que ocupa _ 

ce.">sa r, monótona, cansativa" não deixamos, desde - Sim. elos preparalh'os para o Congresso de Folclore a l'ea-
logo, de visitar museus, bibliotecas, Jogares pitorescos, - Para já' lizllf-se êstc IlOO, C

I 

ainoda trato da 38 cdiç:1o de I'Hi:;-

tnrlo o <Iue nossa imaginação de florianopolita no dis- ... ...... - <L'_' - ..... .".",..".".,,""' .......................... ..-.hh ....... , ........ .!':.?a .... ... .a"'IA tória da 'Música". Agora em edição defin iU va. 
I .. nle desejava há muito ler dianle dos olhos. Para is_ .h ·~ ..... --j-s UMA L E N D A _ E o seu estudo sôbre "Fauslo"? perguntou ' 
080 aux iliaram grandemeDte os bons amigos Marqu(:'5 r'I. HIL perguntou Pedro. 

Rebelo, Pascboal Carlos Magno, Bruno Giorgi, RCTJa- Malheiros Jr. que saia do seu coração (Quantos _ Esta nos edltOl'es. Já revi as últimas provas. 
to Almeida~ e Jorge Lacerda. Receberam-nos com a oIõERA UMA VEZ" \110 pobre ~a- em oções pa88ada8!) . Dc \'cra enJrar em máquinas qualquer dia destes. 
maior simpatia e camaradagem, Jogo se prontificando u.rio, abandonado à sua própria Depois parqjOU a relatar todas as _ :Mudou alguma coisa no livro? 
e servirem de nosso iolrodulor diplomático nos meios sorte. Poré. tr .... lJaando sempre. I doenças que Ih'e afligiam (cadeira" _ ~ão. Apesar de ser Ii-vro escrito na lDocidade • . 

da cidade. Assim, f'eH nos foi entrar em IJllcaat1'veL Velho. Alquebrado. I ra.Kindo, paredes esbDra~ad ... Ri- mantenho o mesmo que disse. Acho qúe um Jivro,. 
eontacto com diversos Domes representativos da cul' Sem fôrças .. ra eo.tinaar. Era ua balta ~tragada. Remendos 1110 "'n. ' 1)C'!ltas condições, não deve ser modjficado. Somnele 
tura brasileiro. • • toalro. Tealro de Provincia. Seu. deiram •. EI~. . .. "Ai que vo',<O. retirei "Igumas d laçôcs. Quando jovens goslamt~ 

Curiosos, constai amos que SUL c o Teatro Ex- pais tentaram dar a éle uma feição nha"). muito de "'citar, ou por desejo de aparecer, ou par:l'! 
perimental estão bt'Rl divulgados aqui, pois os <tue s~ perecida com a do Municipal do Atê do pano de bo~a me falou. fil'mar, basear nossas idéias em outras, tenlando vn, 
iDteressam pelo movimento ilrtislico e cultural ,lo R ' ,,_ Acho horrorosa esta "~oisa" 10l'izl:Í_Jas. Além disso ucrescentci um capItulo sôbr,. lO. 

paIs, peJo menos de nome, conhecem êstes DOSSOS em_ Todas as tardes seJlta-se, no chão que me impingiram". o Existencialismo. ~nda mais. 
precndlmentos. E querem saber nossos projetos, no~ mesmo. e remell'lora. Não me foi possível guardar to- P orém, Renalo Almeida queria cra saber o que ' 
Ucias detalhadas sôbrc o que já fizemos, sôbre os Um dia, ia anoiteeendo já, quan~ das as QueiXa!!. (Falta de porão para eshivalllos fazendo, o Clue pretendíamos fazfr, qu::uS,.. 
demajs do 8I'UPO que não viajaram, etc. do passei por êle, O antigo teatro, b.cagem das companhias. Sujeira nOssos J1lano~. Queria saber noticias de Plorianópo -

Maa b •• erA tempo para falar sôbre tais sucesso!. olhou-me, e, talvez por achar .. me em tôda a sala. E muito mais). lis. E voltou a carga, mudando de conversa: 
Hoje, falaremos ràpidamente da conversa que tivemos digno de confiança, falou com 6ua Disse'me o velho: _ Como vai a ~ub-Comissão de Folclore? 
com o Ministro Renato AJmeida. Fomos avistá-Jo no "oz de velho, cheio de passado. . 4_ E o pior é que eu era feliz, Faziamos-Ihe a vontade. Respondíamos. lnCo)'. 
PaJácio ltamarati em seu gabi nete de trabalho. Esta' ,,_ Meu filho. Vou contar paI"]. Sempre fui. Porém, um dia peguei a nui.vamos tudo o que estava ao. nosso alcance. Tam_ 
va atarefado, mas mesmo assim nos atendeu, palestrou vo~ê todas as minhas dôres e re- mais perigosa do~nça que dá em bém estávamos l'0J11 vontade de contaI" de dizer 31-
algum tempo conosco, depois nos convidou para uma ~ordações alegres, também . . ," teatro. Imagina, . meu fiJho, de~de gllll1~ coisa. E Henato Almcida sempre entusiasmado, 
visita demorada à sua residência. Falou do tempo passado em 'Iue ai nunca mais tive descanso. Fui perguntava mais e mais. O resullado roi Que tínha-

Fomos dois dias dcpois, debaixo da chuva torren- os lugares na platéia eram sufi~ me estragando todo. ~ uma infeH. t mos ido Já I>ara colher uma entrevista sôbre a atuali
cial que persis tia, o Pedro, Archibaldo e eu. Já no~ cientes para o pábli~o que aplali' cidade". dade artistiCO.I,w lilico e liIer.·lria brasileira e acaba_ 
eSl)Crava o nulol' de História da Música que pl"onta_ dia grandes artistas da época. _ Mas _ perguntei _ que doen- 11105 sendo os en trevistados. Porém, niio nos demos 
mente, l'DQuanto lI'ocávamos idéiaa, ,nos foi mos~ I "- Ah! Atores. Ah! Canto'fes. ça é essa? IlOl' ví'Dcidos. Desta vez pouco conseguimos do escrj
trando Jivl'oS e telas. Especialmente importantes são Pianistas. Músi~os. As festas de ga.. u_ Ê (\ cine.ma! lnstalaram un\ 101' de "Fausto". Mas qunndo nos despedíamos, dei
sua.1i coleções sóbrc folclore e música. I la nos salões. Hoje tenho vergonhà ~inemB nas minhas costas. Ê o que X:.'IV311l0S a prOIlH>SSa de tornar a visitá-lo. E dí.". 

H('nato Almeida relembl'ava·se de FloriaDóQOlis. t dos que ve ... até Ifti .. , oe HOrft tI~ me estragl. E o diabo. € o diabo" . . tinIa tareri' th'SSilS, 1)t~ rco~'I'l' r d e mOI':1d:Ull~ntc todas ali 
)cI'Guntando pelo pessoa] c"h, Ol'cluestra JU\I(>nil, .) outros lugares. Ê terríveJ;! , Repetindo isto levantou.se para ' dependencias do lI anl3rati. Então, a almejada entre--
que era feito do 1)(". Ca bral, cio menino que escreveu A cada pala"ra sentia'se a dor mais uma sessão vespertina. \istn "iHil'il, garantimos. 

• 



017- MIGUEL, Sal im. Sobre "Idade 21 " (trecho da carta de Fernando Jorge Uchoa a Salim Miguel ). O Estado, Florianópolis , 19 fev. 1950 

, 

Sôbre «Idade, 21» 
Trecho da carla de Fernando Jorge Ucltôa 

a Salim Jfi(Jllel. ,. ,... 
tle fez bem em começar assim: fiE cu vOu peJa 

rua", Depois vem o outro verso: "Pclas ruas, pelo 
mUbdo". nua foi llal'a o J1','IL'al. \Valmor acertou, 
depois "em: "pclo mundo". Veja o conjunto dos 
"el'SOs; é o Hinen\rio do poeta pela "ida, mosU'an
d{) sua condição: "sempre triste e alegre", para 
eomPl'e{'oder, t'E pobre de mim mesmo". A eslt'ofe 
está bem I'calizada, 

A última pstrore ' de "Idade 21 ~ servia para vir 
depois desta <Iue exa,,111el. 

Serve lambém como conclus.l0 poética em for-, 
ma de sugestão, , 

"Em regosiio à idade 
Futuramente celebraremos os outros, 
tPermanecendo em DÓS", 

Na poesia "JuexprtmiveJ" o poeta cfesce em a1.
canc~: 

"Em meio a tanta m(lsica 
Eu em 'poesia 

)1a8 por Que êsse estado? Só porque havia "tan_ 
ta músiôa tanta música". 

A esl1'ofe final: 
".\teus sentiment.os em núvem 
Em sentimentos em mim" 

quel' dizer tanto ou mais do que o poeta supõe. 
"Elegia " é uma condensação sentimental e de 

sentido in tcl'jol' (Iue s6 após a leitul'a volta a im
preSSIOnar, 

!:Vo pocma "Clliver$o", o poeta parte de um sen
timento dc 1l1editac;ão, segue auxiJiado pela sensa-

ção e sente" alravps uma faJ.sidade alt'aente (a que ~ 
está no verso: "Tol'na a realidade um sonho"), Sua; ~ 
inexistência. Pára assustado no seu percurso espi
,ritual apenas porque "Eu estava na estrada". &te " 
verso não pode funcionar como conclusão. ~odo
poeta está Da estrada, no seu rumo ou a procura a 
procurá_lo. 

"Suicídio" é expressivo, sérjo. Pode enquadrar. 
se em moldura, vira tela. 

O poema "'JOgo" está bem realizado, idéias 00[' .. -
l'ctas em forma de impl'essão, sopradas llunl ritmo.. 
Jeve, continnado. , 

Defeitos, tem m1litos. De técnica, o Que é co
mum a lodo nós jóvcns. 

~' ersc'l'l,.ill,da não conseguiram aque~i.l. unida
. todo o homem em estado de poesia.. . 

As vezes I'C !\lIa aqui, sai rrouxo ali, não chega a 
dizer nada aooJá. Falln .. lhe dominar as palayras, a'" 
que devem nus obedecer e estar a nosso serviço na 
poesIa. 

Em ontros poemas'" nota-se um ponto alfo nO;"' 
meio da composição, antecedido e conlinultdo por 
uma IJlanice sem Do\'idades. O 'Valrnol' é inteligen
te nu. maneira em que escolhe seus motivos poéticos ... 
110 entanlo, há' rugun. que são pobres e só há muito. 
custo a fôrça do jovem ' p'Oeta pode sustentar. 

Afinal, os dermlas' da primeira corrida são ra
zo .. 'veis. ~le, melhor dO IQUIC eu, OS conhece. 

Minba opinlao en1im, é que estamos diante de" - , 
um popta que possui qualidades, que escreve bons. 
poemas, que conhece a poesia e vive na sua intimi
dude, Que !!e apI'imoTaTá, evoluindo no seu modo de- ' 
ser, vivendo, expressa nd o, criando, purificando-se ' 
nos seus Iraba'.lJos JUllfIiOS;, Gostei do 1ivro e dos, 
pOf'lmas, 
• 

'"--.. -
Rio, ferc\'eil'o 19'50:'· 

, 
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Caixa, jostal 384"' - -
o MAR'flNBO PESCADOR 

A isca não foi mordida esta tard e, mas lenho 
.a d efl.:.revel' uma rara emoção. 

Histórias Naturais 
MO\l:COOOS 

A noite se gasta Ue tanto se usar. E,.,\ não 56' 

g<'ls ta no alto, em SilOS rstrelas. E la. se gasta como
um ves tido (IU C se 31','asta por terra, pnlre os cu· 
Jhuus e as ânores, até o fu.ndo das gru tas malsans 
e du~ 'iubt)(,'rl'ünf>os humjdo9'. 

Quando cu manlinh.B. es tendida a val'a da Jj

l1ba. um mal'linho-pescador veio posar Dclll. 

[E>:cerplos) por JULES RENA/lO -

~ilo Ilossuimos ave mais brilhante. 
1'rad//:ülo especialmente 

.. Página Literária" , 

A LAG_IR'rIXA 

para $', ui" e 

.Pal'ecia uma gr&llde flOI" azu l na ex tremidade de 
f11ma longa haste. :\ vara vet'g"'ava sob o peso. J<:u n~o 
'~ .. espjrava mais, muito ol'gulhoso de passar 1>01' uma 
árvore aOS olUos de um martinho-pescadol'. 

E eslou CCl'lo que não foi de médo que êle le
vantóu voa, mas crente que não fazia senão passar 
de um ramo a. outro. 

_Filha f'spon tàpea da fenda da pedl'a em Que me 
Hj)oio, ela sobe· tfy }.>clo ombl'O. Acredita Que eu C\)Il· 
~i n llo o mitra porque fico imóvel e envergo um pa· 
Jpto da ('or da mur~n_ I\inda assi m lisongeia, 

~ão há ,'ecanto onde niio neneh'e, Ul1Ht franja 
da noite. O espinho fi romne-, os frioS'·u fpndem, a 
lama a es tl'aga. E lódas· as manhãs, quando a noite
torna a subiJ', farrapos del~ se d cs[>rendem, lJendu· 
l'ados ao aCaJo. 

.\.'i~im n~-em os morcegos • . 

• O m Uro - ~ão sei que arrepio me passa pelas • • 
E devam eles a. essa ol'igem o não podel'em su

por tar a c'taridade d o dia: A"'DORINHAS costas. " 
E'lLS dão~me a lição d~ cada d ia. A lagal't ixa 'T Sou eu, .\ 0 ~.;;;o r poslo, quando ' lom'amos a fresca. eles 

se desprendAm da. .. \-ethaa vigas onde, lelargicos,. 
pen,liam por uma garra: 

Pon luam o al' de gritinbos. ,. A DO;I1Il\lH 
Traçam uma reta, poem uma virgultt na f'xlJ'e· 

midade c, bl'uscamenle, pasi'am para '9 li n ha se-
guinte. 

Entre loucos parenteses elas colocam a i:a 'i3 

seiada, elegan te, ela passa ê lorna 
a passar, aos :;;alli nhos, pela estrada, e vai, d e uma 
va',nta a oUt"8, dllr, de buraw e m buraco, suas li· 
çõe.s a domicflio_ 

Seu v60 desageitadoj itlquiêla~nos. Com asa de. 
barbatana e .em penas, palpitam em !'edol' de nós_ 
Di!'igem-se menos servi"ndo·se dos olhos feridos e 
imitei~ que do ouvido. em q ue mOI'o. 

'Muito vivas par a q ue a água do 
uma cópia do seu vôo, sobem da adega 

Com uma leve penada de aza, ela 

1Rrd jm t ire 
ao celeiro. 

encadeiam 

Um grão de 
A PULGA 

tabaco com mola, 
A BORBOLETA 

Mpu amilo etrConde o I'oslo e eu desvio a cabeça 
com mMo as choque impuro. 

rubr iéas i ni mllllve is_ 
Depoi8, duas a doas, em chave, 

fazem um bOl'rão no 8ZU~ do céu. 
Mas .s6 o olhar de um amigo pocif:' segui·las e, 

• saoois o grego e: o latim, eu sei ler o hebraico 
Que descrevem no ai' a~ andorinhas da chamiDP. 

um 

fios 
• 

tsle amável bilhele 
enderêço lIorido_ ' 

dobrado em dois procura 

A 
ema mãozi9ha negra 
de cabe lo. 

A 
e peluda crispada entre 

A SERPENTE 
Muito comprida, • 

Conta..st que, com al'dor mEU'Ü!' que o dI) nossO 
anlor 0le10l0, sugar-Dos·fam o sangue al é a mor te .. 

I Como exagera_ 
EloPs D sã6 maus. Não nos locam nunca. 
Filhos a noi te, só de teslam as luze!; e, ta loCan do. 

('om seu quenos chales fúnebres, procul'R.m ve" 
la" para " lar. r 

I~~--------------~-----------------------
Dentre o. no mes que sempre E t I' I D d te isongeados. Sim. porque: Ou' 

ele é mesmo usêco". fechado - e 
neste caso a única rxplicação ca
hive l é Que nos topou ; ou não passa 
de lenda a s~cllra do poeta - C' 

êle fluis nas provar Que não I)DSSa 
mrsmo de mcra lenda. O qne:' se 
dá é (Iue o artista não tem lempo 
para ser puramente h omem de fe'i· 
finflas socia is. O arlisla "erdailei
rtl e um ser sofrido, perseguich 
peTa demônio da arte. da pcrCci 
ç:io, do sempre melho r. E não lem
tempo a perder com futilidades. 

maia no. interellBram, na modor- neoo ro com ~ar os rumon de A 
~ literatuJ"a do Br asil, e que mais 
'Vontade tinhamos de conhecer. ine· - Bem, Carlos, a te logol" Pal.J· 

. ' &avelmente o poeta Carlos DI'n· "ras simples, banais, pro nu nCla-
mond de Andrade era um dos pri- das milhares de vues po r dia ~m 
meiroa. Por isto já ao sairmos de todas as Ii nguHs, em todas as par· 

lo r ilnópolis, faziamos p la nos (13 les do gloho. mas que para nos 
como melhor poder abordá·]o , Sa- tinham um outro significado, eram 
biamo-Jo niio mil ito a~ssivel a en- ,um verdadeiro "abre-te sezamo". 
trevistas. Ademais nos tinham pre- Ponlue a Ibincidênriu seria dema
venidú ser êle pessoa de poucas sindo. Devia ser C'le. Ai então, 
~B , Tuda isto e mAi s n, 3dmiruio "heroicamente", nos aventllraIl10~. 

, euc lhe voHlvamos, que Unhamos e eu pI!'T8Un'eiJ croj( .. , pco ... iu 
PC!::I poC'sia dC'l c. indllbita,lr lm~n .. ciannmenle timiilo: CIO se nhol' é 
t e d'1S 11Ielborcs jú feitas no Brasil que é o Cnl'los OrulllOllt1?" - "Ca 
em qua lcJuer época , nos fozi.1m mo!" me veio a r rspos la. Ent50 TP

desejai' e temel' ao Jll('smo t{'mpo peli de DOVO, mas agora bem, alto, 
tal encontro .. : . 

No !lio os dias iam-se passantfo 
- e nós nada. 'ESU"HlnOS a esperH 
de qlle ("hcgassc O "'lIm'ro rf(,Z d t 
"Sul", Ai então lerhunos um prr· 
te~ro para a vis ita. motivo pa i'!} 
a lguns minlltos de po lestra. E o c-n-
80 é (,ue nada da rcvista. Nunca 
que chegava . . . 

:\1as até que um dia não foi lI1:lj ... 

preciso. A oportu njdade sllrgiu por 
si mesma - e de uma fo rma t 1 i 

QU e ~eria i'~lPossivel e jmprudente 
perde·la, POIS q ue poderia não R .. 

rparecer de novo, Agarramo-la C /)111 

unhas c dentes, c claro. Foi assim : 
Convidados peJo Dr. José Simeüo 

Leal, c11efe do Serv~o de DoelJ. 
mentação . cio Ministério de Educa 
ção e Diretor da importante rcvis. 
tal "Cultura" , iamos em visi ta ~o 
erlifício do Ministé r io de Edul.'l 
,ão. O DT. Simedo Leal nos com'i
oara c se prontificara em nos SCl'

vJr .de cicerone nllma visita no 
prédio, uma obr:( arC/uitC'tônica rle 
gra nde impOl'ttlncia,. famosa ~m 
todo -o mUndo_ . 

P erto de nós, no elevador QtlC 
. levaria ao nono andar, ao '\u. 

hJT~, ia uma figura magra, fina, 
pequen"" de rosto mindo e óculos 
acavalado.!l no nariz. Donde a co. 
nheceriamos) Não sei se Pedro o 
El" f ' \I g C a Jrmou Que era Carlos Dru-. 
mo n<1 . Eu achei que niio. 5ó o ti. 
nhamos visto anteriormente por 
f~togr~ffa ou rl esenho. Os outros 
nao sei; mas eu a té mesmo venrlo 
85 pessoas várias vezes sou pés'\i _ 
mo fisionomista, ql1ando n~,tis pn
rlesenhos ou fotografias! Mesmo 
uma fisionomia característica co
mo. a do poeta eu niio ' guardaria 
fa;ilmente, De modo que ricam os 
a.h , na dÚvich, se seria 0 11 niio. Fe
]Izmente para nós, no sexto anl~a r. 
rlesembal'cn um senllOr gordo CllI ('> 
1iz cs tas l)ala vras miraculosas:" 

• 

, 

, 

o 

e todos no elevador se viraram 
para nos o lhar: "- O senhor l: 
que é o Carlos Drul110nd de An
drade?" " - Sim, sou cu", .retru
cou. "- Nós somos da revista 
'~SuIJJ , d e FlorillnópoJis!' u_ Ah, 
da r evsta "Sul" , mui to ' bem . . . co. 
n!teço." SiWncio de especlaliv'l, 
1 ~poisu "- Eu traba lho aqui no 
oitavo a ndarj venham, Yamo'i êon
"ersar um pouco." Respondi HN,')s 

temos um encontro marcado ('0111 

O DI', Simeão, ago ra mesmo; mas 
depo il), daqui a pouco aparecerc
mos, sr C po!<;sivel." "- Apar('ça"in, 
sim". O e levador chegara e ele se
despede: U_ Até já.-" 

Subimos, fomos cOnversar com o 
Dr. Slmeão Leal que nos recebeu 

Salim Mip.l 
com a maior simpatia e boa \ '011 · e outros, ia pôr à n~ssa 
la ele. Interessou·se por Florianó - uma senhora, Nair 
polis, pelo que estávamos (aZ(l-n- que nos servisse de 
do, moAtrou dt"sejos de colaborar cidaele: percorrendO 
conos("o, nos auxiliar, mostrou-nos seus, Bibliotecas, ponto 
quadros, traba lhos interessantes dc da cidade, t'te. e nos 
Inim:l, tio primiti\'o Heitor dos maiores raciliclades nas 

para 
pela 
Mu-

Ilr -
Prazeres, falou s6bre "CuHura", veriamos começar neste 
sôbre i.t re\'ista de Artes Phislico'i dia logo api)s a vis ita 'ao elirtdo 

-:1JIe está querenoo Jançar, nesle constru ido por r\iema~ .. cr, •• , 5 P~\-
,,1('lQ .,bU~0- Jluarefeu .,. .... adM'. • m--.qsi"up·" llr. S"p,uãQ eJ JlOl'!.a 
O. Coe1 h a quem I'omos apreS('I1- 'Nai., do enco ntro com Carlosfr)rn_ 
lados. depois chegou o Louri va l montl e qu(' Ilol'tanto ela SÓ~1{'nte 
Gom-f's )facha(~), Diretor do )fuset l no dia srguintc é <IU C de\'eri, fnn
d(' Al'lc )Iodcrn!l Ite S. Pnulo. L UlI donar. , 

, 

o grupo «Sul)) em conversa 
Andrade e Jorge Lacerda . 

com 

rh-al quis logo saber do nos!. Descemos. ao o it:l\'o a ndar 
"Clube de Cinema" j então dis:;e· francamente, wn certo rcceio ~~~ 
mos-lhe que está quase c{l terruclo. conosco. Pensóvamos: "_ E ago
Ficamos conversando, todos in· ra, se o homem é mesmo tão fecha. 
te rcssados em sab('r o que esl;Í\tót- do CJuanlo dizem? Como fazer. qUi! 

mos luzendo em Fl orianópolis , c dizcl' , dc que modo C'onduzir fi 

como eram r ecebidos os nossns co nversa e para onde? Por que, a. 
·· feitos". Contamos dI? novo. Então fin al, a que viemos nós?JJ Assim 
tc,dos nos disseram que as dificul- ma tulavamos _ e j,'t haviamos 
cladcs e incompreensões são gerais, I chegado.. . t 

raros os c('n lros -em que há um Tudo foi faeU e bom. Drul110nd 
pouco mais de ap6io e boa vont 3' nos atendeu l:.io bem. con"ersamoe; 
de. Xestc meio tempo ch('gou o \'C'. com tanta naturalida(le, êle nos 
lho conhecido e amigo DI'. Jorge pôs logo tão à vontade, COnver'iOll 
Lal~enla. " 

• conosco, discutiu, explicou coisas 
Dr. SiI1l(lâo, depo is de percorre r teorias poéticóts, moviment os !1r. 

ê1e lIIeSI110 conosco o précUo, nos ti s t ic-()s , artes !lO Bras iJ, diricultla
mO.'\trar ilS saJas, os pain eis de des e falta de ambi enl('. ut! clim::, 
P ortinari , os quadros de Guignarl etc., que nos \Jeixou profundall1 (' n-

- • 

O certo é que ali estivettto~ '111 :1-
5C duas horas - e saiOlos com mi' . 
do de j;l ('stal' abusando e com o 
cOIH'itc pura voltar quando qui,\(\'i
sel\1os. Saimos concientes ri o{' te i 
("llnh r c-ido um verdadeiro anis t.l. 
um artista PU I'O, qtll' sempre e 
5('lnl1l'C cstil em busca , que lul a. 
SCIllI)rC p or melhor se expri m:' 
pa ra quem a poesi a é uma necess j· 
,cladc psicf)lúgic~ . vinda do I113:S 

intimo do ser. para qu em O "e!'sl) 
f 11111 tra balho sempre re novado. O 

, 

po('la nos fnloll com conhccilllen-
lo {' carinho do seu "metier" , Doe; 
deu lima liç}io sõbre poesi a, liç:11l 
m,,'hol' do que as que h<l\'ial11os li· 
ti o t' Tll livro, nos ralou da teol'i I 

poética. da técnica. da maneira pe
la qual dc\',cm ser empregadas ft'\ 

letras e as palavras, o valo r da" 
vogais , do va lor das palavras -
frase, da {liferenlc maneira pela 
qual podem e devcm ser emprega· 
rhlS, do maior ou mcnor aproveita-

I mento dentro do poema, do maior 
ali menor vaJor delas de ncôrdo 
('0111 o meJh or ou pior apI'Oveit :l· 
menta que e las alcançam dent .. o 
do verso, Exempificou com v('rsos 
célebres, ci ta\' a nome~ e ca/sos, o
bras c autores, teóricos dc poeo;i::l 
e poetas, cio Brasil e Qstrange.i r os 
Nós escutúvamos, cl~'amos um Olr 

outro palpite, opinavamos, ele no! 
punha à vontade, pedia nossa (). 
piniào, falava, dava-nos a im
pressão de estar exlravas~lI1do. E 
isto I1lt~j'to DOS agrlÍda\ra. DepOis 
DOS perguntou sõbre Florianópolis, 
as dificuldades aqui enco ntradas, 
a rev ista, o teatro, etc. Quis sab~r 
de c, ue maneira conseguiamos 
manter a revistâ. E nós mesmos, 
ana lisando a coisa, não soubemos 
eXlplicar. Ele então falou du sa~ 

tisfação que causa aquilo que é 
conseguido com o nosso p róprio 
esforço, <JUC é o melhor ele nós 
mesmos, o m c1l)or ,flue fazclw)s, 
que damos por al guma ('oisa ele 
útil· c bom li" d igno c J.!r :1Ildc. 

E fl( J:ii encontros st'suintes qne 

Conclue na 3a. pagina 
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de Leitura 
. \ 

S. M. 

Nunca será demais insistir ~esta coisa já batida 
'sabida e ressabida: o brasileiro é um povo que quase 
não lê, Ou seria melhor dizer logo de vez: "não lê"! 
Motivos? Poderíamos alinhavar váios: Condições 
precárias de vida, educação ma/ orientada, desiote
rllsse pelas coisas do espírito, O diabo. A verdade é 
que não .lê, Eis um fato consumado, c/aro, insolis. 
mável e velha. Procurar' os motivos, sàmente, bem 
.s.abem07 nã!" importa. Iml?<'rta, moito mais, isto 
SIm, tratar de resolver a sItuação. Porque, acaciana. 

_ ~ente poderíamos gritar aqui que um povo que não 
le é ,um povo que não sabe, Como resolver o impas
se? Bem, e tarefa <pie não está na nossa alçad" pa'l" 
'ticular, pois e tarefa de todos. A nossa. no momento é 
. tão apenasmente regisfiar mais uma vez o fato ~ repi~ 
SOlJlOS ~ por demais oonhecido: o brasileiro é um p0-
vo que quase não lç. E quando lê, regra geral, é por 
desfaüo, não fazendo daquilo uma necessidadt!. U ' 
"best·sel/ers" ordinários que se lhe impigem e que me
lhor seria não ler. Livros que viciam, que deturpam' a' 
.visão das coisas, que nunca apresentam a realidade'oo
mo ela é, e, além do mais, sem o mínimo significado' , 
artístico, estético. . I 
. Vê·se a verdade do que dissemos pelo número' 
lnin,usculíssiJmJ das tiragens. Dis que a obra seia ' 
melhor ~ um milheiro é uma tiragem fe·rromenal:. I 
Na maioria das vêzes, quando muito, os autores se 
léem uns aos ou17os; e há os que nem " si mes.mos 
lêem. O público nem chega a tomar oonhecimento 
dê/es. E no entanto, dentre a eJalJlJQ sem (im ' d" 
livros medíocres, vez por outra aparece um livro me
.rCfCdo~ de Iper/lla! sorte. AdemaiS, não li;í crítica ' e ' 
p'?ucas as p'l!ilicaçl)es que se especializam em regis· , 
tras oibliográ(icos. • 
I . Não é sem satisfação port:mto que nos propo
I)lOS - para que Ou quem veràadeieprmnte- não SilOC·' 
:lllOS - deixar aqui Jneste canto de página, ripidas 
lIotações a respeito ' das últimas qbras apareciélas, 
,principal e espeéialme~lte de autores. brasilÕ:os. Nâo 
temos, preteDs~s. li ~.nhco. /Wa~ tpnos06 e intuessa;

.cJ~ em 'ljteratura, tudo faremos para manter nesta 

.~Iuna ":! mais l'Q~íve~ sempre, um espírito de i~' 
~ão' e inâepQldêncla. Começarmws, do próXImo nu·: 
mero em ~i'lJIte. por comentar tres obras recente,' 
-mente aparecidas e que, dentro do ambimte culhi-
ral brásileqo, representam muito. São obras, primor-

, ciia/mente sérias. E 'jsto já é um glarnle paSSo, São ar, 
tisticamente be.ll rea1izadas. Outro passo enormE:. . 
Não queremos saber 'lue tendências li!0sófitas 011 ' 

que sentido estético portcou os respectIVos a?t~r6s .. 
Reuni\l1Ô-los ape~ar de tudo, aeesar das p<lSSIVeJS , 

talvez glandes dIvergências de pont06 de llÍsta •. 
relmimô·/os porque, para nós pelo menos, éles pos>
suem o que toma uma obra. igual a o.utra, identi& 
'cando persollalidades as maIS contraditÓrias, ct '1_ 
'é, em última in.tmcia: a intenção de não eedex- ap 

gôsto fácil e extremamente viciado do público 1<Uk>~ 
de ter sempre em vista um sentido de pesquisa. d, 
análi$e, sem o qual a obra se transforma em' ""'ro 
pastiche. E também ainda de contribuir para lI.r1' 
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R4p~damente : 
Não tenho tempo e crel!i. 

mesmo nem merecer. tempõ' 
demasiadô o art igo de "seu" ' · 
Sachet. EtTi. t odo caso quero 
deixar aqui duas I1 ptações ~ 
sua brilhante e lúcida 'críti": 

D ca. A primeira no que se r~
fere ao "meu pseudônimo". 
Creio não ser bem i3tO que , 

_ o meu grande opos itor quer, 

- por vá rios mot i vo~. E o me4 

0'01" deles não é o estar eu , 
publicando em odtro jornal 
notas de leitura coq, as mi~ 
nhas iniciais e en cÍmando a 
página o n ome todo - de 
modo que n ão sabe de quem 
são qu em não quer ou então 
de má f é. Adernais mesmo 
que f ôsse pseudônimo mal 
algum faria, porqu e afinal 
sou eu mesmo que desde 
sempre venho escrevendo os 
J)1eus art igos. Posso a ss iná
los como bem entender, pois 
sei , qu e são sempre mf" Us. 

Quanto à s minha s contra
dições só da rei um exemplo 
qu e aclara t udo. No início 
de um de meus artigos eu 
digo, mais ou menos que um 
a r t ista vale pelo qu e é, não 
pelo que os jornais dizem 
de-le. No f im, e stranho nem 
esta prova ins ignificante, 
que até p ode ser comprada, 
o senhor Mu sacchio apre
sentar. Onde a contradição? 
Onde? Tôdas a s dema is ex
pl icações que o senhor Sa
chet dá são dêst e calibre. 
Sofi sma s. Despi stamentos. 

Curioso é que gostar to
dos t êm o direi t o de gostar. 
Agora, vá se dizer franca-

-" mente que não se gosta, lá 
n os vêm acima com quatro 
pedras na mão. Porém caso 
desejasse me defender com 
as armas dos outro~ eu di
ria s implesmente que tenho 
tanto direito de não gosta r 
Quanto os outros de gostar. 
:tles escrevem laudatórias 
pág inas, ach ando I) homem 
o maior a r tista jã apareci
do, professor da E Si;O Ia. . d l2!' 
Retra tos de Roma , etc.~ E u 
vou e não gosto, n ão rr.e im-. . 
pressionando com êle d izer 
t er pinta do figurões. l!!le, 
uma hora nada sabe de .por· 
tuguês, de repente me apa-
rece f alando e criticando . 
. Que pensar? . _ 

Não sou .s umidade- em pi .... 
tura, mas me interesH,O, "'i~ 
gosto, discuto, e sei o 'lU",
qualquer ptY30a me;diana
mente cult~ não 30m!:ll~" 
4everia, mas. t em obr1p,Çi9 
de saber. A ês.te -re"peitg 
,-:oltarei. Agora n ão t.enho 
tempo, ne~ pacjência. 

Fpolis ., 21i-9-9IH, 
s. Jf-, 
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rle OU , ar e ... 
. Blefe 

Fui viflitar ~ Expoiiç;.e 
l do "pintor I'oma~~ do 'lual 

jomais tanto .... UlrdaRta· 
tço tizeru, Poi & aac1ti . .-1. 

entrt'í efn contacto C1)1Il 

amorfa. sem 
inqua1ifi.cíivel. 

Mais pareceu-.. e UIIl& expo
co1etivfl .. , de medio ... 

SIM. p<>rq ue p()" 
mUla ~tl':H}ho lllle pareça ... o 
senhor Cegare não tem uma 
pel'Sonalidadc artístíca ior
m.ada, pt"Ó!>I';a •. S6 subdivide 
etn multípl .... t en d"rlcUis. ca

qual mais db.'et·sa e in .. 
pal'ece vários ,artis

laS . . . tMos êles maus.'Po
rêm o''Pior delea -'é o da- fa
se catarinense.. O ·homem 
parece que deaaprendeu o 
q ue sa bia. sé é que o soube 
algulrul. vez, O pintor se in .. 

la reh'alisll!l1 "mestre. 
l\IlIs,wchio, pl'Ofésso't de re.

I trato". E fui então par1t Ver 
e~pecialmente o retrali~ta 

- bem poderia o homem 
~er UD1 nlCf'Ü rurioso em ou
tros gêneros, especializado 
e Plest l'e OlellmO em retl'8-

__ e ver o que fizera êle 
pes",,&S da berra. AC1!f-

e.m assmar, c o con· 
eu fil"tl ria sem saber 
~ã01 tão divers'OS e 

desper5011alizados f>airam 

I 
fe!tiJlho p()l'ém morto. iri •• 
sem vidà. Quero es<:llU'oc .... 
porém, mais uma vez. ~ 
no <:4811 dI) SenbQf ~se .... 
M .... 8<lChio, professor de re
tratos da Escola de Roma. 
tendo pintado tôda & cele
bridade mundial destes úk 
timos anoa, com. qua.dro! eM 
diversas ..,Ierias cé/ebr .... 
ent r e elas A '''Galeria de«Ji 
Uffizi". nada disto há, na
da disto ví. Nem eu nem 08 

muito:. out.r os qne comigo 
lá -na exposição estiveram. 
. Já não quero me ,oefel'ir 
aos demaiR trabalbos, t odOi', 
de "uma. for ma geral, inc'Qa
tdstehte8, não saben·do o ar
t:is~.t . lidar como cÔl'es, Dio 
tendo muito "'''5{) de J)f!I'S
pectiva, nào donlinando ,& 

" tnétiar·', de uma , imagiBa
ção pa.\pérrima. ~Ie se intf
tul" retratista - e primor
dialmente sob êsté aspecte 
deve se,' estudado. Tome_ 
en tão qualquer das fi.&,uras 
e na maioria de~a até pre~ 
}10rç"ilo falta. 

Um professor local de de
sen ho , me dizia : "garaat. 
como uitos d e meus alu:
nu,. desenham melhor lIe 
Que i.sto Que ai está". Jt c~
ro que desenham da forma 
(deve.rei chamá-la forma?) 
<\caQ.êmíc.a , I}drnál' ia. Por_ 
tudo isto lá está na expoai

' dr. Osvaldo Ga.bl'al de~ ção e ainda mais coma c&-• • es tar com cachomba ; coetcs, com truques: 
0119 Osvaldina C, Gomes Um artista, peTtença a 

pmagL'ec eu e mudou de fi- Que corrente, escola, perte.
.i,,,,,omia ; Laila Ft'c isleben ' cer -, e isto é essencíal, ta
só COH servou. aiJlda ass im I nos o reconhecem !..- deve . , 
mu ito mal. o cabeto; o Sr, con hecel' a fundo seu um .... 
Prefeito devia andar com ltie1'''' ser senhor de 8u a tée
ieterida; no Dl', Aderbal R. 1 nica. ser s incero, ser fiel" 
da S ilvtl o na l"iz nRo a CQm- 1 si meamo e à arte - e Se"tá 
1)anha o movim"enio ge rv} !respeitado, acatadó, Po~~ 

rost o ; qunnto aos de-- se não concor<Lar com ele, 
. inClusive o Senhor não lhe a*'nil'ar a arte. dis.

do E stado da- i cOl~dal' Id~ seus pontos de 
. ,a UnlS vinte RUDS, Bem IVis la estét.icos - poré;m 
[ala. · ~eD1pre será respeitado e 1l

Porém. a meu ver. ainda ,catado como alguém que a
é este o ponto pJ'ineipal. c redita no que faz , que se , 

essencia l, o que salta aos mostr.u com as suas r eais e 
'olhos, é que além de não limitadas possibilidades e 
01'1&1' técnieumente O!oi retra- que tem certe': 
"do!!!, o homem ablda por e conciêuc in dos lJeus 
cilna - o que é IlÍDr - uão pontos de vista e sabe até 
l\les dá o mínimo de vida, onde pode e/cleve ir, 

lhes sabe captar a 81- E nada disto nos foi dad8 
esta chama interior '1ue ver na Exposição do Demo

peeaua <poiIBIltI'. que Icnlta. 
_ inte ... .., .,,~ tapeei- Dêsiqumbrio. cOÍl!lls Ia-, 

ali artista. 1101« quaclroe iaqul~ 
que' se faz a obra d.e uma piatur. que .... 

'IITt •. Eis ' .porque " retrato de' .... 
considerado uma das for

mas mais difícet. da . pintu- ..... ligo vota
ra, Fazer um retrato pare- rei com outras Hh~iasn 
,· i ,~n ,_ aqui . nem isto se j'al"tiàts" que. ats já fUB.-
(,OJtil.e.glliu. veja,.se bem - 'é esC"oJa de retrato eJltre 
re:l..t.iva,m.wte >fáeil para RÔ • • 

quem possua tecnica, ~or

, 

"a fa rmácia", . 120 }'e
ee'ita", como se costu ma di.:. 
zero Um arti~ta mostrar a. 
pe~80a , dA.r a pessoa retl'a
tada, dizer ó que ela é. isto 
sim é importante, Muitas 
'vêses um retr'ato "mal f ei-
to", porém JX)ssu indo ês.se 
Qtle, possui mai s arte -e n os· 
diz mais .lo retratado, d~ 

personalidade e da do 
~rti~ta, do que outro bem 

Fpolis" 10-1)-51. 
8. H. 

• 
-< 

• 

, 

-

• 
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I I 1Iq! pulo nU no SaUio do De-
SANTO DE OASA. ·. . nw<'nita para ver confirma-

Esco la de' al'te? j):lartinho' rlo' o que dizemos. " 
de Hal'o. o pintor catarinen- Velho ditado, VOE do .povo, 
f' e J au r~a<l o com o prêmio quão veridicp inda és! Co
de viagem à Europa .pelo Sa- me sempre te manifestas e
)üo NacionaJ, prêmio êst'e xato ! Certamente tens intei
q ue é o maior conferidan w). ro razão quando doutrinas 
B1'3sil 1 vem hú anos p~'bcu ·: ( ne: "Santo de casa . .. não ' 

• ., • 1 
ra:ldo fundHl' aq Ui n~ C~l· .faz milagres ... " Me !S mo que " 
t a l tl ma e~co la de a rte. ja o tenha f e ito fora , -pat"a 

Cl'ed:!fciai,s nã~·I,. .lhe Ol, fal - tl ·asa permanece desconhec~. J 

i;.·m. Um 'a rtIsta se l'lO, cons- I (;0 e é olhado com d esc r edl- I 
{ -€-ntef ·no;so co~hec ido, Que [to e de~confiança, ' I 
estu dou em Páns c~m meJ- " Euquanto ... isto, quem s.nbe i 
tl'eg como Othon Fl'1ez, que lá as a rtes do homem d lan-
1'W~ outros E!1tado~ é acatn- t~ dos infin dáveis elogio:::, 
tI :;, tendo, conforme pode lH~m pode o Senh or Musac
CO'11fh'Oval', tnlba lho adqui- jdlio estar d izendo, de s i pa- ! 
r ido pelo l\'l useu Nacional, :'a ('onsigo um õut ro ditado. j 
üaba lhandG s il enciosa po- ~ F. se r indo, hu mor ista Que i 

• l't:'m ins istentemente pa ra f,: "E m t6I'l'a de ,cego . . ," I 
rneJ }1or3 1', e nada consegu e P orém é n ecessário que o 
e ntre nós. P OI' que? gosta - {lfsm intamos. NilO! Em "tel'
l'IM11'OS. de saber , l'U ' de cego . ,. ti não. E por 

Vtve 9 art ista' isolado, dtO concordarmos com o Se- l 
~('m lóle imiscuir em grupos, 1:}1c,1' Mu sacchio n em com ,os 

- 1 d 't d" 1 I n :l o ' sa \t'n o, c.orno mUl os, q:J2 o en eusam como UIT 1 
lH 'Tl'l lhe 'agra.dando ao fei - )intot' gen';a l e dos ma io· . , 
t io, fazer 1H'opaganda pl'O- l'P. " " é que deixamos aqul I • , 
p"'a. · Pois um artista deve . I-' sta s notas. Não que seja-
~er o que é, va ler por 'sua 1r.10l:i bairristas, nem que não 
obra, hão pelo que os jOl'- queiramos ent re nós os r e
nais d izem dele, ;l i i'5 va lores. Muito pelo COll -

N"ão é prõpriamente por ibário, Que venha m, donde 
n cc\">:ss itar, ou por querer !G.'ler <Jqe seja, e sempre os 
fazer discipu los, ou por g16- !l'ecebemos de braços aber 
l'ia 'que M:l.l-t illho de Haro t(lS. Âgora. p reter ir os n 08-
dl!~eja criar uma escola, de l:\.OS reais va lore~ em favor 
:~: te. Nem pelOS pro~eltos .! c alguém q ue nad conhec~
(i ll~ lhe t raria a m.esma, mí- mos, que não sabemos que'll 
lllmos- em comp'ar~l~ão com f , Que nada provou e que _. 
();.: jn cômodo~. f) porque pe- ponto principnl - artístic',a
}'wcticamente pessoas o PI'O- · I I11 ~r.te nem lJl es chega pe r · 
curam· desejosas de c,om ~ l e I to, não nos parece j u sto. A
c ,. t udar; é por deseJar ele dema is, o que nos causon 
Que também' aqu i, à ex.em- s,nna estran hesa, a lguém 
1):0 dO feito nos outros Es· que queria tão sómente " pai'. 
t:"' dos, tenhamos a lgo no ter~ e liescanso", nada de publ i
I enu das artés plásticas. ridade, mas Qu e j á veio a
])(} is bem, nem um porão bJ'inclo batel'ias! com r'epor
:r~l;utin ho àe Raro conse- L:\~en s de páginas inteiras 
.gmu, quanto mais upôio ofi- pos jornais, -et c: É ou não_ é 
(· i;.d ou de qualquer fig urão. de õeixar um a mterrogaçu"J 
Ningúém que o ajudasse •. nO :ir? 
Yc.z alguma que se ergue,sse I }\cima r eferimo-nos ao 

- ... p~-:-a lemb rar o nome de um humorista Mu sacc hio. Gos
a rt isla dos ma is cr edencia- t hl'iamos de dar um exem
oos e capazes. P or todos o') pio f risante de seu poder 
Judas obstáculos. Não era. hilarian te. Aí vai : 
I , I,l~ sfvel e nio era p08sivel. O ll QSSO Art ista Martinho 

Eis senão Quando surge de Raro foi olha2i..!,àl'ida
a li uém que nio conheee- D' ente • Exposiçlllllf falou 
Jn08, cujos dotes não sabe- I r Apidamente c.om ó senbor 
mos quais aio, que SÕmeIl-, MtJ!acchio, que parece não 
te nos diz "'- -e por que moti- ent ende o português. Ao 
,"o devemos acreditar nele! ' sair o Pinto rr Martinbo, o 
-- que fez isto e senhor " Musacchio pergun-
lo, que é professor tou : "quem éT" Foi infor-
mai!:' daQuilo, qu e nlado: 
trIas em ta is e tai s '. " Ma r t inh o de Haro, pia-
que pel'có'l'réu êste' e mais to)' cata rinen se, f ormado 
aquele lo •• r e pintou figu- pela Escola Nacional de Be- ' " " 
]"õe~ de tu~ las Artes , prêmi~ de via~~ 
d" lhe é as à Europa"_ E veIO a res ~ ,q~ 
r ~rt88 lihe .,. ta mastigada : "eu. . . p~. 

No eJtian~ vimos uM mio viagem ... Florianópo. 
documentG que prove nada lis ,. , "ótimo! ótimo, não? 
p. isto, 08 livros d.e pin.tura Terminando gostal'iafm,os 
u i1.o nos dio Rem o nome de recomendar 1\0_ senhor 
neste artii\ta" êle não mós"! CesRre Musacchio que aten
tr. na Exposição que ests de. se melhor ao pedido de 
l'f'aliaando um recorte da !!lua digna mãe, fonnu lado 
lude que diz, e, o que é maio _ sonho. Ela lhe pede que 
"li a plntura é de categoria vá para a terra de Anita. E 
i"qualificável. Pode ser que 8 terra de An i ta é Morri
êle tenha tU,dt) que diz, não ohos Laguna ou T uba rão, 
negamos. peis nada vimos deixamos a.o~ hi storia dores. 
Hem pr6 Rem contra. AI'Ol'a Qu e culpa temos nós, Se
() que vimos e o que ê le não nhor Deu!:!, q ue ma) fi zemos, 
tem é valor artístico. Isto pa ra que em I ugar de Mor
snlta aos olhos e é s6 da r l' inhos terra de Anita, para 

- deveria 
o Sen bor Musac

vindo parar &-

Florianópolis, 
permanecer sem 
arte! Pois onde 

escola de ar
por ensmar 

retrato e 
aulas de uma ho
p or - 8emana~ E 

retratos do pro-
• como os qpe Vl-

iz exposição pa-
pela Secretaria 

e pela Sociedo
IDellse de Belas Ar-

1P1ji.' há pa ra di-
• 

maIS. 

10-9-951 
S. M. 
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o VIGIA E A CIDADE - ,hoje, um de nossos melho
Já se encontra. à venda nas I !'es . escritores, sabendo nar· 
livrarias o livro de ""tréla rarr com sobrledadl> e precl
de Silveira. de Souza. "0 são. numa linguagem pesso-
VigIa e a Cidade", crônicas 
e contos. tendo por tema 
Florianópolis. O volume é o 
segundo das edições Livro 
de Arte, conta com xilogra
vuras e planejamento gráfi
co Ille Hugo Mund Jr.. e é 
das melhores edições surgi
das últlmamente entre nó. 
SOvelra de ~uza estiL es· 
crevendo cada vez melhor -
e . "' trabalhos enfelxados 
no presente volume -compr('l
vam o que temos seguidas 
veZC$ afirmado: ser o A., 

aI, onde as histórias se er-, 
guem e criam vida. Oportu
namente voltaremos com 
mais calma ao volume. 

REPORTAGEM NO SIt
CULO XXI - Livro fasci
nante e estranho, tão fas
cinante "r estranho quanto 
Os de "science-fiction", com 
a vanta:gem de poder ser 
chwnado de "antecipação 
científica" é éste de M. Vas
slliev e S. Guschtchov que 
em boa hora as Edições Ver
tex resolveram la·nçar como 
sua primeira incursão no , 
mercado editorial. Os auto
re.s, dois jornalistas, passa
fam semo.nas conversando 
com clentistas e técnicos, 

u v I n d o extraordinários 

prognósticos, toel'os ,baseados 
em autênticos raciocínio 
clel1tíflcos, a respeito de co
mo se deverá viver no ano 
2009. Transporte e comuni
cação, V'ida social, entrete-
nimento popular, relações 

:tnternacionai~, comércio, 
viagens de ida e volta à. lua, 
passeios Inter-planetárlos, o
perações cirúrgicas em hos
pitais montados em satéli
tes artlncals emprêgo cle 
novíssimos recursos da tec
nologia, da cibernética, da 
eletrônica, da fislca ultra
sônica e muitas outras coi
sas pertencerão ao rl'ia-a
dia do ano 2009. Numa lin
guagem acessível, os dois 
jornalistas sovIéticos vão nos 
conduzindo de espanto em 
espanto para um mundo In
teIramente novo, aparente
mente utópico. mas que j á 

pode ser vislumbrado no 
horizonte. Um livro que In
teressa a qualquer classe de 
leitor. 

HISTÓRIA GERAL DA 
CIVILlZAQAO BRASILEI-
RA - Deverá ser lançado, 
ainda êste mês, o primeiro 
volume desta obra. algo iné
dito na históriografia nacio· 
nal, elaboral'la por uma e
quipe de especialistas e 0-

rient~da por um catedráti
co de comprovada capacl .. 
dade, 110 caso o Prof. Sérgio 
Buarque de Holanda . . Com 
mais esta obra, a Difusão 
Européia do Livro. que já 
antes lançara a coleção 
"Corpo e Alma do Brasil" 
continua na divulgação das 
coisas lli'o país, com o que 
presta inestimável serviço à 
nossa cultura. 

PINHEIRAIS E MARINHAS 
- O VII volume da,. ll tl!!. 
"HlstórJ e astagens do 
Brnsil", organização do DIau
las Riedel, seleção, Introdu
ção e notas de HernanJ Silva 
Bruno, para a Editora Cul
cri>::. ir'tltulado "Pinheira. is f\ 

Marinhas", é dedicado aos 
estados do Paraná e Santi. 
Catarina. Como os anterlo·· 
res, referentes a outras re 
giões do país, procura apre . 
sentar as páginas m~is ca
racterísticas, de vIajantes e 
escri tores, a respeito d.as pe
culiaridades da zon,/-, tentan

transmitir uma visão am
IPla do melo e do homem que 

vive e atua. De Santa 
estão presentes tra

de Vlrgll10 Varzea (O 

Canoeiro - conto) ; 
Carvalho (Santa Luzia 

conto); Guldo Wllmar 
Sasst (Cerração - conto); 
Salim Miguel (Vila de Gaú

- trechos do romance 
e Othon D'Eça (O 

,ca·-pa,u - conto) . 
SETE - ESTRELO -'- A crô

mca já se incorporou em de
!ln!t1vo à literatura. Nomes 
como Rubem Braga. para nos , 
~~ fertrmos ao mais famoso e 
~(mh pcido de todos, hoje fa 
'l:tUn parte, pertencem à Jitc:
ratura brasUeira, tem ulna 
lugarzinho reservado nas tu
t 'Ura.5 histórias literárias. CO;:1 
valores especíticos próprio:::, 
n cl'ôrlica pode fugir à vtd 1. 

efüln ~J"a do jornal, adqu!t'i[!
do f, t!enidade e merecendo 
ser enfeixada em volume. J á 
conheciamos alguns traoa
lhos esparsos de Milton Dias, 

cronista mor de Fortaleza. 
êste seu nSete-Estrêlo", 

cronicas, edição da Imprensa 
Universitária do Ceará, nos 
dá uma visão bem maIs am
pla de um dos bons crontst~s
não só do Ceará, mas do país 

construir suas crô
nicas, erguendo-as numa 11n

sabon: ;!',.. o A. nos 
introduz num m ur.dú todo 
seu, realizando páginas de 
J.Jto valor HterR l": l' '3 humanc. 
Uma poesia difll'~a paira ;.,nr 
tudo, correndo pal:a lela a Ir
ve ironia qut"; ~~ â .:~prendp 

fo~ trabalhos ·do volume. 
uRêde", "A qu ~ morreu de 
1rJ me", "Can ~ig ·t ', "Peço a 
palavra", .~ Arabela", "Pedro ", 
"Jorge" e outras mais, f:ão 
páginas ple '1 lnl'~ !1t 2 ~'::~1iz3-
das e qu ' aK,!! fi o r.~ ai s n(l~ 

prometem o bom fico..!! o'lista 
do futur,), l] U~ ~o me~m.o 

tempo ~m (,'J :"1 L') l ~t tr01 suas 
crônicas er,[(ll'! e llllln nnila , 
seus tipos. 

J :;NICIAÇ .~O ,\ FILOSOFH 
DO JORNA~ ... . ~3 r. !() _ .. De Luiz 
Beltrão. norJ1(} Q '.., m l is (;0 . 

nhec1dos !1( "I jornalismo bra
sllelro, a .'\f)IR vai Jnn~ar, 
com prei ·~r l~ de 'Vnld~m:J.t 
Lopes, · ~11 ~· : ::', I '~ j t ll n.;n fi a 
do jorna·.l ":_a ' l , obra que n!
t.::ançou ol "Prômio .Ol'jando 
D antab '1 ... l i1;., ~ · '" }:~ '~ r·H. 
SUW, que, pe,a F· l a import a n
(.~a, está fncJ ach :l.0 m~ 1 8 
.:omplec) é d L *. 

S. L. 
, 

(pa c:1 r emesso de pu
blicações e intnrmaçõfs 
literárias : -- S . M. _ 
C. Postal 384 - Florm- I 

. nõpolls - Sqnta Cata
rina) 
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INFORMAÇÃO LlTERARIA 
Sn lim Miguel I 

O Pl'of. Othon Goma O'Eça, Presidente d" Aca
demia Catarinen se de Letras, nos infol'ma que foi 
Prorrogado POr um mês o encerramento dos concursos 
de l'Omance. conto, poes ia, ensai o, reportagem e his
tória, promovidos anualmente por aquela ins tituição 
I~ 1IItur;~1. Como se record_, um dos premi'ados nos 
fi nos anteriores foi Almiro Caldeira de Andrada, com 
a novela 'Mão de Pilão', Almiro tEve agora sua nove ... 
la hi stórica 'Rocamaranha' aceita pela Editônl do 
Gl obo, para publi cação na coleçüo 'Catavento'. 

--<0 :0:0--
Para o a no, a Livl'aria José Olympio Editôra 

S. A., publi =:.ará, enfeixando-os num volume, Os dis
cursos de Othon D'Eça e Nel'êu C01'l'êa, proferidos 
Quando do recebimento do segundo na Academia Ca
tal'inen se de Letras, Enquanto o Presidente da Casa, 
Othon D'Eça, recebia N erêu Corrêa, fixando -lhe a 

' personalidade, o ensais ta catarinense, que ass umia fi 

cadeira de Virgílio Varzea, proferia um bom discurso 
fi respeito do nosso marinhis tu, l!Ue tão neces~itado 

anda de dinllga.ção, 
- -0:0: 0- -

A ~ditóra Alba Ltda, a caba de cdihll' mai s um , 
livro de Luiz Pinto, Tratu' :-;e da biografül du Vidal 
de Negl'eirof! , gucl'l'ci ro esquecido e que teve uma 
pUl'ticipn ção e atuaçãu destacada em determinado 
momento da his tória brasileira. Colocando s eu pel's'Ü ' 
nagem dentro dos acontecimento:i e pl'o~ urando anali
sá-los, o A. faz um levantamento que, sem d(lvida, 
j ntel'es~al'á, ao mesmo tempo em que fará re"iH'r 
lima figura esquecida nos dias r.t ll ais. 

--'0 :0:0-
A Editol'a Saraiva pública, de Jolio Mendes dfo 

Almeida Júnior, ';Noções Ontológicas de Estado, 
Autonomia, Soberania, Fe4.eração e Fundaçào". livro 
qu e reune trabalhos anteriorntente divulgados !lã 

Hevis tn da Faculdade de Oil'eito de São Paulo e em 
alguns ,panfletos avulsos, já clássi cos na nossa Iitel'a- . 
tura jurídica, Essa s noções são analisada s não ~Ó do 
ponto de vista da Teoria do Estado, porém, de forma 
mais ampla, em tôdas a 8 s ua s, implicações dentro do 
complexo social e humano. 

--<0:0:0--
Mais dois volumeSi da popular ,coleção "Nossos 

Clássicos", dn AG1R,que vem divulgando sob a diJ'C" 
ção de Alceu Amoroso Lima, Roberto Álvim COl'l'êia 
e Jorge de 'SClU. O!5 nomes mais repl'e:ientath'os de I 
autores portugué~es e bl'usileiros, em trabalhos ass i.! 
nados por outros nomes expressivos da atualidade. O i 
volume 51 contém prosa de Sampaio Bruno, por Joe l i. 

Senão, enquanto o volume 52 contém trechos esco lhidos I 
de Adolfo Caminha, selecionados por Lúda Miguel 
Perreira, Que faz, com aquela clareza e lucidez que ' 
lhe era habitual, a nota de apresentação, 

--'0:0:0-- I 
Jorge Amado, cujo último livro ("Gabriela, Cravo 

e Canela", da Martins EditOl'8 ) continua !;endo um 
sucesso de livraria, é o candidato à vaga de Otávio 
Mangabeira, na Academia Brasileira de Letrus. O 
nosso escritor mais popular e mais tl'aduzido no es· 
trangeiro tem também para publicaç'Ao no próxinlj) , 
nno, "Dois VeJhos Marinheiros", \ooluf1e que reunirá 
duas novelas, umu delas, (ótima ) 'A Morte é a morte 
de Quincas Barro DágUA', já divulgada num do. pri
meiros números duo revista 'Senhor.' Nâo temos receio 
em afirmar: duas vit.órias mais óe Jorge Amado: a 
eleição para a ABL; asseg\lrada, e o su cesso do n'ovo 
livl'o . 
(Pnl'a renH:SS êl de infot'nUlçõe::; e publi cações : Caixa 
Postal, ~84 - Fl~l·iallópoli" - S _,nta Catarina ) 
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PANORAMA DO CONTO BAIANO tste volume, 
edição conjunta da Livraria Progresso Editôra e da 1111- .. 
prensa Oficial da Bahia, organizado por Vasconcelos Mala 
e "Nelson de Araújo, é unt amplo painel do que tem sido 
feito no gênero na boa terra, reunindo desde autores de 
renome internacional (como um JOI'ge Amado) até jovens 
Ijue se " m Jnlciando nas letras (como um Gla uber Rocha 
e outros da revista MAPA) . Numa época em que o con to 
vem en contrando tanta aceitação cntl'c n ó'), qua ndo le .. 
v!'lnLamentos sem el.ha.ntes vem sendo feitos em diversos 
t:stndos, é de se louvar o trabalho dos organizador es, que 

RA nos dâo com "Panorama do Conto Ba i:lllO" uma idéia rIa 
importn.ncia que a história curta a dquiriu na Bnhin. 
Irregular como soem ser todos os volumes do gênero, en 
globando além de trabalhos de tôdas as tendencias outros 
que nâo são de contistas, isto não dhninul o valor da edi 
ção, que serve. acima de tudfl, como documentá rio das 

- tendências atuais da ficção baiana. 
CAMINHOS DA TERRA - Um gênero llterárla que 

.!.empre interessou e encontrou leitores foi o de vIagens. No 
Brasil , illtima mcnlc. são Inúmeros 0 8 Ii vl'os surgidos. rela - ] 
tando, mostrando, divulgando, aprox imnndo e mesmo fn
zencto via jar aos que não saem de casa. Um dos últimos 
lanramentos, e dos mais lnteressant s,. é "Caminhos da 
Terra", de Eneida, onde a cronista qlle todos conhecemos 
e admiramos nos relata suas andanças pela UltSS, Tchc-

ar ('oeslováquia e China, O livro, que e uma edição Antunes, 
1 prende mesmo aos Que não se interessam multo pelo ge-

30 nero. Prende não só porque EneicLa, inteligente, culta, sen
sível, sabe contar, sabe interessar, Ulas também porque 

io ela sabe ver (o que nos parece importante) e transmitir 
com precisâo e honestidadp o que viu lo que aus púrecc I mais Importante ainda.) , . -

LIVRO GERAL - - José Condé nos tez tantos elo- • 
glos ao poeta Carlos Pena Filho que, ao recebermos o li
vro do Jovem poeta pernambucano, foi com um certo re
ceio que iniciamos a leitura. As vézes a amizade ilude e faz 
ver valor, ou superestima o valor das pessoas. Mas Ca rlos 

e Pena FUho é mesmo poeta. Portanto o contista J ose Con - Q 
le ctê pode lazer-lhe os elogios que desejar, Lido e!:i te seu 

"Livro Oeral", ~dlção da Livraria São José, o poeta se er
gue para além dos elogios, É. certamente, um de nossos 

a, melhores poetas jovens, já com uma linguagem própria, 
num lirismo preciso, seUl derramamentos, forma e con
ieúdo entrosados, cheirando a. terra, para nos darem 
mas que se equiparam ao de outros 
João Cabral, Joaquim Cardoso e Mauro Mata. # 

SELVA TRAGICA - A obra de Hemunl Donato, 
crltol' paulista, vem sendo determinada num rumo que pa
I ece conduzir a um 11m pre estabelecido, surgindo, apesar 
de tódas as disparidades de tema, uma unidade. Um cU
ma especifico, a maneira de narra, de erguer suas hisló
rias e conduzi-las. Senão vejamos: em ~'Fllhos do Desti
no" é O drama do imigrante e a epopeia do c&té criando 
aquelas situações angustiosas; em "Chão Bruto" é o lati
fúndio. a grUagem e a integração à terra ; agora ('lU "SelV"l 
'rl'ágica" é a saga dos hervatelros de Ma LO Gl'03SQ, Ehl to
dos e:les há uma mesma preocupação com o épico, llOOlens 
e terras formando um todo. numa integração e lAs\mila
~áo tota l, lutando pela sobrevivência e por cOIIátrulrem 
Lima civilização num mundo novo. Hão existem, s. rigor. 

: p ersonagens principais nes tas histórias. Principal é a 
terra, principais são as lutas, principais são os en tl'echo-

• ques que surgem dentro do homem . em luta com out ros 
homens e com o meio ambIente. Dentro dessa dll'etrib, 

, Hernani Donato vem renUzando obra de real· importância, 
significativa sob muitos aspectos, pelo, poderemos mes
mo dízet', desbravamento e até pioneirIsmo dos te-mas. 
"Selva Tl'ágIca", edição Autores Reunidos, é carflcienstic;t 
desta maneh:a de ser e é também um passo avantd denil'o 
da linha qlt.e Hernani Donato se traçou. O llvrcr t)e erl?,ue. 
pungente, vivo, transmite uma mensa gem esté ticn. e· hu-
11"I a1U1. Da leitura, ao fim, não ficam, embora alguns ~t1-

GeSlaque111 mais, personagens isolados. Fjca o todo. f ie:). 
Hluel a tragédia, palpitante, fica a luta, fica a lin g;uagúl!1 

se a dapt.ando, se amalgamando ao tema, fOlma e cont,euoclq"l 
lIma cOÍBa una e única . Um livro hp portante, como obra. 
de a l'tp e como documento de uma época. 
ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA DIFUSãO EUROPElA DO 

LIVRO 
A Educaça-ú Sentime71tal, de G. Flaubert, em tradu

ção de Adolfo Casais MonteIro, e Introdução, notas e va 
riantes de E4uard Maynial. é a últ1ma obra da coleçào 
Clássicos Garnier. 

João Simões continua, de Oríglnes LessQ, CQm pl'efá .. 
cio de Geraldo Santos. e Ilustrações de Percy Deane, e Os 
Caminhantes de Santa LU2ia, de Ricardo Ramos, com in
trodução de J . Guinsburg e gravuras de Otávio Ara ujo, são 
os 1I1t1mos livros editados dentro da coleção IINovela Bra -
sllelra" , 

S .M. 
(Enderêço para remessa de livros e Informa.
ções para esta coluna: S .M. - Caixa Postal 
384, Florianópolis - Santa Catarina ). 
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SALIM MIGUBL I 
I'DemOCI'RCia e Nação" se inti t ula o volume ,que 

c: nfe ixa t rabalhos de J OI'ge Lacerda. O liVl'O, organiza
do pelo ensa ista Nereu Correa -com prefác io do r o
mancis ta e crítico Adonias Filho, ed içiw dn Livraria 
J osé Olympio Edi tora , se rá lan çado no próx.imo dia 30, I 

na Livraria São J osé, es ta do da Guanabara, contando I 
com a presença dO Gove rnador do Estado Sr. Herlber· ~ 
to Hulse e Exma. Espôsa ' Dona Lu cy, com Dona Kiran a 
Lacerda. viu\'a de Jorge La cerda, al ém de elementos da 
colônia cata r in ense. jorn a list as. esc ritores e dema is 
2migo8 do saudoso po lí t ~ ~~ .c.a.t.a.r i n en ~e . I 

f"Pa i de 'pe ixinho, peixe é" , costuma dizer jovem . 
cronista da tenR , qua ndo lhe relembra m seu parentesco ' 
com homens de imprensa. Foi o que dissemos, ao ler 1 
a lgu ns poemas de Maria Cristina N unes PiJ'es, que 11 0S 

seu s 9 anos incompletos, c ursando o segundo ano pl'i- ' 
má rio, f az poemas mui to melhores do Que um sem nú
mero de gente g rande qu e conhecemos po r aí com fu
maça R de poeta. Pura e expon tânea, sua pa,sia brota 
do mais íntimo, integrando-se IH> seu mundo e no:; 
dando, num pode r de fo\ íntese que é }Ou devel"ia ser ) 
f r uto de muito esfôrço e experiência um lirismo enxuto, 
o poema fechando ... e todo num circ ulo e se ComPletan
do em s i mesmo. Anibal Nunes Pires o orplboao pai, 
também poeta, nos afirma e011l 

,.:.." , 
qualquer co isa do qu e sua filha faz, E ai, verdadeiJ'a
mente, o valor do trabalho. Como 1I0 .. a IntençAo não é 
analisar fi poet isa Maria Cristina, damos abaixo exem
plos de sua poesia tran sbordante de sensibilidade: 

o RIO 
Ó rio não te .cansas? 
- Eu me cansarIa 
de fi ca r sempre a correr. 
Não paras um pouquinho 
pa I'a me ver? 

AS ESTReLAS 

• 

-

As eslrêla . lá no céu a brilhar tOda a noite 
Eu queria ser uma e streJfnha, 
pequenina e bonitinha 
para iluminar esta terra. . 
Ma, comO posso só eu sOzinha 
il uminar esta terra tão grande? 

• • • • • • • • 

, , , 

o último número, aqui chegad o, da revista "Lei- .~ 
t ura", causou grande reboliço nos arraiais literári os 
catarinenses. Motivo: a ac usação de pI4,lo feita por 
Paulo de Carvalho Neto a Walter Pia.oa. Em seu tra
ba lho (pa,s. 18-19) P CN reune doc umentos e faz con- I 
frontos ent re seu livro "FoLklore dei Paraguay" e o de 
WP "F olclol'e de Bl'usque", pa ra chega r à conclu são t 

de qu e o autOr ca tarinense o plagiou no fund a menta l. 
Vamos dnr, p orém, a pal avra a P ~: "- J á disse que 
Piazza cop iou de mim, j ustamente, o que mais t ra ba lh o 
me deu, o Que mais noites me consumiu: o a rca bouço dó 
li vl'o, s ua estru t uJ'a , su a d são de cOnjunto. P a ra ma
leR dos ma les, la nça . (Piazza ) esta decla ração absurda . 
no prólogo : Não nos esquivamos de confessa r, nesta 
ap resentação, qu e é nossa, sômente nossa , a fain a de 
coord enar Os fatos, de s is tematizar H matéri a." Bastan_ 
te g l'R Ve , como vemos, fi ac usação .. . 

• • • • • • • • 

As Livrarias Francisco Alves e Bras iliense ambas 
de São Paulo, vem promove ndo a Primeira Bólea do 
Livro Bras ileiro, cOm informações bastante s ignifica .. 
tivas a propós ito do público ledor e das saus diversas 
tend ênc ias. Damos a baixo o resul t ado ao primeiro qu e
s ito: "Q ua l o ma ior escri tor bras ileiro de tod os os tem
pos ?", ao qual responderam , até o momento, 17.496 vo
ta ntes. F oram os seguintes os 5 primeiros colocados : 
1.) - Machado de Assis; 2) - J orge Amado; 3) -
Monteiro Lobato; 4) - José de Alencar; e 5) - Eucl i
des da Cunh a. , 

• • • • • • • • 

São o:; segui ntes os li vr os mais vendidos em ~ão 
P a ulo, dura nte o mês de outubro, de acôrdo com a pes. 
q uisa realizada pelo se rviço de Imprensa da Câmara 
B l'.1s il ei ra do Livro : 

NACIONAIS 
I - Q",,,·to de Despejo - Ca rolina Ma ria de Je

sus ; 2 - Gnb riela , Cravo e Canela - JOrge Amado; 3 
O Ret rato - Osvaldo PeJ'alva ; 4 - O Colecionador 

de Min uto, - Pa ulo Bonfim ; e 5 - Depois da Poli t ica 
Cil be r to Amado. 

ESTRANGEIROS 
1 - Furacão sôbre Cuba - J ean Paul Sal'!re ; 2 -

Agente Confidencia l - Grah a m Greene; 3 - Memórias 
- Genera l Montgomery; 4 - Crep6. culo de um Roman
. e - G. Greene ; e 5 - Ben-Hur - Lewis Wallace. 

(Par. remessa de .publicações e informações ; 
Co ixa Posta l, 384 - Florianópoli s - Santa 
Cata rina ) 



27 - MIGUEL, Salim. Informação literária. O Estado, 
Florianópolis, 11 dez. 1960 

~
_ . 

, . -
SALIM MIGUEL 

Acontecimento de s ingular importância foi o IcHl ~ 
çamento, no Centro Catal'inense, (Estado da Guana· 
oal'a ) , com a pl'esença do Governadol' do Estado Sr. He
riberto Hulse e senhora, de Dona Kirana Lacerda, de 
nomes lS mais representativos nas letras brasileiras, 
além de parentes e amigos, do volume "Democracia e 
Nação", contendo di scursos de Jorge Lacerda. Ol'gani · 
za dn p or NcJ'cu Conca e prefac iado por Adonins Filho, 
a obrA contem uma pal'cela do que deixou o político e 
intelectual Jorge Lacerda. Depoimento, pri ncipalmente. 
e depoimento de um homem profundamente inte ressado 
nos nossos problemas, o volume deixa patente que Jorge 
La. crda eSLl'cvia para se r ou vido, isto sem prejuizo da 
qualidade do que de ixou escrito. Mas em especial para 
q uem conviveu com ê le, se torna difíc il não imaginá-lo 
co m aquéle ellcanto e fa s.c ínio que lhe eru tão ,peculiar, 
tl'an~mitindo sua men sagem, que agora nos chega um 
t anto frUt , despida daquele ca lor que só êle :.abia in
~uflar ... 

Em nome dos amigos de Jorge Lacerda Calou Mur
ques Re bê lo, tendo agrad ec ido em nome da família A s" 
cendino Leite. O governador Heriberto Hul se, em rá· 
pidas pala\' ras di sse do s igniHcado da homenagem . 

Dentro de poucos dias o volume serA lançado entl'e 
nós, numa fes ta a se I'ealiza r na Casa de Santa Catal"Ína. 

• • • • • • • • • • • • 

Com um cO<Jl1etel, na livraria São José, na Guana
bara, f oi lançado "Esc r itores Bras il eiros Contemporâ
neos", de Renard Pe rez, edição da Civilização Bra~i· 

leira. Depo imento de grande interêsse para um mclhOl 
conh ecimento da vida e da obra de nossos <lutOI'C . ..; \' i
vos mais representativos, s e compõe de reportagens 
puhlic ada ~ in k ialmente no s uplemento literário do 
uCo neio da Manhã" e vem agora 2c re~cido de pequena 
antologia escolhidn pelos Pl'Ôpl'ios nutorc!ol - o que 
sem dúvida dá a éste trabalho de RenHrd Perez um 
novO valor. 

• • • • • • • • • • • • 

"Cille Clube" - revista da Federa ção do.:; fine Clu
J)e~ do Rio de Janeiro. é o novo ol'gão de divulg:\~ão 

einemutografica que acaba de s urgir. Desde "Fnn", do 
Chaplin Cluh, nos idos de 1928, até a "Revista de Cio 
nem:!", :-i ão inúmera!.; ns publicações que, sem grande 
,:ntcsso, t entaram se «edical' a divulgação da sétima 
Ht e. Lembremo·nos de "Filme". étima revista de que 
:.: il't'lIlaram dois númel'o!ol _ No momento temos a irregu
lar "He\"ista cle...."C .. Ualft ('illt:i1ll1to.fj·ifica . Agol'a esta 

fJ--r (1ubc'\ Que comef)H bem, e Com interessantes 
I m"nlho~ . além de fragmento de roteiro. do tão itado 
e IH1Ufluí :-;s imo l:onhecido "Limite", de MArio Peixoto. 
De:5 l.Hluemos , ainda, "Situação do cinema brasile il'o", 
de Mal'co:-i Faria ::.; (que é também o diretor responsável 
da rev!:-ila ) ; de interêsse ainda é "Legislação do cine· 
ma lH·a ~ ileiro e le i do adicional", bem como informa 
~ões ~ôbre cine-t:lubismo. 

· . . . . . . . . . . . 
Nâo foram nada an imadores os resultados do pl'ê · 

mio "Re\'elação de Autol"'. para poes ia e romance, pu· 
trol:ina dos pelo Sindi cato Nac ional dos Ed itol'es de Li
\1ro:-; e pela Câmara Bras ileira de Livros, num total de 
CI'~ 200.000.00 cada 11m. O de roman ce não foi atrihui
do pur nuo haveI' a comi 8~ão encontrado em nenhum 
do:-; cnnCOlTelüe::; "qualidades que justifiquem a con· 
ces~ào do prêmio" . O de poes ia está dependendo de e~ 
c lal'et imento~ pos te riore !o; , quanto ao ineditismo do 
autor. 

rOll1i~sõe::; julgHdora!oi : Poesia : Cassiano Ri c' ardo, 
Manu e l Bandeira e Ledo Ivo. Romance: Sé l'g io Milliet, 
Jo. é Ge ra ldo Vieil'U e .José Adera ldo Castello. 

" . . . . . . . . . . . 
Ainda a propós lto de uma acusa ção de plágio, pu · 

blicada em notic iário anterior, temos, em vi s ta do Que 
foi publi cado n ê~le jOl'na l, um esclal'ecimento a dai' 
(JO~l'iOd poss íveis le itores . A:: l'editamos que a missão de 
um j ornali sta é informar. Se a informação é agradável 
ou des agradável, isto independe do jOl'nali :'ita, nem fi 

êle cabe a defe s:l do que está di\·ulgando, desde qu e 
es ta d ind gação seja feita com honestidade. Poi s bem, 
' imilamo· n os fi informar a res peito do que publicou o 
últ imu n(II11HO da r ev ista " Leitura", com dis tribuição 
~m to(lo o território nacionul e mes mo ~o exteriol'. Vem 
agora u acusado, respondendo nno fi quem o acusou, 
ma s ao t olunista. Ora, 11 0::; parec ia mai s lógico que, em 
vista de dize r que ,ainda não leu o artigo Qu e respon 
de ria ao:-; doi::; ao me~mo tempo. E aqui estal'íamos 
pronlos para divulgá-lo, mostrando que o Sr. Pau lo de 
Ca l'\'illh o ):etto Ilão tinha I'azão . Caso o SI'. Waltc l' F. 
Piazza ainda nã o tenha lido o :trtigo de "Leitlll'a", pá
ginas 18-19, estamos prontos a lhe emprestar o exem
plar que I>ossuímos, pat'a que ainda melhor e mai s di 
retamente a quem deveria. possa êle responder. E é só. 

(Para remessa de publica ções e informn ~ões: 

Caixa Pos tal, 384 - Flor ianópolis - ,santa 
CatarinH ) . 
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Salim Miguel , Jí tica de São P aulo e grande 
I autoridade em mitologia' in

SURGEM 03 PRIMEIROS dic-en a que aqui nos oferece 
VOLUMES DA "'ANTOLOGIA I talvez o seu trabalho mais 
ILUSTRADA DO FOLCLORE I completo. As ilustrações são 

BRASILEIRO" de J . Lanzellotti e valorizam 

Um empreendimento cultural 
importan te ê o da Livraria 
Literart Lim itada. de Sãe 

o volume pela integração ao 
texto. 

O volume dois é "Estórias 
e Lendas do Rio Grande de 

Paulo, com o preparo da sérje Sul", seleção e introdução de 
õOEstór:as e Lendas", da t'An_ 
~.ü l ogia I1ustrada do FOlclorE! 
Brasileiro" . 

Abrangendo todos os esta 
J'Js do Brasil , dividida em 8 
'oJumes, da rá um panorama 
,eral do nosso fol clore , ten
lo ~ i do cada volume entre
'ec a um fol clorista conhe
:d J e identif icado com a re-, 
j ~'lO :l seu cargo, enqu anto a 
.- rte ilustrativa mereceu a 
~ 3r,1:l a tenção. Além disto 
11 vocabulár io de têrmos 
,1: CQ ~!-suais valoriza a inda 
.! • .j a obra. 
Iu'OllSc Schmidt, nome dos 

ma is conhecidos das n OSS 3 S 

etras, é o supervisor geral e 
literário de tôda a obra. 

Ja foram lançados dois vo
lumes, que dão bem uma 
(d ' :::1. d3. qualidade do traba . 
lho. 

O primeiro é "Estórias t 

lendas dos índios", com sele ·· 
ção e introdução de profes· 
Sal' H~rbert Baldus, etn ólogo 
da Escola de Sociologia p • 

escrito i' Barbosa Lessa, com 
uma vasta obra sóbre fol clo
re e costumes dos pampas. At.. 
il ~st.rações são de Edga 
Küetz, conhecido pintor, c 
melhor ilustrador dos costu· 
n es e tradições do seu esta 
l o, o R. G. do Sul. Koetz SE: 

;I('on tra h á muito radicado 
. 11": 3 :::'0 Pa ulo e aqui, mais 

JT. 3. vez, nos oferece, como 
~ udo que sai de suas mãos, 
~!m trabalho de alto valor 
~ : tisUco, 
'isão 3.3 

gauch as . 

recriando com pre
estórias e lendas 

) LTIMA S : 
1 - A Livraria AGIR Edi, 

'o:'a, na coleção Nossos Clás
icos programou pa ra breve 

) lançamento de mais três 
.1J!ur.i'es: Graciliano Ramos, 
n~chos escol hidos por Anto~ 

'lia Cândido de Melo e Souza , 
.'} i:c lides da Cunha, trechos 
~.-\('di lÍdos por J oão Etienn~ 
:c!JhlJ ~ Gonçal ves de Maga · 

trechos escolhidos por 

• 

• . , , 

José Aderaldo Castelo. 
2 - "Gabriela, Cravo e Ca

ne a", de J orge Amado, con· 
tínua em foco. Não contente 
2 . • 1 p~rll1 anecer por anos a 
.:sta ct'J3 "best-seI1ers" nacio-
Ht ~S. vai para 

.::sta traduzido 
o cinema, já 

para varias 
~ a!om')s. E agora virou nove
'.a de TV, numa adapt!\,Ç!!? de 
An l-GEio Bulhões, o que ga
rante CJ ualidade à iniciativa 

· n'_. l1~.1to isto: "Gabriel a" 
vira história em quaürlnho. 
J n :1\'O livro de JA ,;Os Velhos 
Harinheiros" tem lançamen· 
o i:l :Hcado para o dia 28 do 
. .: rren .,f" ern São Paulo e o 

:)ai de . Gabrlela" é eleitu, 
"J I' unanimid~lde, para a Aca 
demi=t Bras i:eira de Letras, 
n.a v::q -a de Otávio Manga
be~ra, cadeira que tem como 
pa.trono J osé de Alencar e 
primeiro ocupante Machado 
:te As~is. 

3 - li a seguinte a consti· 
L.uição do Conselho Nacional 
~!c Cultu ra criado pelo Presi
'en te ca República: Secre· 

Lã :' io Geral: Mário Pedrosa; 
Comissões: Literatura Alceu 
"'mores Lima. Austregesilo de 
faaidc, Antonio Cândido, Jor
ge Amado e Carlos D1't1l110n d 
de Andrade ; Música e Dança 
- Andrade Muricy, Atto Ma 
ria Cal'peaux, Edino Krleger 
Eleaza r de Carvalho e Heitor 
Alimonda: Ar tes Plásticas -

~iomar Muniz SOdre, Fran 
: isco Matarazzo Sobrinho

j 

RodriJo Melo Franco de An
drade. Geral do Ferraz e Lú 
c ~o Costa ; Filosofia e Ciên
cias Sociais - Sergio Buar 
que de Holanda, D. Clemente 
Isnard, Djacir Meneses, Eu 
fiaIdo Canabrava e Gilberh.1 
Frei re : Cinema Antonio Mu 
niz Viana, Flavio Tambelini 
Rubem Biãfora, Manuel Lo· 
pes de Olivei ra, Desidériu 
Gross, Herbert Richers, Lol. 
Brah , Fl'ancisco Luis de Al 

meida Sales, Florentino L!o 
rente e Arnaldo Zonario. 

4 - Na sua coleção "Vidas 
Ilustres", onde já lançou vá
rias obras de grande interês
se como di vulgação, a editora 
Cultrix acaba de pubUcar 
mais um volume. Trata-se de 
"Os Poetas", organizado por 
J osé Paulo Paes apresentan
do as biografias e pequenos 
t.rechos poeOcos de Dante, 
F' ViJ oon, Camões, Juan de 
la Cruz, Shelle.Y, Heine, Vic
tor Hugo, W. Whitman, C. 
Baudelaire e Castro Alves. 

5 - A Livraria Francisco 
Alves anuncia, para publica 
ção na Coleção Terra Forte, 
diri gida por Paulo Dantas, o 
romance "Porto Calendál'io" , I 

de autoria de Osório Alves de 
Castro, escritor residente em 
Marilia, onde exerce a pro-
. issão de a lfaiate. Foi êle bar
'anque:ro na região do São 
'rancisco, donde extraiu o 
r-ma do se u livro. 
6 - Dois novos prêmios 

. iad 15 no Insti tuto Nacionai 
'') Lin'O por José Renato 
an t0s Perei ra, antes de dei
~H a d ireção. Um para pes 
ui2J.3 de bib!iografia e do· 
umcntação e o outro para 
n ;um en to cinematográfico, 

l11: bos no valor de crS cem 
"il cada e indivisíveis. 

, 

7 - A Diretoria da União 
Brasileira de Escritores de 
São Paulo aprovou proposta 
feita por grande número de 
seus membros no sen tido de 
serem revistos OS seus esta· 
tutos e a ltera dos alguns d is
positivos que não estão aten
dendo às necessidades orga
n lzativas da en tidade. FOI 
nomeada uma comissão in te 
grada dos escritores Mário 
Donato. Mário da S lIva Bri 
to, p auio Mendes de Almeido 
e Rolando Roque da Silva , 
par a estudar as alteraQÕes 
que serão int.roduzidas na 
carta básica da agremiaçâQ. 
A comissão terá um prazo de 
30 dias para ap resent:l l" as 
conclusões que serão subn1 é 

tidas à a preciação de lWl:l 
assembléia geral extraordini 
r ia, especialmente con v()Cad:l 

. 
• 

(Pa ra remessa de in 
tormações e Pllblic'fI 
ções : S. M. - Caix," 
Postal 384 - Florianó 
polis - Santa Cata ' 
r inal . 

óculos 
para . 
leitura 

, 1...--11...)---



- 029 MIGUEL, Sal im. Informação Literária. O Estado, Florianópolis, 24 
seI. 1961 

in literária 

_____ <L~~--____ < ____________________ ~S~O~I~I"'~~"'~1~9~~~e~1 

nO caso é, mais uma vêz, • 
o belo adormecido. Uma 
única palavro que rósse, 

* surgiu da;quele ,Qrganismo, 
ao menos para nos in for
nlar \ Que estâ lembrado da 
existência de Cruz e Sou
za e sabe que nêste \Uno 
se comemora - nao, co
memora não, decorre O 
centenárIo de nascimeri/ o 
do grande simbolista. E 
convenhamos: se qualquer 
demonstração de lnterêsse, 
por parte da Diretoria de 
Cultura, surgir a gora, já 
surge tarde. Mas antes 
tarde do Que nunca. E nao 
me venham com a descul
pa, mais uma vêz e sem
pre, -de que ainda temos 
tempo, Não temos. Tod'os 
sabem muito bem que não 
temos tempo. Es.' amos 
justamente a dois mêses 
da data. E para um pro-

grama que significasse al
guma coisa, Que servisse 
ao mesmo tenlpo como ,di
vulgação e promoção, lstr 
nada representa. 

Aí fora, n os nossos cen· 
tros culturais de maior 
importância, todos querem 
saber o Que está Se fazen
<10, em Santa Catar ina . 
pe)as comemorBcões. E a 
resposta que damos é me
lancólica: vamos ver s () 

,da próxima vêz se fará 
alguma coisa .. . 

NOVO VOLUME DA 
"NOSSOS CLÁSSICOS" -
uEuclides da Cunha', :rê
chos escolhidos por J nâ0 
Etlenne Filho, é o voluw ' 
54 da coleção Nossos Clás
sicos da AGIR. Como nOS 
anteriores, êste também é 
um volume de interês11e 
nesta coleção que tem di
vuLgado os mais importan
tes autores brasil t:iros e 
p ortuguéses. 

OBRA PRIMA DA HIf:
TORIOGRAFIA Pel ? 
Edameris, em tradução de 
Frederico q z;anam Pessôa 
de Barros, acaba de apa
recer o primeiro volume el e 
"A Cidade An tiga", obra 
clássica: da hIstoriografia 
moderna e consIderada a 
obra-prima de Fustel de 
Coulanges. Obedecendo f.o 

metódioa car,tesianp., e 
obra fundamental Para o 
conhecimento da. civillzq,
ção greCO-romana. 

NOVO ROMANCE DE 
MOACIR C. LOPES - Com 
lançãmento marcado para 
outubro, a Livraria Fran
cisco Alves vai pUDjicarl 
na sua coleção "Terra 
Forte", o noVO romlfl nce 
nordestino de MCL, o ex
'lllarinheiro que se tornou 
famobo com sUa eslrêia' 
"Maria de Ca11a fÔl'to". O 
título do n ovo livro é 
"CHÃO DE MINIMOS 

AMANTES" . 
(Para remessa de publi

cações; Caixa posta l, 384 
_ Florianópolis - Santa 
Catarina>. 



30 - MIGUEL, Sal im. Informação Literária. O Estado, Florianópol is, 12 mar. 1961 

Salim Miguel -Há justamente trinta 
anos, Jorge Amado lançava 
o seu primeiro livro, "O 
País do Carnaval", lnician- 1\ 

do aSBim uma carreira que 
em pouco se tornaria das 
mais significativas das nos
sas letras. Outros volumes 
se seguiram, o autor toi se 
tornando conhecido, nacio
nal e interríaeionalmente, a 
ponto de sr , hoje em dia, 

rmaçao 
coleção. 

Jorge Amado deverá per
: orl'er o país, num lança
mento de "Velhos Marinhei
ros", e há um movimento 
tentan do fazer com que o 
autor de "Oabriela, Cravo e 
Canela" venha também a 
F lorianópolis. Entendimen 
tos já foram iniciados nêste 
sentido e podemos Informar 
que J l')rge Amado recebeu 

um dos nossos raros escri
tores que podenl d1.zer que 
vivem da sua atividade 11 

com simpatla a idéia de au· 
a tografar, entre nós, não só o 

novo, mas todos os seus li-

terária. 
Comemorando a data, 

Editora Martins anuncia as 
"Obras de J orge Amado", vros, para os que admiram n 

sua obra literária . 
em edição il 'tstrada, ao ÚLTIMAS 
mesmo tempo em que um 
novo livro será lançado, em 1 - Para próximo lança
abril próximo. Trata-se de menta de "A Mudança", 
"Velhos Marinheiros", duas segundo volume de "'O Espe
novelas, uma já dIvulgada lho Partida", de Marques 
em primeira mão por Inter- Rebêlo, Edição da Martins, 
médio da revista "SR", A' 2 - Moacyr C, Lopes, o 
ilustrações para os livros ~scrttor marinheiro, Que sur
"erão de alguns dos nomes preendeu a crítica e público I 
mais representativos dos com sua primeira obra lrMa_ 
nossos artistas plásticos: ria de cada pôrto", an uncia, 
Darci Penteado, Santa Rosa, numa edição da Francisco 
Mario Cravo, Carlbé, Osv·al - Alves, o seu segundo 1'0· 

do OoeldJ, Poti, Iberê Ca- mance "Crônlca dos minl-
margo, Clovis Oraclano, mos amantes" . 
Franl< Schaetfer, Manuel 3 - Como sempre, com 
Martins, Flávio Damm, Ana colaborações variadas e de 
LeUcla, Carlos Scltar, Regi- bastante interêsse, a Revista 
na Ratz, DI Cavalcanti e Brasileira de Estudos Polí

4 - Um romance de per 
manente SUCeSSO e que sem
pre encontra novos leitores 
é "O Guarani", o clássico 
de José de Alencar, agora 
numa reedição na coleção 
Saraiva, nO 152, p rimeiro 
volume. 

5 - "Bodas de Sangue", 
de Federico Garcia Lorca· é 
o volume da ótima coleção 
Teatro Moderno, da AGIR. 
O gra nde poeta assassinado 
pelos franquistas atinge 
aqui talvez o seu ponto mais 
alto, num cHina de verda
deira t ragedia, com perso
nagens t.alhados com vigor e 
autenticidade, chegando ao 
universal pelo regional. To
rnando de um tema simples 
e aparentemente comum, 
basead.:> num fato autêntico) 
êle recria, com poder, a his
tória, realizando um t.eatrô 
poetico do mais alto níwel. 

6 - De grande Interêsse o 
resultado final da primeira 
bolsa do livro brasileiro, 
promovido pelas livrarias 
Francisco Alves e BrasUlen
se. Por êle Se podem colher 
inúmeros elementos para 
' lm estudo da situação 
li\"ro no mercado brasUeirc 
e das suas tendências. Dare~ 

Glauco Rodrlguês, o que ticos, da Universidade de mos, aqui. apenas algum', 
certamente virá dar um Minas Gerais, que atinge o dados Que poderão mostrar 

L.,.a.ln. d. &_ n., a. l.o.r . !n_ te. rês_.Be_ &_ e.sta __ se. u_ n. ".' m_ e.TO_.I. O_ (.la. n. ,_ I.96.1.l.:..a.0. I.e.lt.o.r_ a :::~d:o~n~o~s:s~o 

, 
·livro. É êste o resultado ao 
ques ito I, "qual o melhor 
escritor brasileiro de 
os tempos"? sendo os se
guintes os 5 primeiros co
locados : Machado de Assis, 
Jorge Amado, Monteiro Lo
bato, José de Alencar e' Eu
clides da Cunha, De desta
car que um escritor conside
rado "difícil" pa ra o gran
de público, como Gl'aciliano 
Ramos, se en contra em nono 
lugar . 

Livro mais lido nos três 
últimos anos: "Gabriela, 
Cravo e Canela", de Jorge 
Amado. Capa mais bon ita: 
"Quarto de Despejo", de 
Carolina M, de J eseus, LI
vro que gostaria de ver 

reeditado : "Olha i os lirios 
do campo", de Érico Verís
simo. 

Como vemos, além dos 
leitdres e estudiosos, o in· 
quel'ito intel"eSSa também 
aos editores. 

(Para remessa de publica
ções e informações : SM -
C . Postal, 384 - Florianópo
lis - Santa Catarina), 
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inforrnaçé!lo ' iterAria 

salim Miguel 

-- - .-
o RINOCERONTE DE · IONESCO 

• 

' IONES 

Surge agora, finalmente, 
em volume na coleção Tea
tro Moderno, da AGIR, es
ta peça de Ionesco, tão 
controvertida e que tem 

, feito uma carreira das 
mais \curiosas no teatro 
mundial, com apresentação 
por atores como Jean-Luiz 
Barrault (que foi oseu lan 
çador no Brasil) e Orson 
Welles. Aqui no Brasil o 
"dono" de Ionesco é o au
tor português Luiz de Li-, 
ma, a quem se deve a pre-
,sente tradução e que foi 
o lançador dps primeIros 
espetáculOS com peças em 
um ato deste teatrologo. 
Peça de tese, parada, sem 

grandes Inovações em sua carpintaria e tratamento, em
bora considerada de vanguarda, não sabemos o porque 
deste barulho todo qu.e a acompánha. Narra, em síntese, 
a história de um homem que resiste, que não quer dei
xar se dominar - simbolizando a resistência do homem 
contra o mundo atual, a padronização geral. Enquanto 
todos vão se transformando em rinocerontes, êle conti
nua afirmando " Je ne capital e pas!', dai surgindo tô
das as Impllcações que a peça comporta e a Idéia ma

'trIz não só desta mas de tôdas as outras obras de Iones'-
to. De qualquer maneira é, sem dúvid.a, mais êste, um 
serviço que a AGIR presta aos que se interessam pelo 
movimento teatral, possibilitando que se entre em con
tlIcto com um teatrólogo dos mais falados. 

NoçOES DE PSICOLOGIA DA CRIANÇA - J!:ste 
livro de João de Souza Ferraz aparece agora em sexta 
edição. Está revisto e atuailzado. Destina-se às escolas 
f)OrmaIs e tem forma eminentemente didática. Nem por 
Isto deixa de ser útil também a todos os que lidam com 

rlanças, multo espeolalmente "" P!Ús, que dele pode
.. ão auferir ' conheciinentos práticos. Em linguagem cla

a e acessível, dando particular ênfase ao desenvolvi
ento men~at da criança e· às várias formas de classi

ficação te aferimento do mesmo, abre perspectivas para 
êsse vasto mundo constltuldo pelo psiquismo Infantil. 
Apresenta, além disto, excelente bibliografia que per
mitirá aos interessados a consultar de. outras obras. 

A edição é da SARAIVA, ' feita com o cuidado grá
fIco que caracterizam os trabalhos dessa editôra. 

REVISTA KRITERION - na 55-56 - jan. jun. .. 
1961 - Dirigida por Eduardo Frlelro, esta publlcaç~o da 
Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Oe-
rais, contem, como sempre, colaborações do maior in-, 
terêsse. 

(para remessa de 
Florianópolis 

publicações : SM 
Santa Catarina) 

-CP384 -
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Salim, Miguel 
Tomou !lOS S~. dia 17, na 

cadeil'a 23 da Academia 
.B rasileira de Le;tr8s, o es'" 
cl"itor J orge Amado. 

Eleito pela unanimidade , 
dos 'imortai s', o autor de 
'Gs.bri ela. Cr avo e Ca ne la' 
e t antos outros livros de 
s uce[.!so, va i a ssim colabo
rar n,o movirnçnto de ren a 
vação e revitalização da 
Casa de Machado de Ass i". 

Porque, convenhamos, 
com a eleição de nomes 
como um Jorge Amado, um 
Aurélio Buarque de Ro
Holanda , um Augu sto IM.,... 

• 
yer, ganha ma i:;! a própria 
academ ia, pelos pres tiglos 
que lhe dâo ta ir-;.. n omes, do 
qu e os próprio~ est:'ri tores. 

A I?laudimos e não nega
gamos ser con-eta a medi
da adot~'da, ultimamente, 
"pela ARL. I!l esoecialmen-, 
te do ponto de vista da 
8r sdemia. Ue8olveu , agora 
ela se penitenciar o ,.lf'ger 
" scrltorés - O du c. há .. 1-
p-urp tem'!lo não el~a norma. 
Tanto que muitos nos n08-

~os ,esrritorcs 'mais repre 
.cntkti lrOl\ _ a éln. não per
tenceram, a vonto de fi fica 
(l emin cnir Cm ~serf'flito. 

llu strc. desronhecido. 8 

rompuo ham. E niodn hoje 
nii.o há 'fluem ~ajba quais 
são os 40 aendêmico~. 

A ~ora, mesmo pa Ta n~ 

a.nti-nendêmiC'oA mni lõ!; ror 
rCl1ho~ . a noW\ políU nn 
adotada n'lN'cerá ma.i~ 'cor 
reto. .iNnnl trat~-"e de 
umq, a.cadoP"1ia de l etras. 

Ocupa já a cSldejra aue 
tp," c~mo patroJ'lo José de 
A lp.fJ cn r e que teve como 
prim eiro o:,upante Macha
do ne A$sis. 

J á ~llh'<:t tibd outro b1LÜ" -
111): Otá 'do ?tfqpO'$'IhAira. E 
fois~ll(lA,rln nor Raimundo 
Ma~alhães Jr. 

À f esh e c;;ti" ... • .. 'm Tlrp
~entp~ nPI·.: nnalidantloCl: (10 
T'1llndo cultur!ll ~ n rdítj,." 
fip.lIl"AS represelltativ~lS d(f; 
soriedade {' amiuo<4 (lo -E'~ 

critor, tp.'ld o Q Presidente 
da República sjao repre-, 
,!;:pntado pejo Mini str b da 
Educação e Cu ltura. 

• 
na 

• 
• • 

I 

UMA MENINA DE ITA
JAí , 

Publi cado pela famíJj a . 
p refac iado por um filho 
<Alfredo Libe:'ato Meres ), 
ilustrado por outro (Ernes
m~nil1a de ltalaí' termina 
to M"yel' filho), ê.:e 'Uma 
por tran s-:-endel: á simpre~ 

homenagem que pretend e 
ser, pal'a se tran~fo l'mal' 

num volum'!zinho de real 
interesse. I to pelas impli 
caç6es Que contem, pela 
maneira como está realiza
do, com singeleza, numa 
linguagem s imples e pre
ciSa, e pela escritora ina· 
ta Que d.eixa entrever. 

Vma pequena cidade do 
interior - Itajaí, no caso . ' 
- dos com ~ cos do séc ul o, 
se ergue do PAssado com 

. s uà cente ~ sua· vida l>r6~ 
pria, através das reeorda-

., I ' I - I Çoe;, e {a .emoçao pu ra (e 
uma jovem. 5.0 c~"Ôllica s 
escritas ao corre r da pena, 
como quem conta. coisas 

• 
para a família. Não há, no 
volume, intensão de fazel" -literatura. E aí, justamen-
te, o encanto llurior. Más 
sem" faze r litel'atura" re
c ria o passado, fazet1do- o 
ressurgII' das cinzas'. E sta 
volta -l"e faz de maneira 
sutii, ás vt:zes , !lor uma 
simp les sl1gestj, out ro 
num instatâneo que su rge 
agora e I'e~ompõe o pas,sa
do, Seria Quase absurdo 
mas é necessário falar-se 
num Prou~t, quando á re
conquf~ta do pasJõ\ado e nu 
mn Mao,field quaijto ;to 
cUma. . ~ , ' 

O vo'l u me pnde e mere-
ce ate-n<;,ão mai~ !demorada. ' 
A êJ.e llrétendemos' voltar. 
úLTIMAS: 

I 

1 - OllRAS ESCOLHI , ' 

DAS DE M. DE ASSIS : 
MAIS UM VOLUME - A 
Editora Cu ltrix Ltda , vem 
de } .... nçal' mais um volume 
de Machado de A gs is. na.. 
s él'ie 'Obras tE:...colhidas' , 
e onde estão se'ndo divul 
gadas os nl'Ín('Ípai s e mfli s 
caractel'is ticos trabalh os 
do Mestre. , Trata- se, desta 
vez, do 'Memorlàl de Ai
res', Que é o testamento li 
terá rio e humano do pró
prio Machado, onde, por 
) nterm édio do Cons. Aires, 
num de~pojamento total, 
Duma. linguagem das mais 
precisaR, ~Ie nos dá o me
lh or ele si mc~mo. fPublica 
do na ano mes r;no do fale-

o • • • , 

cimento de s eu A., o 'Me
'moria,) de' Aires ' é' talvez 
onde M. de A~~is at~n~e 
mafor limpidez, .debru.ç-an
do-se . ~ôbre o que foi ' e 
~ôbr~ os outros, para nos 
legar, SUl! últim'á meTl$a
gem . , 

Considerado dos" sell s 
trabalhos mais IUl1JOrtan
tes, embora n ão tenha' a 
dlvulgaeáo de um uMemó
l'inR PÓ!-\tt1lnRS', f Dom CnSl-

• 

mUI"I'O', 'Qllintas Borba' 
ali m ('sm o algull:-; de seus 
pri n ::: ipais contos, O 'Me
m orial de Aires' tem, pa I' 
m 't" il:l l de, Ail'es ' tem, paI' 
tOdas as suas implic:;fçfif's, 
u m lll gar ,,1 parte na biblio 
grafia machn d ia na. 

Como Os <tnte r ifor es, o 
pres en te yol ume tf~rn Ol~ 

ganização e a nota cão crí 
tic. do Prof. MB~salld 
J\lohH' !i , Qu e preparou a 
edição. cdt ejandd-a com , 
as diversas existente~, a 

• 
fim de ~stabe l e:"," o 
tê,to. 

Completa o presente 
volllme um dos melhores 
trabal.hos CIII-tO' de Ma
chado de Ass is: "O Alie 
ni r:ta", ]J e~a cMs l~ica. do 
autor d e Une; n.rn~R. 

i - RevL, t a I>ibli opí 
fica. e Inf ormativa - O 
Dlepartamen to de Let;as 
d. Univers idade de São 
Paulo I Fae ulc1ade de Fi
lo.sofia, Cie-nd as e Le 
bns" n a Cá tedra de L cn ! 
~ua y Lit ernt tn'A E~pn.

noln e rtfsp nn o:\J11cri eann, 
ficapa de pulblicar o nú 
mrro 1 da R eviRta niblio 
gráfica e r~fnl·mativa . Di 
rcção do Prof. Dr. Julio 
G:>rcia Morejón. MateJ'ial 
de ba"'ante int<!rêsse 
compõe ~!-lte nÚr.el'o ini
ciaI. 

• 

• 

• 
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Salim Miguel 
II FESTI VAL 00 ESCRI

rOR BRASILEIRO ,· 
• 
P n a mais de 400 escrito· 

r es "brasileiros, de todos os 
Estado&, deverão compare· 
cer '!lo li Festiva l do Escri 
tor Brasileiro, a se realizar 
no dIa 24 prõximot no Su
per -Shopping Cen ter de Co
pacabnna , Promovido pela 
UBE da Guanabara, o en
contro terá COl_O finalida 
de colocar os escritores 'em 
contato com O públi~o, - ao 
mesmo tempo que uns com 
os out :'os, numa aproxima
í'ão proveitosa pa ra todos , 

Ina ugurado peio P resi· 
den te da Republica, o Fes
ti vai COD ta rá com a presen
ça de Governadores de di
ver sos Estados. 

Ainâa h á pouco esteve 
entre r~6s o escritor SUvio 
Castro, con vidando o Go
vernador Celso Ramos c' so
licitando à ajUda do Che ' 
lic itando à ajuda do Che
f e do ~xec u t i \'o Cata rine 
n se pur a a ida da Delega, 
çllo qüe l'epres·enta rá o 
E stad o. 

O F.stlval não se limita· 
"'; à. noite do autógtafó. 
Prossegujrá com debates 
sóbre poe, ia (dia 25 ) pre
fldido .por Cecilia Meirelles, 
:lCçã~ ' dia 26 ) presidido 
J!Ol' Jorge AmadG. fo telor e 
(dia 27) pres\dido por -Pe· 
regtino JUnior, problemas 
do livro (dia 28) presidido 
vor RogériO Pong'ettl , tea
tro (dia 29) presidido .POr 
Zora Beljan e, no dia 30, 
ta rde de a utógrafos para 
311torcc; de livros in fantis 
e juvC'nis. 

A IIDSTRUÇAO 208 
S O LIVRO 

A Diretoria da Câ mara 
B ras ileira do Livro, reuniu
se pam es tudar os eféttos 
da Instrução 208 ,sôbre a 
in dúslr ia c comé rcio li rei 
TOS, concluindo peJa neces· 
~i dadc ele uma an á.lise ppr
mcnorizada dos gravíssimos 
p l'Oblem us ora suscbtadbs, 
fl ue poderão ter adequada 
solução se, ao govêrno, se 
der a exata visão de como, 
a partir de agOFa, se colo· 
( aro Os inte rêsses do povo 
rela tivos à cultura. 

, 

F oi constituida uma co
missão, in tegrada 'pelos Srs, 
Octa lle,s Ma rcondes Ferrei
,a. José di! Ba rros Martins, 
Mario Fi Ltipa:ldi ' ''' 'Dlaulas 
Riedcl, paralelabornr o alu
dido estudo e o levanta
men t.o da problemática edi
torial-livreira, contendu 'in'-' 
c: lusive as suges tões maIs 
"iáveis para o rc~tabelect

m en to de . melhores condi
ções, .para o exercício de 
~ua missão civlllzadora. 
úLTIMAS : 

) - "ANTROPOLOOlA: 
CULTURAL", EDIÇAO 

DA FUNDO DE CULTURA 
A Editora Fundo de Cul-, 

UTERARIA 
tura apresenta uma. obra 
de ~fallde Illterêsse e que 
vem téndo a melhor reper 
cussão.' Trata-se de ~'An-. , . 
tropÓ\ogla Cultura l", de 
F elix M. K eesing, na qual 
o A., de maneira objetiva 
e profunda, faz um estudo 
que deverá merecer a aten
ção 'd ::: todos os que se intc' 
l'cssam pelos problemas 
'cultm'o ís, 'esgotando o A. 
suas apreciações e an álises 
! resppito do que é Antro
pologia Cuitura l, suas filia
ções e origens, suas liga 
~ões e COl'lccptuallstica, exa
lninando, a seguir, os pro
plemas de cultura e povo, 
b erança cultural e biologi
ca, crescimento da cultura, 
a cult ura no espaço, e tô
das 'as teorias relacionadas 
com a cultura, a sociedade 
e personalidade. É êste mais 
um bom serViço de divul
gação que sç fica devendo 
à. Editora Fundo de Cultu
ra, que, através da Biblio
t eca Fundo Univer sal de 
Cu lt ura (Es tante de Soçi 
ologia) , ta ntas obras de 
valor tem divulgado. 

I 
2 - "O RINCÇERONTE" 

NA COLEÇAO TEATRO 
MODERNO 

Luis de 'Lima, conhecido 
homem de teatro e a migo 
pessoai di! IONESCO, a caba 
di! en t regar à Editora AGIR> 
<'. tradução do já famoso , 
RINOCERANTE, que cau-
rou furor quandO apresen 
tado Por. J L Ba rrault . Será 
êste o 13,0 volume da cole
l;ão, Teatro Moderno. 

3 - MORTE DE E. • 
HEMINGWAY 

Cont~ nuam a c ircula r as 
das a respeito da morte do 
opiniões mais desencontra
s utor de "O Velho e o Mar": 
acidente ou suicídio? Não 
Ee !-; a1Je e o ma)s cer to é que 
nunca se venha a sa ber .-

• Uma das figuras mais im-
porta:1tes da literatu ra a
m ericana de todos os tem
pos, considerado por a lguns' 
d a estatura de um Joice, 
Mann, Fa ulkner, EH era, . 

' a cima de tudo, impressio-
n ante como pessoa . Vivia ~ 
suas histórias, elas fazIam I 
parte de sua vida intima . I 
Mestre do diálogo, m esmo i 
os Que não o admiravam 
muito especia lmente ou 'I 
com êle não concordavam, . i 
eram obrigados a rcconhe~ ' 

cer que poucos como EH 
sabiam criar, com POq.cas ~ 
palavras, uma fi gura e li 
uma ~ ituação , Pode-se di-
7er que com êle desaparece 
um período e um est ilo das I 
;etras americanas. I 

(para remessa de 
publicações c Infor
mações : Caixa Pos-
ta l, 384 - Floria-, 
nópolis Santa 
Catarina) _ 

, 
I 
J 
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Sa. ll m m l g'Uc l 

TRECHOS ESCOLHIDOS DE GRACILIANO RAMOS 
- A Livraria AGIL Editora, na sua conhecida coleção 
"Nossos Classicos". publicados sob a direção de Alc!eu 
Amoroso Lima, Roberto Alvim Corrêa e Jorge de Sena, 
acaba de lançar mais um volume, o de número 53, de 
real interês~e. Nesta coleção Que vem pUblicando os 
me hOl.;es autores portugueses e bl'flsilelros, surge agora 
G ruC'Uiano Ramos, sem dúvida uma das mai~ Importan 
tes riguras de nossas letras. A apre~cnta 'ão do volllme 
se deve ao critico Antônio Cândido, o (IUal ni:"lO 80 situa 
bem o autor de "Angústia", dentro da moderna lILcra· 
tura. como acentua o significado de sua obra e o que ela 
representa para um melhor conhecimento do homem e 
do meio brasileiro. Eis o índice do volume: Dados bio
gráficos. Apresentação (si tuação histórica e es tudo CI·í

tlcol, Antologia, Bibliografia do autor, Bibliografia sôbre 
o autor, Julgamento crítico e Questionário. 

LIVRO QUE REVOLUCIONOU O SISTEMA EDUCA
CIONAL RESSURGE - "IntroduçãJ ao Estudo da Esco
la Nova", de Lourenço Filho, lr.ais um volume das Obras 
Completas do Autor nesta edição da Melhoramentos, é 
um das poucos livr9s de autor brasJlelro que conseguiu 

repercussão internacional logo após a sua publicação. 
Trechos mais importantes passaram a ser transcritos em 
compêndios estrangeiros ou em tratados da especialida
de. Exemplos são a obra do eclucador alemão Adotf Ru
de ou a enciclopédia "Ciencia de la Educacion, da Edi
torial Atlante, do México. Na Argentina, o 1ivro foi con
siderado "uma das doze obras fundamentais da peda-

I . , 
gogia latlno-amertcana, ftgul'audo ,como tema de pro-
gramas de didática, his tória da educação e compa
rada em institutos nacionais e várias universidade$. lati
no americanas. Na primeira parte cio Jivt"Q o ProL Lnu
reoc-;o Filho trata dos fundamentos científicos dn educa
ção, apresentnndo na segunda uma súmula da his t.ória 
da educação, revelando Oi=; segredos da arte de ensinar, 
enquanto na última encara a prOblemática da educação 
Mantendo o temá e o espirito da obr~ o A. atualizou-a 
para esta 7ft. ~dição lançada agora pela Melhoramentos. 
O livro interessa fundament.e a professores primários e 
sqcun dários, estudiosos das Questões educativas em ge
ral, adminir..tradores, publiciStas trabalhadores sociais, 
tendo E. Claperéde atrlbuido o êxito do livro a capaci da
de de síntese do autor, enquanto Paul Fauconnet , da 
Universidade de Paris, ressalta a competência de LF em 
filosofia, psicologia e pedagogia. • 

,NOVO NúMERO DE "LETRAS" - Recebemos mais 
um número de "Letras", órgão informativo URE de São 
Paulo~ que tem como superintendente João Freire de 
Oliveira, diretor, Paulo Silveira Santos e Redator, A. , 
Silva Ramos. Como nos anteriores, ê,ste número tem am
plO noticiário a respeito das UBEs e do Que elas vem rea
lizando. 

f Para remessa de publicações e informações: 
Caixa Postal, 384 - Florianópolis - Santa Ca· 
arina 
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SALIM MIGUEL 
MORTE DE BRITO BROC,~ - Num desastre estúpido, 

num dêsses atropelamentos tã.J frequentes no Rio; morreu 
Brito Broca. Atravessava uma nt.a, calmamente, naquele 
seu jeitão pessoalísslmo, com certesa pensando em mais 
uma pesquisa que iria fazer. E como diz, com trágica lro· 
rua o humorista, não notou que o automóvel já o tinha 
visto. 

A informação 110S atingiu num dêsses notlciârlos de 
rádio, entre duas outras, ambas sem a menbr importância, 
enunciada com aquela insensibilidade dos locutores. 

Quedamo-nos a imaginar o escritor, a tentar recordá-• 
lo, lembrando·nos das vêzes que com êle conversamos, 
num .encontro casual ou no Instituto Nacional do Livro, 
pode era Brito B 'oca um dos principais redatores da 
hRevista do Livro". 

Pesquisador dos mais argutos e conc1enciosos da nossa 
história ltterária, com uma obra das mais preciosas como 
fonte de informação e consulta, BB vinha trabalhando, 
silenCiosamente, há longos anos, na busca de documentos 
e dados. Com uma colaboração constante para a imprensa., 
('~peclalmente UA Gazeta" de Bão Paulo e "Correio da Ma
nhã"J do Rio, além de traduçóesJ ainda assim tinha tempo, 
(,U Inventava tempo, para os seus trabalhos de pesquisa, 
que el-am a sua paixão única. Através deles nos dava um 
pànorama e levantamento dos mais exatos de as!)ectoa e 
fatos da vida llterárla no BrasU. Um exemplo é justamen
te "A Vida Literária no BrasUJ 1900", obras das mais com
pletas no gênero e que, quando lançada, arrebatou todos 
os prêmios literários do ano. Brito Broca trabalhava nos 
volumes seguintes. Não sabemos se teve tempo para com
pletar algum. 

Embora Iugal' comum, pode-se afirmar que com a 
morte de Brito Broca, aos 54 anos de idade, abre-se uma 
séria lacuna em nossa vida literária, mais especificamente 
no campo da pesquisa e informação dos acontecimentos 
ltterárlos, onde era um mestre. 

REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLíTICOS -
Esta publicação semestral da Universidade de Minas Ge
rais, já em seu número 11, correspondente a junho de 
11961, é uma das mais Importantes que possui mos, com 
colaborações de nomes de real valor, contrIbuindo deci:;l-

• 
vamente para o estudo e analise dos problemas politlcos. 
$ seu diretor responsavel o Prof. Orlando M. de Carvalho, 
tendo como secretário, Plerre Santos. 

CRONICA-CRíTlCA-POESlA-TEATRO - É éste o 
volume fhl3.1 das O~ras Escolhidas de Machado de Assis, 
editadas pela EcÍitora Cultrix Ltda., e, como os vQlumes 
anteriores. tendo seleção, organização e anotação crítica 
do Prot. Massa uc1 Moisés, da Universidade de São Paulo . 
. ~Qui também há o cotejo das diversas edições. num tra
balho crítico bastante fidedigno. Sendo o que se conveu
C'ionou chamar de parte meno!" da obra do mestre, ainda 
u,sslm é indispensável o conh8cimenLo do que êIe fez no 
gênero, para uma idéia ampla e completa da personalida

I de machadiana. O organizador selecionou o que de mais 
representativo deixou M. A. no cam'po da crônica, crítica, 
poesia e teatro. ~ só merece louvores a editora Cultrix por 
proporcionar ao leitor brasUeiro a oportunidade de entrar 

, em contacto com as obras ma.i.s significativas de Machado 
de Assis. ' 

(Para remessa de informações e publicações: S.M. 
- Caixa Postal, 384 - Florianópolis - S.C.) 

-",---.. _----_._-------
1------- ---- ---
I DUNlOP. o pneu qUJ vale por 2 
, RAnffiA I;AS BICICLETAS - Rua : Cons. Marra, 154 , 

I 
I 

I- --------- ----J , 
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Há 

anos, 

Salim Miguel 
justamente t r 1 n t a 

Jorge Amado lançava açao erarla 
j ~.,., '- reeditado : "Olhai os lírios 
~,.. ~ ' ~ j do campo", de Érico Verís-

~imo. 

o seu primeiro livro, "O 
País do Carnaval", inician- I 

do as"im uma carreira que 
em pouco se tornaria das 
mais significativas das nos
sas letras. Outros volumes 

coleção. 4 - Um romance de per 
Jorge Amado deverá per- manente SUCeSSO e que sem

~orrer o país, num lança- pre encontra novos leitores 
menta de "Velhos Marinhei- é HO Guarani". o clássico 
rasu , e há um movimento de José de Alencar, agora 
tentando fazer com que o numa reedição na coleção se seguiram. o autor foi se 

tornando conhecido, nacio- ~utor de "Gabriel a, Cravo e Saraiva, na 152, primeiro 
nal e Internacionalmente, a Canela·" venha também a volume. 
ponto de sr, hoje em dia, Florianópolis. Entendlmen- 5 - "Bodas de Sangue", 
um dos nossos raros escri- tos ja foram iniciados nêste de Fedel'ico Garcia Lorca é 
tores que podem dizer que sentido e podemos Informar o volum e da ótima coleção 
vivem da sua atividade 11 que J 0rge Amado recebeu Teatro Moderno, da AGIR. 
terária. com simpatia a idéia de a u·, O grande poeta assassinado 

Comemorando a da ta, a tografar, entre nós, não só o pelos franquistas atinge 
Editor':\. Martins anuncia as novo, mas todos os seus H- aqui talvez o seu ponto mais 
"Obras de Jorge Amado", vros, para os que admiram ~ alto, num clima de verda-
em edição ilustrada, ao sua obra literá ria. delra tragedia, com perso-
mesmo tempo em que um úLTIMAS nagens talhados com vigor e 
novo livro será lançado, em 1 - Para próximo lança- auten ticidade, chegando ao 
abril próximo. Trata··se de menta de " A Mudança", universal pelo regiona l. To
"Velhos Marinheiros", duas segundo volume de "O Espe- mando de um tema Simples 
novelas, uma já divulgada lho Partido" . de Marques e apa rentemente comum, 
em primeira mão por Inter- Rebêlo. Edição da Martins. basead0 num fato autêntico, 
médio da revista "'SR". As 2 - Moacyr C. Lopes, o êle recria, com poder, a his
ilustrações para os livros escritor marinheiro, que sur- tõria, realizando um teatro 
~erão de a lguns dos nomeS preendeu a crítica e público I poetico do mais à lto nível. 
mais represen tativos dos com sua primeira obra "Ma- 6 - De grande interêsse o 
nossos a rtistas plásticos : ria de cada pôrto" , anuncia, resultado fln al da primeira 
Darci Pcnteado f Santa Rosa, numa edição da Francisco bolsa do livro brasileiro, 
Mario Cravo, Caribé, Osval- Alves, o seu segundo ro- promovido pelas livrarias 
do Goeldi, Poti, Iberê Ca- mance i'Crônica dos míni- Francisco Alves e Brasilien
margo, Clovis Graciano, mos amantes". se. Por êle se podem colher 
F rank Schaeffer, Manuel 3 - Como sempre, com inúmeros elementos para 
Martins, Flávio Damm, Ana colaborações variadas e de um estudo da sit uação do 
Letícia, Carlos ScUar, Regi- bastante lnterêsse, a Revista livro no mercado brasileirc 
na Ratz, Di Cavalcanti e Brasileira de Estudos Poli- e das suas tendências. Dare
Glauco Rodriguês, o que ticos, da Universidade de mos, aqui , apenas aigum'. 
certamente virá dar um J Minas Gerais, que atinge o dados que poderão 
ainda maior interêsse a esta seu número la (jan , 1961 ) ao leit.o,r a posição do nosso 

livro. É êste o resultado ao Como vemos, a lém dos 
quesito I, "qual o melhor leitores e estudiosos, o in
escritor brasileiro de todos querito interessa também 

aos editores. 
OS tempos"? sendo os se

guintes os 5 primeiros co
locados : Machado de Assis, 
Jorge Amado, Mon teiro Lo
bato, J osé de Alencar e Eu
clides da Cunha, De desta
car que um escritor conside
rado <!difícil" para o gran
de público, como Graciliano 
Ramos, se encontra em nono 
lugar . 

Livro mais 
últimos anos: 

lido nos três 
"GabrieJa, 

Cravo e Canela", de Jorge 
Amado. Capa mais bonita: 
"Quarto 
Carolina 
vre que 

de Despejo", 
M . de J eseus. 
gosta ria de 

de 
u 
ver 

(Para remessa de publica
ções e informações: SM -
C. Postal, 384 - Florianópo
lis - Santa Catarina). 
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Salim Miguel I Aírica Por~.l;Iguesa. e a Britâ- I 

O MISTÉRIO DO OUR O I nka ; ~ Guiné, Serra Leoa e 
DOS 'l·IA R 'fiR IOS , I. iaéria; a Costa do Martim e ' 

Ainda. há pouco, Manuel Ga na; Togolândia, o Dao-
ROdrigues Ferreirl\. nOS ote- ~ mei e :'\ Nigér la, até os eon
I'ecia mn livro de grande. ! OS e .l Agrica Orien tal In -. ' interesse, onde levantava p ' ~lesa. finalizando por um 
história de urna ferrovia , I ;cotudo dos sõn los. um povo 
com tôdas as buas implica- . exótico da região n,qrtc ce I 
~ôes . num estudo honesto Tan ganica. 

I 
das condições em que ela foi 3 - En tre as suas progrn- , 

I !cita, Queremos nos referir mações para êste ano, existe 
I no livro "A ferrovia do Dia- uma, nas Edições Melhora-i 
I bo" (História da estrada de mentos de São Paulo, que I 

fe!' l'o Madeira Mamoré), ca~ nos .in te ressa multo particú
pituIo d m mático e pungen - Ia rmen te. l' rata- se do ro
te na luta peja conquista mance ciQ escri to r catarinen
de uma região. se Guido \Vilmar 8assi, "São 
A~o !'a, com o mesmo espi4 Miguel" . primeiro prêmio no , 

dto de pesquisa que o carac- concurso de romances inédl- 1 
lC:' iza, porém penetrando tos promovido por a quela 
nu.ds fundo, Manuel R. Fer4

' editora [' pejo Círculo de Boa ' , 
reil'a vem de desvendar o Leitu l"3.. O uido Wilmar Sassi . 
t!r élnde seg rêdo das ba ndel- foi um dos elemen tos de ma is I 

raB pau listas, n um livro que
j 
1 destaque do grupo SUL, ten

embora documentado e de rto os ~cus dois primeiros li ~ 
pesqu isn, mas que se pode le r vros lançados pela editora , 
com o mesmo lnterêsse de SUL, que durante alguns 
um au tên t ico livro de aven- i anos divu lgou os no.os nu
tura8. · E não ~ um llvro de I tores de Santa Ca tarina. 
nven tu ras, na busca de um Com o seu p rImeiro livro de 
t.c:sonro? Com a vantagem contos, in t itula do "P1á'\ ~ 
de serem avent uras ve;idi· OWS foi mensão honrosa no ,i 
caso . prêmio FAbio Pra do, ten do 

com o segundo, "Amigo Ve· 
lho" , ..l lcançado o prêmio pa 
=-a. contos do Insti t uto Na
lona l do Livro. 

4 - A Livra ria J ose Olym
pio Editora acaba de lançar 
um livro de grande impor· 

ta&, g1\'ernadores, m Ulta res. tân cia pa ra oS Que se in t..e
padl'es, cient istas e aventu·· ressam pelo n os.w movimento 
reí ros das mais diversas n a- cult.ura! e s ua evolucão. Que·: : 

. O Mistér io do Ouro dos 
Mn rtil'los", edição da Gráfl
,'a Biblos Ltda ., de São P aulo, 
ne~qujsa e procura s·oluções 
l f\ l'a u m problema (IUe desde 
1722 VE"m t entando sert anis· 

, ' I ::.malidade~v que procuram 

I !(I{'a liznr as iam083.s minar 
de ouro dos Martirlos, que 
pareciam ter como c!h ave do 
mistério o RIo Papanduva , 
um curso dágua do qual to-

. dos f'l lavam, m as In te ira 4 

1 
'Upn tc rlesconhecido. 

MRF, qual novo bandel
i rante, estudou documentos e 
. rot.as, pesqu isou pacien te ' 

men te .em arquivos e se foi 

. I 
remos l IaS referir a "Novelas . 
Pa ulista nas" , onde estão I· 
re ullidns os princIpais t ra·. ' 
ba lhos de Antonio de Alcan- ' : 

I . 
tara Machado, o escritor I 

paulista pl'ema tllll!lmente ; 
falecido aos t r in ta e cinco 
.l nos de idade e Que forma va 
na primeira Bnhn dos n OVOS 

fl ue se batiam por uma m odi· 
licação do nosso panorama 
lit erá rIo. Alguns d,e seus can-

a caça dos locais, perma ne·· tos são hoje obl' icratórios nas 
• • 

~endo duran te meses inter~ an tologias. Um exemp!o é 
nado nas selvas, a té desca-- : ·'Caet.anlnho", que dá bem n 
bl'ir todo o segrêdo do rotei- I medida do autor, recria ndo 
1'0. desvendando o que vinha um clima paulistano e mais 
há séculos desafi ando OS In · t especia lmen te dos bairros.. 
vesti~adores ma is paclen t.es .. J pobres, numa linguagem e 

E e na base de tudo Isto estilo pessoalisslmos. Reunin 
'l ue o A. nos dá, agora, com do n um só volume os cOntQS 

I 
rotograCias, mapas, rotei ros, de "Brâs

j 
Bexiga e Bana 

~ outras indicações Impor- unda" f> "Lar an ja da Ch ina", 
i..j,r. te~, u m docum(!'nw d E 1 roma nce inacabado "Ma na 
..: il":gul:lr importância e que Ma ria" e out ros contos a vuJ 
interc'iSará indistin tamen te !:õos a Livra ria .José Olympio 
:t. tôda classe de le itor. <;ó merece a plausos por pos-

ÚLTIMAS : sib ilita r, aos que já conhe-
I - Ha rry Laus, ercrltor cem AAC uma releitura e aos 

cu tal'lnense ra dicado no Rio que ainda não o conhecem. 
ú que h á pouco pu tilcou um 'uma agra dável descoberta. 
volume de cantos ("0.8 In co- Gostaría mos que a mesma 
crentes" - edição da Livra- editora la nçasse agora m: 
ria São J osé) mui to bem re4 artigos e ensaios do· autor, as 
cebldo pelo público e critica, páginas de in te resse pen na 
tem pa ra o p relO um novo n ente de "Cavaquin hO e Sa J 
livro, "Ao Juiz dos Ausen tes", xofone", da ndo assim uma ( 
ond~ rClme uma novela e a l· ViBão 'lla is per feitn e com
:1 l1 ma3 h istórias curtas. que pl€ta de um dos nomes de J 
publicara a inda êste ano, proa da fase herolca do mo· 
pela Mat't i n~ de S. Pa ulo. dernlsmo. • 

2 _ "Afriea de Hoje", de (Para remessa de Publi-
El! en e At tilio Oa tti , recen~ cações e Informações: ' 
le edição da Melhoramen tos SM - Cai,," Postal, 384 ( 
de São Paulo, é uma a mpla - Florianópolis - San ta 
visão do continen te negro, Catarina). I -
agora tão em foco quando I 
déste seu ressurgimento pa ra 
uma autOnomia polí t ica. 111-

• vcstigando as causas próxi-
mas e remotas, hist.or iando o 
processo todo com objetivi
da de. os a utores realizam 
uma obra de grande Interês
~ e onde são estudados , um 
9 0 1' Utn, aquêles países, com 
os seus problemas: desde a 
"nova crmunidade francesa", 
a Líbla, o EgIto e o Sudão; 
a Ablssinia e a Somália; a 
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Salim Míg1lel 
CATARINENSES NO II 

FESTIV AL DO ESCRITOR 
Realizado com grande 

:-:uceS3D, o I Festival do 
Escri tc l' se rviu como uma 
pl'oino,-:ão sem par, levando' 
esta mercadoria esquiva e 
difícil que é o livro, até 
, ilHa camada mais ampla 
e!a populnção. Para tal, a 
pelou-se para "vedetes" 
un todos os setores: ar tis
t,as de tea tro e cinema, TV, 
plásticos, senhoras da 30-

c.iedade espor t istas, etc. to 
(!os iam aj uda r o pobre es
d itor a se tornar mais 
l~onheaido e vender O st'J 
~i1Jrin!lo. Mas a verdade é 
que deu resul tados posit\ 
vos, fa zendo com que gen ,. 
t~ "" que nunca ou quase 
nunca manuseara uma o
bra. de autor nacional, des~ 
cobrisse que afinal tam · 
bém temos os nossos a uto· 
res Q\!C merecem ser lidos 
c discutidos. Muito bem, 

111cnto cIp Edição que a A 
guillar prepara. Uma edi
~âo à altura, reunindo tô
da a obra do poeta, e ICn 
hegue justamente a quem 

. 1'1lelh l.J r poderia se desim
cumbir da tarefa: Andrade 

Agora, vem aí o II Fes· 
!ival. E a Unilo Brasileira 
ae Escritores resolveu am
pliar o quadro do Festival, 
Jazendo com Q.ue escrito· 
res d2 todo o país compare
c::rtlll, levem seus livrds, os 
Huografem e yendam. Me
c ida de interêsse, pols a 
.lcm de colocar o autor em 
(·on tacto direto com o lei-
ta l", colocará. 
('m conLucto 

os autores 
direto uns 

Muricy. Vindo do simbolIs
mo êle também, poeta, en
s:alsta, cpm uma obra que 
e a melhor a r espeito do 
tema rlFanorama do Mo
viment.o Simbolista no 

• Brasil" ) ', AM vem 'Pesqui-
~ando . estudando carinho-
5amente consul tandQ tôdas 
J.~ fontes, no sentido de o
ferecer, por fim, uma edi
c:ão como ainda não temos 
{! que já. se fazia mais do 
(~ ue np~ssária. 

E quel vem na hora . Por
et'.ruQ." edi tora Aguillar e 
"o An4lade Muricy, os nos 
sos pa ra bens e os nossOS 
mais ~lJ1cel'os agradecimrn 
los pel .. tarola. 
u LTIMAS: 

1 _ FERNANDO PES
SOA: VOL. I DA ANTOLO · 
GIA MODERNA, DA EDI
TORA IRIS - Com o la n 
c:amentq do estudo de J oão 
Alves dàs Neves, "F erna n
do p esspa", acompanhado 
de uma a n tologia do poc
t a c profusamente ilustra
da cO!U , fo:ografias, dese
nhos e ~ocumentos, a Edi
tora IRIS dá' início à pu
blicaef.o de uma série in
I:tul ada ' ·Antologia Moder-

com os outros. na". Outros importantes 
A ~ste n Festival do Es- lançarl.len tos estão progl:a· 

crito l'. a se realizar, como mados par a breve. 
o I , no Shopping Center 2 _ PREMIOS DA ACL 
de Copacabana Santa Ca- _ J á foram conhecidos õs 
ul. rina estará presente. O '/cncec.ores dos prêmioi ins 
c:oluni~ ta, por carta do tl tujdos pela Academia Ca· 
Presidente da UBC, escri- tarin"nse de Letras: o pr€:-
tor Peregrino· Junior, foi mio de poesia foi conquis-
w licitado a se encarregar tado por Pericles Pra de, 
ca organização da Delega, enCiu.ll~tO o de con tà coube 
ção d~ Escritores do Esta- :l Th a:es Bl"ognoli . 
do, J.aI!I7tf 3 _ I ANIVERSARIO DA 

São os seguintes os nos
~os escritores que deverão 
a utografar seus llvros: 1 -
O,>valdo R. Cabral ("João 
Maria, uma interilret.ll,çü,o 
do Cnl.1testado", edição da 
Cla. Editora NacIonal, vol. 
~ 1 O d.l coleção Brasiliana) ; 
2 _ Almiro Caldeira de 
Andrada ("Rocamaranha". 
ilovela Histórica, edição 
<ia Glnbo, na coléção Ca-
taven to); 3 - Silveira de ACinaJ.. se.... aqui pouco 

' Souza ("O Vigia e a Clda- nada está se fazenda, fa
de", contos, com xUogra- ta, as iniciativas, paTa a 
vuras E' planejamento grá- t"omemoração do primeiro 
fico de Hugo Mund J r. edi - tentenário do nascimento 
çãq do Livro d'e Arte); 4 C:e Cruz e .sousa, sáo lnúme 
_ Silveira. de Sousa ("So- I as. Quase não se passa 
netos cta Noite" de Cruz e . not l la' rio ctn. sem que o c 
sousa", seleção e nota de cultural dos jornais não 
SS, conlo xilogravuras c pla- :10S traga notícia de nova 
SS, COl"llo xilogravuras e pla- :1 respeito, O que, conve
-nejamento gráfico de Hugo Jlhamos. é alentador e desa 
Mund Jr ., edição do Livro lentador ao mesmo tempo. 
';0 t.rte) ; 5 - C Ronald Alentador , porque afinai 
:-:lchmidt (" Cantos de A- vemos que o nosso gran de 
r iel" - edição do Autor). simboUsta é reconhecido 

Outros escritores interes- como um dos maiores poe
sados em apresentar livros tas do Brasil; desalenta 
ou em participarem da De- dor, porque enquanto em 
legaçã'J como simples ob- todos os Estados e setores 
servadores, deverão dirigir- culturaIs se procura fazer 
~e ao colunista. ldguma coisa, j ustamente 

O }i'estival do Escritor em sçu estado, que deveria 
BrasileU'o durará uma se- t ncabeçar o movimento, 
mana t24-31 de julho pró nada se está fazendo . 
ximo, sendo que a noite do Ainda agora, por inter-
autógrafo será a 24 de ju- I mê, do Des. Henrique 
lho. tomamos conhecl~ 

• 
ta o seu primeiro ano de 
a tlvid~des a Boa Leitura 
Edi tOl'a , de São Paulo. J á 
com uma série de títulos, 
a novel editora a nuncia, 
para lan çamento até o fim 
do ano, obras ·de Vladimir 
Nabokov, Knut Hamsun, 
eLe. , além de auto res brá 
~ il e i1" :')s. como o catarinen
~e Guido Wilmar 8ass1. o 
qual obteve, com Sã·o Mi
guel o primeiro lugar no 
concurso nacion al de ro
man ce promovido pelq Cil'
:lula de Boa Leitura e Edi
c:ões !vlelhoramentos. 

4 _ LIVRO DE KRISSH
NAMURTI - Em vista da 
acolhida dispensada pelo 
leitor b r a s i 1 e i r o 
volumes anteriores, a 
to ra CuI tl'ix lança 
uma obra de Krishnamur
ti: "COMENTARIOS SO
BRE O VIVER" . Coletânea 
ae 88 pequenos ensaios. por 
Hes o leitor terá oportuni
dade cie conhecer o pensa· 
menta do Autor a cerca de 
quest5es morais e filosof!
ras da atualidade. , 

5 - DOIS VOLUMES DA 
CO).,EQAO NOVELA BRA
SILEIRA ...L- Na coleção No 
vela Srasileira , dirigida por 
·Brauiio Pedroso l para a 
Difusfio Européia do Livro 
~ai rão dentro de br eve ma
is dois volumes, o sétimo e 
oitav '), respectivamente: 
. O T emb.adilho", de Ro
nald Peres, com prefácio 
de An!bal Mach ado e ilU3-

traçõ~s de Vel'a Tormenta; 
e "Use a Passagem Subter-

• 
rânea " , de Lêdo Ivo, com 
jntrodução de Adonias Fi
lho e ilustrações de RUde 
Webel'. 

(P ara remessa de infor
mações e pUblicações : 8M 
__ Cnjxa P ostal, 384 - Fio 
;"~ anóoolis - Santa Cata · 
rina) 
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2 - Ma is um livro de repetições que .comporta, I Bras ileira, d irig ida por Salim Miguel 

UMA REEDIÇÃO IMPOR
TANTE 

Se Qutros moti vos não 
exi stissem, bastaria a s6 
possibilid ade de maio l' di~ 

vul gação de se us livros, 
to rn ando-os conhecidos das 
nova s gerações, paJ:a qu e a 
li beração das obras de Ma
ch~ do de Ass is, por oca s ião 
do cin coentenário de sua 

vh\gens ent re os m uitos contin ua tendo o seu pú-! Bl a ul b Pedroso, apresen
que tem surgido nestes úl- bli co. ~ ste de agora se ta rá, dentro em breve, mais 
tir.1 OS tempos. P a rece que o refere a um assunto nté II dois volumes: "O Tombadi
gênero, muito embora as há pouco considerado tabú, lho", de Renard Q. P eres, 

mrd~ de repente descobe r to ! com pref ác io de Anibal 
como uma mi na pa ra m~ Machado e ilu strações de 

-morte, se tran sformasse 
num acontecimento de sin
gular importância dentro 
do nosso pan orama cultu
ral. 

Imedic\tamente a pós a 
beração, 
la nçaram volumes da bi
bli ografia machadiana - e 
pou(' o importa. no .ca.so. se 
nl guma ~ f oram bem cuida
rias e outras menos. 

Entre as boas é de 
def"taC'a r 
edi tand o 

a séri e qu e vem 
'a Cuttrix e onde 

o~ prin c i?a i ~ volumes do 
n o~so mai or e!=l C' ritor tem 
ti do uma edi ~ ão bRstRnte 
101l vá \'eL 

Ai neb agora acaba de 
apa recer o Que considera 
mo~ - e sabemos das polê
mi cas produzidas entre os 
machad ianos por ca usa dês· 

- se "consideramos" - o seu 
me:hor e mais bem reali
zH do livro. Queremos 
re ferir a "Dom Casmurro", 
ond e tôdas as Qualidnde,. 
do mestre estão presentes: 
a c2!lacidade de eapl8lção 
de vidn a recriação , 
mundo, é:. S fi guras bem 
bnlhadas, a ironia sempre 
presente, o meio tOr.l .rom 
Qu e as coisas são ditas. 
exigindo do leitor inteligên
cia e participação. E ali 
.. t .. o também algumas de 
suas maiores criações : "Ca
pi t ú, a de olhos de r essaca". 
" 0 agrpgado", "Bentinhl8". 
todo~ 08 outros persona
gens, dizendo-nos alguma 
coi~a ~ mesmos e do 
autor. Com o máxitm) de 

d.puramento, atingindo 
quaJiàedes de valor como 
poucos outros, o "Dom Cas· 
murro" é o V volunle das 
Obras Escolhidas de Ma
chado de Assis , nesta edi
ção de Cultrix, E como os 
anteriores vem valorizado 
por um ótimo trabalho de 
org"nização, " em 'ntrodu
ção, r~vi são de texto e no
ta. de Massaud Moisés. 
Ótima também a capa de 
Albert" Teixeira . 

» '
úLTIMAS 

• 
Valdemar Ca va lcanti 

picneiro do coluni smo 
tário na imprensa brasilei
r 3, mantendo, há mllitos 
anos, ininterruptamente, sua 
coluna diaria em "O J ornal ", 
sen' nunca procurar a pere
nidade maiOr do livro, muito 
embora o valor e n imool'
tân.c ia de muitos de 
t "f, balhos, os Quais 
tl"am UM escritor e 
de .. eal interêsse. 
reunidas em livro, a 
t ân :, ias de amigos, se leça. 
de seus trabalhos acaQa 
apal'eCP l" em edição da 
Ol ym!lio Editora. 

\-iajanles que ' esc revem. I Vera Tormenta e "Use a 
• I 

'fra ta -se da URSS. O livro P assagem Subterrân ea" , de 
de agora é "Vi sõe's da Ledo Ivo, com prefácio de 
R.uss ia e do Mundo Comu- ! Antonio Candido e il ust ra-
ni sta", de a utori a de Sil- I I 

veira Bueno, edição da ç?es de H.ilde Webe.r. Te~ 
S 'a' L '· ' ros e Ed ito- I SIdo l'eceblda com SlmpatUl a I lV3, lvrel . I ' bl' , . 
. São Paulo pe o pu ICo e cntt ca esta 

1 e ~ , c . I coleção da Difusão Euro. 

Novela ' pei a c):) Livro. I 
4 - :0 seu retrospect o I 

ed itori a l, referente ao ano 
fi ndo, as Edições I\I:elhora - I 
mentos , de São Pa ul o, dào 

_ uma idéia do que fi zeram, I 
Il ançand o Quase duas cen-
I tenas de obras dos mais 

I 
diversos gêneros literários, 
as~ i m disfit'ib uidos: Li te ra
tura Infa nt il , 40; Juvenil , 

118 ; Gera l, 21; Didática, 68; 
Pedagóll' i, a, 3; Agriculturn 
e Pec aá t"ia, 10; Hi stória, 
() ; e Alta s , 2 _ 

Em 196 1, conforme seu 
Pl e.no Editoria l, as Ed i
<;,ões Melhoramentos lança
rão ma is de du zentos títu
lo!' . entre novida.des e 
reedições . 

(Para remessa de 
pu blicações e infor 
mações : 

S,I\I:" Caixa Postal, 
284 - Florianópoli s 
- Santa Ca tarin a ) . 
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Salim Miguel ' litica de São Paulo e grande 
I autoridade em mitologia in

~URGEM 03 PRIMEIROS dÍc-ena que aqui nos oferece 
!vOLUMES DA "ANTOLOGIA I talvez o seu trabalho mais 
[ LUSTRADA DO FOLCLORE I completo. As ·ilustrações são 

BRASILEIRO" de J . Lanzellotti e valorizam 

[Im empreendimento cultural 
mportante é o da Livraria 
iterart Limitada, de Sãc 
aulo, com o preparo da sé rie 

'Estõr:as e Lendas", da "An
.ulogia Ilustrada do Fol clorE! 
rasileil'o" . 
Abrangendo todos os esta 

(os cio Bras il, dividida em 8 
'olumes, dara um panorama 
eral do nosso fol clore, ten
!o ~ ido cada volume entre
uc a um folc1orista conhe
idJ e identificado com a re
iCo a seu cargo, enquanto a 
~, l te ilustrativa mereceu a 
' esmo. a tenção. Além disto 
li vocnbulário de têrmos 
·: (: 0 :1 ~iUais valoriza a inda 

;:. is a obra. 
Afon so Schmidt, nome dos 
is conhecidos das no~sas 

etras, é o supcrvi~o r geral e 
de tõda á obro., 

Já foram lançados dois vo-
que dão bem uma 

';" da qualidade do traba 

o primeiro é "Est.ôrias t. 

dos indies", com sele 
e introdução de profes· 
H~l' bel't Baldus, etnôlogc 

Escola de Sociologia e Po-

o volume pela integração ao 
texto. 

O vl,)lume dois é ' ;Estórias 
e Lendas do Rio Grande do 
Sul ", seleção e introdução de. 
escritor Bar bosa Lessa, com 
uma vasta obra sõbre folclo 
re e costumes dos pampas. Ar. 
i1ust.rações são de Edga 
K(;e tz, conhecido pintor, G 

melhor ilustrador dos costu· 
ncs e tradições do ~eu esta 
lo o R. G. do Sul. Koetz S6 

n tvn tra há muito radicado 
·111 .s :~o Pa ulo e aqui, mais 
:'-~ a vez, nos oferece, como 

Judo que sai de suas mãos, 
.1111 trabalho de alto valor 
._ tistico, re C" l'inndo com pre-
2isfro as estórias e lendas 
gauch as. 

, 
) LTIMAS: 

I - A Livra ria AGIR Edi 
.o!·a, na coleção Nossos Clás
icos programou para brevt! 

J lançamento de má is três 
. J lumes : Graciliano Ramos, 
rcchos escolhidos por Anto-
1:0 Càndido de Melo e Souza , 

":n : lides da Cunha, trechos 
·"t'cJh idcs por João Etiennt 
:"il h ':l ~ Gonçalves de Maga · 
h ~ es, trechos escolhidos por 

José Adel'aldo Castelo. 
2 - "Gabriel a, Cravo e Ca

.i~ .1'., de J orge Amado, con
Unua em foco. Não contente 
::!i11 permanecer por anos a 
,ista dJS "best-selle rs" nacio-
1a:s, ;, a i para o cinema, já 
"stá tra,duzido para vários 
:~Lom9s , E ago ra virou nove
la de TV. numa adaptação d~ 
él. n t~n ! o Bulhêes, o que ga
rante Clualidade à iniciativa 
2·1 :! u~ :1Lú i 5~ o: "Gabriela n 

vira história em quadrinho, 
) novo livro de J A "OS Velhos 
M2. rinheil'os" tem lançamen· 
o n: :lrcado para o dia 28 do 
·,) l' f CO ' C' em São Paulo e o 
''j:ü de . Gabriela" é eleito, 
)J1' unr..nimidade, para a Aca 
j, emi~ Bl'asLcira de Letras, 
!~:1 va 1'a de Otavio Manga
"){!jra, cadeira que tem como 
rat l'ono José de Alencar e 
primei ro ocupante Machado 
de As~is. 

3 - É a seguinte a consti
~uição do Conselho Nacional 
jl.! Cultura criado pelo Presi

't.:: r~te c.a Republica : Secre 
la ~ io Geral: Mario Pedrosa; 
COllü :lsões: Litel'a t ura Alceu 
I\mOl'es Lima, Austregésilo de 
Ata ide, Antonio Cândido, J or
ge Amado e Carlos Drumond 
de Andrade; Músi~a e Dança 
- And rade Muricy, Atto Ma 
ria Cal'peaux, Edino Kriegel' 
E!eazar de Carvalho e Heito·l' 
Alimonda: Artes Pl ásticas 

~iomar Muniz SOdre, Fran 
..;isco Matarazzo Sobrinho, 
R,0dri.4o Melo Franco de An
drade. Gera ldo Ferraz e Lu 
cio Costa ; Filoso fia e Ciên
cias Sociais - Sergio Suar 
que de Holanda, D. Clemente 
IShard., Djacir Meneses, Eu 
ria ldo Canabrava e Gilbertll 
Freire ; Cine:;la An tonio Mu 
niz Viana, Flavio Tambelini 
Rubem Bia fora, Manuel Lo 
pes de Oliveira, Desidériu 
Gross, Hel'bert. Richers, Lol ::. 
Brah, Francisco Luis de A' 
meida Sales, Florentino LIo 
rente e Arnaldo Zonal'io. 

4 - Na sua coleção "Vidas 
Ilustres", onde já lançou vá
rias obras de grande interês~ 

se corno divulgação, a edItora 
Cultrix acaba de publicar 
mais um volume. Trata-se de 
"Os Poetas", organizado por 
José Paulo Paes apresentan
do as biografias e pequenos 
trechos poeticos de Dante. 
F Viloon, Camões, Juan de 
la Cruz, Shelley, Heine, Vic
lar Hugo, W, Whitman, C. 
Baudelaire e Castro Alves. 

5 - A Livraria Fran cisco 
Alves anuncia, pa ra Public3 
ção na Coleção Terra Forte, 
dirigida por Pa ulo Dantas O , 

, 
7 - A Diret.oria da União 

Brasileira de Eseritores de 
São Pa ulo aprovou proposta 
feita por grand"ê número de 
seus membros no sentido de 
serem revistos oS seus esta· 
tutos e alterados alguns dis
positivos que não estão aten
dendo às necessidades Ol'ga
nizativas da entidade. FOl 
nomeada uma comissão inte 
grada dos escritores Mário 
Donato, Mário da Silva Bri 
to, Paulo Mendes de Almelde 
e Rolando Roque da Silva , 
para estudar as alteraQÕey 
que serão int.roduzidas na 
carta básica da agremiação. 
A comissão terá um prazo de 
30 dias para apresentar as 
conclusões que serão subJT\ e: · 
tidas à apreciação de uma 
assembléia geral extraordl\llÍ 
ria, especialmente convocacl.l 

(Para remessa de in 
formações c publl('" 
ções: S, M. - Cai: .. :, 
Postal 384 - Florianó · 
polls - Santa Cota 
rlnal. 

romance "Porto Calendário", 
de autoria de ü;iório Alves de 
Castro, escri tor residente em 
Ma rília, onde exerce a pro- I 
issão de alfa ia te. Foi êle bar- I 
'nnque::'o na região do São 
' I'ancisco, donde extraiu o 
,~ma do seu livro. óculos 

para 
leitura 

S - Dois novos prêmios 
·:adn no Institu to Nacional 

I' ) Livro por J osé Renato 
:Lntos Pereira, a n tes de dei
t r J. direção, Um para pes 

.l i / :13 de blb!iografia e do 
,m: cn tação e o outro para 
' ;: umen~o cinematográfico, 

\.:1: bos no valor de CrS cem 
ii! rada e indivisiveis. 

• I 
· • 

. .... _-1...1---
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DOMINGOS OLIMPIO e "LUZIA HOMEM" - Livro Que, 
tanto por suas qualidades intrínsecas como pelo que re
present,a para um de te rminado tipo de nossa literatura. 
este "Luzia Homem" mereceria melhor sorte. Abordando 
um tema que viria, mas tarde. não só a da grande obras 
mas a apaixonar alguns d. nossos mais importantes es
critores. surge de maneira objetiva com Domingos Olim-, 
pio. O n ordeste e a seca ali estão, servindo para a susten 
taçã,,> de uma trama que interessa ao leitor inclusive por ' 
suas implicaçõeS sociais. Mas o livro, que não sendo uma 
obra prima possui inúmeros valores positivos, não teve s 
sorte de ficar. Ficou, sim como um marco, citado nas his 
tÔl'ias lJlerarias e por estudiosos. Mas o leItor comum o 
esqueceu. Agora. estudando autor o obra, Herman Lima, 

,.no volume que a AGIR acaba de lançar sob o número 61 
na coleção Nossos Clássicos, situa muito bem Domingos 
Olimplo e o ~eu romance, dando-nos com · Intellgéncia e 
capa .... idade de analise. uma síntese precisa, dentro mes
mo das limitações que aquela coleção impõe. Na aprp
sen taçáo, Herman Lima acentua que, "profnnd runente 
ligac!.o à terra natal, onde lhe decorrera a infância e a
dolescência, tendo tido ocasião de assistir a urn a da o; 
~era ma1s devastado ras que assolaram o r.:eal'á. essa 1m 
pressão das coisas vistas e sentidas no sertão, por aql1elp 
Len1 }'lO, fo i tão aguda em Domingos Olimpio que, passado 
q l1 a~ e um quar to de século, lhe permIte reproduzir-lh e 
os quadros, com uma fôrça ainda não atingida nas letras 
do norte. IfE é justamente essa força de obra autentica 
que perpassa. pelo romance, onde a figura de Luzia ad 
quide fôrça e se proj eta como um símbolo de resistência 
con tra t udo. Naquela figura estranha, não isen ta de li
ri smo, h á um fundo de humanidade e ternura que se 
contrap5e a sua aparencia rude. Outras mmras ~e ("'
J!lI(! r.'L e vivem do livro. para o qual a AGIR volta acha 
mar a atenção at·raves deste volume de sua popular 
coleção. 
CAS(\ DE ALVENARIA - Depois de "Quarto de Despe
io", andr nos contou de modo hn ?!'essq ! as dramátiras 
h i'itr''' i::1.S de um submundo lor.an~d/) ali mesmo no cen
tro de São Paulo e que a sociedade prorura i'!Dornr. Ca 
folina Maria de Jesus publica agora, pela mesma Edito
ra . e<:te !leasa de Alvenaria ". que P. me!.Tê dI') sucesso de 
:::eu p~imt' l r(t livro, a hi c: t i.- ria de C/na ac::ropn "'ão narq uma 
nova cla~~e. Como no anterio r-, embora sem o mesmo im
pacto. /) llvro se'r"f' especlalment,e pel ~ que revela pela 
colocarão do problema. A autora ,,já aqui. como muito 
bem acentua o seu dcscobrüior e p :efaciador\ deixa-se 
levar pelo novo melo, deixa- lEe envrlve r. r~soJvend"-f>'" 

n ':;o lI:' ... ·nas a na!'ra r mas a ·.li ra f ·'r4-er 'Jla" . perdcnd'l 
a"lIpla in""PDui dade e pureza QUf' prq tnc'a a rôrca do ,c:eu 
livr0 ?,,"('rir.r e que tanta repf'r"u~":lo ('unc::ou por revelar 
n "' l I'! nin ..... uém ouerla ver. E re\'ela~ de n"aneira crua. 
franca . r em subterfú t'JTJ(l~ . A gor a. muito embora em par 
tp ~p ~tn tn o mesmo. tnno comora a se diluir O Clnf" nn,) 
~ i""'nif1r a f!un êste n ovo livro, editado como o anterior pe 
la Liv!'nrin Fran l'! t~rf) Alves, deixe de interessar Interes
n e merece ser lido. 
lido. 

"-ClENCl l\S SOCIAL.ES - O n . 6, vaI n, ano 4, correspan 
dente a julho de 19tH, desta pUblicação , mantem n" mes 
mas qualidades de interesse dos anteriore~ e está assim 
constituldo: I - Economia: HLa zona l atinoam~ricana 

cl .... lihrc eomércio" !lor Ga briel Poveda Ramos; "Concep
cion de una terminologia comtable unificada" por Javier 
Gomes A. II - Sociologia: ~ ' Las famíllas en las socleda· 
des actuales" por Manuel Fragas Irlbarne ; EI problema 
de las tierrRs" !)Or Daniel Henao Henao. 111 : Derecho: 
"Encuesta sobre realidad judidica en el mundo hispani 
co" por Samuel Syro. 

(para remessa de publicações: SM - C. P . 
384 - FpoIls - Santa Catarina) 
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OS ROMANCISTAS - Último volume da Coleçõo 
Vidas Ilustres, da CUL TRIX, êste 'Os Romoncistas ' se 

diferencia dos anteriores especialmente por haver 
sido realizado por diversos autores. Assim temos 
Hernani Denoto, Ruth Gu imarães, José Paulo Paes, 
Massoud Moises, Nair Lacerda Alcântara Silveira e , 
Marcos Rey estudando, respectivamente, Miguel de 
Cervantes e Alexandro Manzoni; Thomas Mann e 
Honore de Balzoc;. Charles Dickens; Camilo Castelo 
Branco e Mochodo de Assi s; Leõo Tolstoi; Marcel 

Proust; e Ernest Hemingway. Os pequenos ensaIOs 
nos colocam, assim, diante dos grandes romancis
tas estudados, criando, com objetividade, o meio 
onde atuaram e a obra que realizaram, sendo o volu
me de inegável interêsse como fonte de informação 

e divulgação. ~ claro que , como tâda obra do gênera 
depende muito do gosto pessoal dos organizadores, 
sendo sempre muito relativa o escolha, embora a 

editora nem se refira Q maiores romancistas, mas 
a dez grandes romantistas. · M esmo ass im, não 

compreendemos como em tal obra não estejam inclui 
dos, por exemplo, um Stendhal , um Joice, um Dosto

viewki , para nos atermos apenas o três grandes cria
dores e Que influenciaram profundamente os gera
ções seguintes. 

Referência especia l mereCe o introdução de - José 
PauloPaes, pela claresa c.om que feita e pela mon~i 

ra como coloca o problema. 

O NATAL NA PRAÇA na Coleção TEATRO 
MODERNO - Prosseguindo com a sua ótima 
coleção dedicoda à divulgação de grandes obras tea
traiS", a AGIR lançou, em fin s do ano passado, esta 
peça de Henry Ghéon, em tradução de Mória da Sli
va. Esta coleção, dirigido por Mario Clara Machado, 
continuo assim, no divulgação de obras teatrais de , 

maior significação. " O Natal na Praça" ou " A Infan 
cio de Jesus" foi estreiada em Pa ri~ em 1935 e a 
tradução brasi leiro foi apresentado, com sucesso, 
pel Cio. Tânia - Celi - Autron . 

O CICLO DA LITERATURA AMERICANA 

- Oferecendo uma visão geral e bastonte ampla 
da literatura americana, este livro, do Edita ra Fundo 

de Cultura, representa uma boa contribuição para 
o conhecimento de uma das mois sianificativas -literaturas contemporâneas. Assim divide a Prof. 
Robert E. Spiler seu trabalho: Prefácio; Primeira fron 

WCa · Qs arquitetos da Cultura , Os homens de Le
tras,Ô'Àf;rmaç6'Q., O :.o.rtisfa na Amé rica da Norte, A 
Crise Romantiw, O Fim de uma Era; A Segund 
Frontei ra : A redescaberta literária, A Arte e a Vida 
Interior Um Problema de Dinâmica, O Segundo Re-, -
nascimenta,I.Cicla Completo e Os Usos da Memória . 

• . 
LIVROS DE PORTUGAL - Mantendo as mesmas 

secçães (Novidades, Ecos, Bibliografio) com um le
vantamento do panorama editoriol e cultural de 
Portugal, êste número 35 correspondente a novem-

bro de 1961, provoca o mesmo interêsse nos que 
procural1J se manter bem ,informados a respeitos dos 
problemas do livra em Portugal. 

(Para remessa de publicações: SM - CP 384, 
Florianópolis - Santa Catarina>" 
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CONCURSO DE CONTOS "MENüTTI PICCHIA" - Si' 
o.s seguintes as bases do concurso de contos "Menot 
deI Picchia' ·. insti tuido pelo Grupo da Pe dra, de !tap 
ra, em coiaboração com O Centro Itapirense de CultUl 
e Arte: 

1 _ Os con tos. sem tema determinado, deverão SE'> 
Inéditos em livro, ainda qUe publicados em jornais 
revista~; 2 - Não há necessidade de um titulo geral pa 
1"0. o conjunto, que deverá constar no mínimo .de cincl 
, 5) con tos e no máximo de quinze .(5); 3 - Os concor, 
-entes dev-erão envia r três vias de seus traball)ijs, en 
papel ofício e espaço dois, com um minirpo-dé duas ( 
um máximo de 10 páginas para cada conto ; 4 - A. Co· 
.nissão Julgad~ra será composta por MenoLtl deI Pico 
chia, patrocinador do Concurso, e três jntegrantes dO"." 
Grupo da Pedra : J ácomo Mandatto, J Ol::i6 Armando pe- , 
re ira da Silva e Jose Edua rdo Roch a Pereira; 5 - O, 
premiado receberá 40.000 mil cruzeiros, além das Obras · 
00mpletas de MenoLti deI Picchia, oferta da Livraria I 
Martins Editora, num valor total de Cr 50.000,00 ; 6 - A 
rEmel.sa deverá ser feila até o dia 31 de a~õsto par a 
Jácomo Mandatto, Rua José Bo nifácio, 200, ITAPIRA -
SP, sendo os resul tados proclamadas até 31 de setembro. 

EL.EMENTOS DE POETI CA - Obras sem con ta, 
com definições gerais ou particu1ares com est udos d;? 
trabalhos isol:laos, com analise de autores, com levan
la:nen to ep')cas e problemas relativos ao tcn'!a. com es
tucto.s específiCOS de um determinado aspecto de livros, 
surgem continuadamente, provocando debates e modi
ficando conceitos. Mas a poeSia fica peI manece, é. Isto 
n"o quer dizer que taIs tmbalhos não tenham valor. 
Tem. Pela con tr1buiçEo que trazem, pela conciên ci::a. (; 
ctondnlo do mctier que possJbjliLam. Ainda lui paUl' 

reCe bemos um lJvro de ba.::. Lan tc in t.erêE'se. Tra "~ - -p 

""'Iementos de Poética", de Andres H ldalgo, Edlclon,.' 
Tarja , onde o A. procura colocar e1n termos objetivos o 
pl'vpJcma da poesia, trazendo, paralelamente à sua, a 
palavra de poetas e críticos, tudo dentro de um conc'~ i

to e uma linha de conduta colhida em Lautréamont: 
"A poeSi~ deve ser feita por todos, não por um." Se às 
vêzes se poae discordar ·das con clusões do A., o certo 'é 
que temos de reconhecer-lhe a honestidade e conheci
mento no tratamento do tema, ~ mesmo a contrl bui~fi.o I 

que êle empresta para um debate sempre em evldên- . 
cla. Capítulos como "Breve defesa de la inovación, bús
quela y eXPerimentaciones en-í arte"; Importancia de 
la poesia"; La palavra, elemen to primeIro"; "Tecntca : 
londo y forma", entre outros, trazem novidade ao mes
mo tempo em que esclarecem alguns aspectos importan 
teso 

MUTffiAO CAFEEIRO - 2a. edição - de Araguaia , 
Feitosa Martins -- da Ectitôra BRASILIENSE - Obra. 
premiada pela Junta Administrativa do Instituto Brasl 
leira do Café; laureada com medalha de prata pel~ Fun 
do de Fomen to e propaganda do Cooperativismo. Pro
blema social e econômico do café é colocado, aqui, sob 
nova dimensão, por um homem Que há vinte anos se 
dedica ao estudo do problema, pesquisando demorada
mente todos os seus aSPectos. Num rápida introito his
tórico sôbre a fase pioneira da nrr·egimentação dos ca
feicultores -em cooperativa, o A. apesen ta as dificulda
des, passando logo a seguir a expor e discutlr a neces
sidade da união, com a finalidade de libertar êste setor 
de produção da dependência em que sempre viveu, con
tribuindo isto para ajudar no caminho da emancipação 
econômica e social do pais. As diretrizes básicas firma 
das nêste trabalho foram adotadas pelo Govêrno da Re
publica, com apôlo dos cafeicultores. , 

(Pa ra remessa de publicações : SM - C. P . 384 
Florianópolis Santa Catarina) 

• 
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INFORMAÇÃO 
LITERARIA 

• 
Salim Miguel 

• 

'D/ARIO DA MORTE" 
"IMPRESSIONANTE 

DOCUMENTO HUMANO 

Tragéd ia que comOveu 
tôda a Nação, a do Ces. 
sna' 140, surge a~ora em 
l ivro numa edição da 
Autores Reunidos (Cole. 
çüo Extra), mantendo o 
m esmO impácto. 

Divulgado injCialmente 
por " Última Hora", o 
"Diál'io da Morte" de 
l\'1i1lon Terra Verdi, nar. 
ração de W.alter Dias, se 
cons titulu num docomento 
de singu lar importância 
p elas imnlicaçôes quo 
continha: mensagem pun 
gente d e um homem que 
viu sumirem lentamente, 
dia a dia, suas esperan .. 
ças de sobreviver. E é 
ainda mais intensa ema.. 
çãO que seguimos, agora, 
'através do livro, com to-. 
dos documentos inclu 
sos, o desenrolar da tra. 
gédia até o seu amargo 
final. 

Uma funda impressãb 
de angústia nos vem da 
dramática narrativa, da 
'rtta constante Contra a 

morte. S etenta dias Mil., 
ton Terra Verdi resistiu, 
1 utO.11 , nutriu esperança!) 
de salvação. E foi passan 
(lo uara o papeL único 

companheiro e.m meio à 
selva após a morte de seu 
companheiro, as imHses
sões do'3 seus dias de 50. 

lidão e sofrimento. Aviões 
surgiam e sunii.am e su
miam. Com êles a espe.
rança. ln'lplorava, rezava, 
pensava. Tudo inútil. E 
como uma constante, a 
sêde . A sêde que o mar. 
tirizava. implacáveJ, ine
xorável. 

E 3 lu ta, e corpo a cor. 
po com a morte. prOsse. 
gue. Impressionante e 
dramátiêo. 

Sempre assim, na SUB 

l1lonotOmia: IIQ u j n t a.. 
,F eil'a - 22/ 9/60 - 9,10 . 

. cruzou um avião grande 
pal'i' S . Cl'uz. A noite mi 
nha água acabou too'a.
Deppis: "Quinta.feira _ 
29/ 9/60 - estou cOmple. 
tamente acabado já devo 
ter emagrecido uns 20 
kgms. Tenho muita sêde. 
"Ainda· Sábado - .. .. 
8/10/ 60' - tenho muita 
sêde, Deus dai.me água 
ou tirc-nos daqu i hoje" I 

Outra vêz: "Domingo -I 
!)l10, 60 - ameaçou chu. ; 
va durante a noite mas ' 
IIÚO choveu. sêde bár. 
bara." E sempre: "Quin. 
ta feira - 3/11/ 60 
papai o Senhor não saíu 
lloje a nOssa procura, eu 1 
n50 tenho mais esperan- I 
çJS. pois minhas fôrças e 
,n inha água estão no fjn .. 
;.. inho. Finados que eu ti
nha tanta fé que chaves .. 
"e, não choveu. 67 dias de 
f me, sêde, solidão e sau_ 
dades. Sofro muito. "Até 
o amargo fim: "D Olningo 1 

- 6/ 11/ 60 - Hoje fazem 
70 dias que sofro aquí, 
l tlinhas fôrças se acaba-

ram por completo, mi. · 
nhas carnes e minh.as 
reservas de energias se 
cc;gotam, minha pele eg... 
t á ~icando ~oxa, creio que 1 

e~ta ch egando o fim, lu. 
tei e sofl'Í muito para 
resistir, mas tudo tem seu 
.J. .. ' 

-
ao 

I diitlogo com 
, ÚLTIMAS: 

a morte. 

• .. 
I 

• 

1 - AURELIO BUAR-
1 

QUE DE HOLANDA NA 
AS L - Numa <las 
e1:(úcões mais ocorridas . ' 
dós últimos tempos. foi 

• 
eleito no dia 4, para a 
Academia Brasileira de 
Letras, o escritOr e filó ... 
logo Aur.\lio Buarque de 
Holanda. Contista ("Dois 
Mundos"). ensnisla "T er_ 
ritório Lírico" e ' ·Lingu~ ... 
gem c estilo de Eça de 
Q ueir.ós") . m~s ~5pec i a ]_ 

mente fiIófogo, é nome 
dos· mais repl'esentativos 
da. cullura brasilei ra. 
Dcstaqu f' _~e muito espe .. 
cin lrnen tp fi !,eu t 1"<1 balh ') 
no "PequenO Dicio!"lár io 

Brasileiro da Língua P or ... 
t u~uêsa". bem corno sua 
colaboração. Com Paulo 
ROnai , em dive l's<ls antc_ 
logiai> ("Ma" de Hist&; 
rias·') e na organização 
de "Contos Gauchescos e 
L e ndas do Sul '. de S . 
L opes Keto. 

2 -. NOVA lj:DIÇA DE . 
"EDUCAÇÃO NA EN
CRUZfLHADA" DE i 

FERNANDO DE AZF. · 
• 

VEDO - Continu ando na 
div :4 lgoção da s obras 
completas de Fernando â e 
Azevedo, a Ed ições MF. 
me lhoramentos. de São I 
P au lo. publi~a agora _c ,' 
Volume VI. . A Educaçar 
na .EncnlziJnada", em se ... t 

gUllda edicão. Resultado 
,de um vasto inqu é!.' i to 

l'ealizaào pelo autor, em 
toclos os setm'es do en
s in o. quando colheu de_ 
poimen tos de grandes I 
vultos do rn agistério pri_ 
mál'iO, secund.ário e su_1 
}."Ie rio l'. o volume adqui_ 
re interêsse maior agóra I 

.. . ri "f' I ' 

agora que t !'amita no I 
Congresso projeto de di ... t 
retr izes e bases da edu
cat;ão. A propósitO do Ji ... 
vrO acentua Nelson Wer_ 
neck Sodré que há nele 
"págulas entre as rhah; 
lú cidas e carregadas de 
pen samento que se ~scr( .. 
\'Pram c::ôbre ' os proble
loas t : ! i questãd'. 

;; AGULHA NO 
l' . \ U-I.C!RO: ~OVO VU. 
I,!.IME DA COLEÇÃO 
S.\}:J\1\' A - Na popular 
e 'J')rEciada (·oleçâc. que 
j :', :-:. tin W o 11 · 154. n Ed:_ 
to l'" Sa l aiva ianc'a atais 
U " Jl '; Jlu m ~ que devel'á 
i ll : tre:-.. ~~Ul' basran k ::Im 

l~,. ~ , Gr te;;, Tra1a_l."'s de 
;'Agul ha no Palheiro', de 
C !!miln Cas telo B ranco. 

4 - 'PRATICA DE: 
ESCRITóRIO I'; ESCRI_ 
T URAÇÃO MERCAN
TIL" - de Adaucto d e 
S ouza Castro e D omingo 

O Amol'e, DUl'a' uso dos 
€;s tudantes ela.:; 3.° e 4.° 
séries do curso comercial 
básicO, l· o novo Ilanç.8_ 
menta da Editora · Sal'aivn 
de S ão Paulo. 

5 - "UNIVERSO" -
POEMAS DE MARIO DA 
S ILV A BRITO Em 
sua nova linha de ed i .. 

ÇÕE's. ~. Edan1eris vai lan_ 
çar ern breve o volume 
de poemas de vanguarda 
d e Mál'io da Silva B"ito, 

li. :" titulado ·'Universo". 
Diagramado pelos técnj ... 
Cus H errr.l\lindo Fiamin
ghi e DéciO Pignalari, sob 
a assistência .(los innã-os 

Haroldo e Augusto de 
2arnpos, o novo livro trás 
um estudo crítico de H ê_ 
l'oldo de Campos que s;_ 
tua 2; obra dentrO das 
modernas tendências da ~: 
le tras nacio.nais , 
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o rmacao ' .. 
, 

-
Salim Miguel I cisão e atualidade. JOgandt._~-' 

Nome hoje grandemente com uma alegria de tipos O~ 
co~heCido, e projetado Da:- ' mais diversos, cada qual · re _ 
cionalmente como o criador ' prEsentativo de um Ustato_ 
das famosas f'ligas campo I quo" da região, apresenta a~ 
nesas do nordeste", F rancis- lutas ent re êles, suas espe_ 
co Julião surpreende agora ranças e desll~s~e~, _ 
público e crítica com a ~u Contendo hlstonas Qua~e . 
blicação do romance "Irmao independentes, com um fra 
Juazeh'o", edição da Livra- fio comum que as une I 
ria Francisco Alves, volume cria um mundo no_ Q~al (l I 
s ês da coleção "Terra For autor particIpa, E nao e pe 
te". ,os mesmos personagens QUE . 

Embora conhecido., como passam pelo livro Que. esle I 
escritol', por uma peQuenís- no se mantem; mas Sim pe 
:.:irna min oria, quando da pu lo que o livro tem de iden b l 
blicaçã.J em 1951 de um vo llcação num mesmo tema. 
lume de contos intitulado mais amplo: as lu tas de tôo. 
uCachaça", prefaciado pOl jas ·aquelas gentes, cada 
Gilberto Freire que via no 1ual com seu interêsse, mes-, 
ini cian~<e um novo de valôr, '-1 uinho ou grandi~so . • 
foi verdadeiramente com a Z" 

ligas campon esas Q,ue Fran- ÚLTIMAS : • 
cisco Julião se lançou como 1 - Notícia do maior inte, 
l10me nacional. Considerado êsse para nós: o PresidentL 
por uns como "agitador", Tânia Quadros, atendendo a' 
por outros como um revolu- ama sugestão do seu OfiCi~· . 

.::ionário de estilo novo em de ga binete, escri to r Ra l-
busca d e justiça social na i1ündo Sousa Dantas, já at I 
luLa t.ravada entre campo- torizou a ediçào popular I 
nês€..; e senhores de en ge pelo Institu to Nacional dr. . 
n1n, a "e.rdade é que' Fran· Livro, das Obras de Crm. t 

d , co Julião é hoje uma per Souza, cujo centenário d i t 
3011!llidade marcada, E mal' nascimento se comemora êSJ 
c:,.nte, Por sua atuação e pe te ano. Será esta uma gran-, 
ias implicações que trouxe de contribuição para o pro. 
para' um tema até etltão con grama de festejos que se e1"J 
.:: icter-ado tabú . : á preparando. ' I 

Escrito há quinze a nos, 2 - " Revista do Livro" .• 
0ste , seu romance agora lan· ·,rgão do Instit uto Nacion ai 
çl1do se ressente. sob muitos ia Livro, atinge o seu nú. 
a'"ipectos, de uma prepara :lerQ 20. E como sempre I 
ção ma is cuidada, de um es· ·.pre~enta ma téria da maior 
Ludo novo do problema, a '1 ~ erêJse em seu sum ::i.ril ' 
luz de elementos que hoje o ue consta de Estudos, iné . 
prt,prio Francisc~ Julião pos i itos, Arquivo, Vária , NOt.I , 
suL Ainda assim, é, encara- ·lário e Bibliografia. 

iterarla • 

• , 
-

.l ome nacional. Considerado 
por uns como " agitador", 
por outros como um revolu· 
':!ionário de est·ilo novo em 
ousca de justiça social na 
I ut a t ravada entre campo
nêsc..; e senhores de enge 
n}"!:), a \"erdade é que Fran
d 3CO Julião é hoje uma per 
30i1 :l lid ~cte marcada. E mal' 
c:tnte. Por sua atuação e pe 
las implicações que trouxe 
pa ra' um tema até então con 
;: jcterado tabú. 

Esc1'i to há Quinze anos, 
.:ste, seu romance agora lan· 
çado se ressente, sob muitos 
a ~pectos, de uma prepara 
çio ma is cuidada, de um es· 
lu do novo do problema, a 
luz de elementos Que hoje o 
prt.prio Francisco Julião pos 
suL Ainda assim: é, encara
do a grosso modo, um livro 
po:.:Hivo, que levanta e ana 
Ii ,~:l u m complexo problema 
OH e vem desafiando os anos 
c a s geraçoes . 

Falta· lhe, a nosso ver, 
un idade. Não temática, mas 
de estilo, Os personagens, 
embora vivos e saídos de 
uma realidade dramática, 
em muitos pontos, não vi
\'cn1. 3 :\ 0 meros joguetes do 
aulor, que nem os domina 
nem se deixa dominar por 
eles , Em bora com as mesmas 
pC j"30~H\~enS se movimen
t a;1f~o , embora a ten tativa 
d:l l)l"QCura de uma lingua
.:.:-em e tlm estilo pessoal para 
na ! I"ar e sua mensagem, "Ir 
.n ão Juazeiro" acaba por ser 
um livro fragmentário, dei
>.ando no leitor uma insatts 
fação quase constante. Co 
mo se tudo o que há para 

• . ' 

êsse para nós : o 
Ti nio Quadros, atendendo a 
H!n:l sugestão do seu 
de gabinete, escritor 
11ün do Sousa Da ntas, Ja at 
~o riZO l1 a edição popular 
pelo Ins tituto Nacional 
Livro, das Obras de Crm, t 

cujo centená rio de 
nascimento se comemora 
te ano. Será esta uma :ran
de contribuição para o 
grama de festejos Que se 
á preparando. • 

2 - "Revis ta do Livro" 
1rgão do Instit uto 
i a Livro, atinge o seu nú 
nero 20. E como 
.pre.:cn ta ma téri a. do maiOl 
'1 :erêi>se em seu sumi rit 
ne consta de Estudos, iné· 

iitos, ArquiVO, Várja , 
·iárjo e Bibllografia. 

3 - A Livr~ria AGIR 'Ed 
!)fa a!luncia para 
Bro a n ova ediçâo de "Liçõc:. 
te Abismo", de Gustav ~ 

"':orção, com ilustrações dI 
) . Goeldi, o grande gra 
:ista há pouco falecido e QU( 
fêz, especialmente para est r 
edição, 14 xilogravuras . . 

4 - Uma coleção de gran 
' i: ln terêssc é a que la nça : 

Trata-se de 
des Mestres da Arte" , ond 
nomes dos mais des tacado. 
das artes plásticas nor te 
americanas sâo apresen ta do 
::m edIções gráficas das mal' 
cldadas. J á publicados: 1 -

'u('ks(! :1 Pollock, PO!' Fran' 
)'Hora ; 2 - Winslow Ho 
"ter, por Lloyd Goodrich; : 
- Thomas Eakins, por Fair til 
1.ld Porter ; e 4 - Albert P 

'tyder, por LJoyd Goodrich . • 

• 

• 

dizer - e que Francisco J u
lião com a vivência que pos 
sul poderia ter dito - ficas
se escondido. 

Talvêz, conhecendo comQ 
conhecemos, agora, a ativi
dade do autor, sua atuação 
direta no problema, tenha-
1110 S, por isto mesmo, espe 
rado mais da obra . Que ela 
fvt;se mais atual e atuan te. 

lá pouco lançou, através d t: 
Editora Progresso, de Salva 
jor , um livro de bastante in 
~e rêsse Intitulado "Crítica 
\vulsa" , volta agora a no~ 

dar um outro volume impo:
tante. Trata·se de "Suge 
tões para uma politica d 
Lingu~", edição do lnstitu :' 
Naciona l do Livro. 

Mois direta. Afina l, o ro- 6 _ Eduardo Portela 
C.- Ullce Clue êle nos oferece, concluindo um estudo 
c3crito há quinze anos, en- o poeta Cruz e Souza, intitu 
{!uanto o tema evoluia, enve ~ado "Cruz e Sousa - P~'~~i,~ 
.hí!eeu. Sentimos que, pelas e EstUo". Será uma it 
-Yl !idades Que deixa en tre· to nte contribuição do 
, ' f I' mei'ecia uma retomada, de "Dimensões I e U" pa r r 
um aprofundamento, que )S festejOs comemorativos 
fóss:'! refundido, lapidado. i ·en ten3.!"io de nascimento 

.ca lma da terra e dos ho- !jrande simbolista catari 
mens que com ela lidam, M nense. 
mesmo tempo que drama da (Pa ra remessa de 
lu t!l entre camponenses e se- formações e publica-, 
nhores de engenho, empolga, ções : S. M. _ Caix: 
num momento em Que o pro 
blema da reforma agrária 
com tôdas as suas implica
ções é tema. dominante em 
todos OS setôres do país, "O
nhecendo a fun do o 
ma, vivendo-o, por lsto 
mo, Francisco Jultão 
assim nos dá, malRrado 
das as objeções que PO'SSllIJ1IOl 
lhe fazer, um livro de 
de importância, de real 
nificado e que merece 
lido e meditado. Humano 
dramático, os temas são 
I .... levantados com certa _ .. ... 

Postal, 384 - Flori? 
nópolis - San~a Cata 
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PReMIO REVELAÇAO - complexos meandros da vida _ só as atividades culturais Ii- tematização. universitária, 
Os escritores inéditos do Bra- cinematográfica do país a gadas à biblioteca e à edit0rn dentro de uma linha de crí
s11 terão, êste ano, a possibi- partir da época dos pioneiros. especializada, mas dando ticos e ensaistas espanhois, 
l1dade de conquisra1' dois prê- Apaixonado, não Ideixando um levantamento dos mais significa um testemunho 
mtos "Revelação de Autor" porém que esta paixão o do- completos do que se fez no I novo sôbre a atual literatura 
_ para roma.cc e poesia - mine a ponto de fazê-lo es- p ais no setor cultural o H.RI brasileira. A Livraria AGIR 
criados pelas entidad/los que quecer os pontos positivos e E. presta inestimá veis servi·· Editora, ao mesmo tempo em 
congregam os p.dltores e li- negativos do cinema lndíge- ços a todos os que, entre nós, que lança Dimensões lI, re
vrelros naclonai~ _ o Stndi- na, Alex Viany lntitula, e se interessam pela cultura . O edita Dimensões I , prestando 
cato Nacionai dos Editores com multa razão, êste seu presente número, de janeiro um importante serviço às le
de Ltvros, com -",ec/E" no Riu, "Introdução ao Cinema Bra- de 1960, que ora temos \~m tras nacionais. 
e a Câmara Bra::.lleii:a do Lt- silelro" de livro piloto. UI!! mãos, traz, além das secções 
Vl'O, de São Paulo. :1erão ae!: - levantamento o mais com- habituais, um "balanço do 
tinndos 200 mil cruzelrc, pa- pieto possível a lespeito do ano militar no campo cultu
ra romance e outro tanto ra- cinema, com relação dos fU- ral" e aqui cumpre destacar, 
ra poesia. ~ :ln:Wl'h:õE'3, llbpr- mes até agora l'eaUzados, re- no Estado, o prêmio conce· 
tas desde o dia primeiro de lação dos -que - rolabOnrau! duto ao- Capo Harry "aliO, 1'0-
Janeiro, prolongilr-se-âo até com o cinema em qualquer la Academia Brasileira de Le-
30 de julho do C'Jrrent~ ano, setor, legislação a respeito e tra.s. para o livro de contos 
devendo ser feitas, para ro- iconografia, o livro é indis- fiOS Incoerentes". Harry Lau :; 
mance, na Av. Ipiranga, 1267, pcnsável a todos os que se é um catarlnense de Tijuc" 
10.0 andar, em São Paulo e interessam p elo cinema c que se vem destacando nas 
para poesia, na Av. Rio Bran- mais especialmente o cinema letras como um dos nos~o.~ 

S. M. 

co, 138, 8.0 andar, no Rio. brasileiro. Só merece louvo- contistas novos. 
OPERARIO DO CANTO - res o In stituto Nacional do DIMENSOES 11 _ 1l:ste li-

Com êste Uvro, ediçcio An tu- Livro, pela prese~ edição. vro é o desenvolvimento lógi
nes, lançado hli pouco, GEIR B.B.E. _ Circulando regu- co da obra iniciada com 
CAMPOS se Impõe em del!- larmente, o Boletlin da Bi
nitivo como um dos nOSSOE bl10teca do ExércJo, sob a 
melhores valort!3 jovens e direção do escritut Umberto 
confirma suas aH t1.s qual1da- Peregr1no, se torndu um ex

Dimensões I, que tanta dis
cussão causou quando do seu 
lançamento e que projetou 
EDUARDO PORTELA como 

des de poeta. Realizando uma celente veículo de tntorma- um de nossos principais crí
poesia sumamerte difícil, - ção cultural. Noticiando não tiros. Obedecendo a uma sis
uma poesia, sob multas as
pectos atuante (se assim a 
poderemos chamar, muito 
embora o mêdo das catalogtt
ções apressadas) Oeir Cam
pos não cai nunca no vulgar, 
no convencional. Dominando 
perfeitamente Sf'U metier 
sabendo ut1lizar seu inst ru
mento de trabalho para con
seguir tirar os efeitos dese 
jados, maneja Q idioma com 
precisão lmpresstunante, cri
ando imagens novas, nUJ11 s. 

temática por vêzes nova, j o
gando com símbolo'i . recrian
do e transmitindo sua men
sagem generosa e plena de 
humanidade e poesia. Traba
lhando a "palavra confCl'll11' 
o pensamento", êle vai ccns
truindo uma obra tom ·!anU· 
gos temas que parecem n(l
vos" . Sim, novos pelo trata. 
men to, novos pela maneira 
de encarar os problemas, nc.
vos pela solução paeUca en
contrada e nOVOB pela visão 
ou antevisão de um mund" 
novo, on()e, como diz nurú 
verso de rara felicidade e be~ 

leza poética, "já é ponte em 
principio a idéia no ar". 

INTRODUÇAO AO CINE
MA BRASILEIRO - Profun
do conhecedor dos problemJ.s 
do nosso cinema, crítico e 
cineasta, ·Alex vtany nos di 
agora um llvro de fundamen 
tal movimento Uterá rio mm 
tal importância para o co
nheclmen t-a da sétima arte 
entre nós. Acreditamos mes~ 

mo que, além dele, somente 
Pedro Lima e Adernar Gon
zaga poderiam nos dar obra 
que se adentrasse tanto nos 

(Para remessa de pu
blicações e informações 
literárias: S.M. - Caixa 
Postal 384 - Florianó
polis - Sta. CataPllalo 
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HIb . ORlAS VIVIDAS - De Anna Segh ers existia m,. em ! 
português, dois livros. Bastan te t íp icos e Que davam uma ; 
medida !>recisa da capacidade da autora, da sua maes·· ~ 
r ia no erguer suas histórIas e cria r seus personali'l iS. 

Trata-se de "A Sétima Cr uz" e "Os Mortos Permanecem ( 
J ovens", ambos jogan do com problemas da guer ra e "om 
a luta contra os nazistas. I 

O primeiro dêstes livros foi, muito justamente abás. 
o que tornou conhecido e famoso o nome de Anna Sc
ghers, não s6 entre escritores e críticos, mas tambem I 

entre o púb!ico ledar. 
A hls :ó rla, dramática, de George Heisler e seus c{' rr.

panheiros, as sete árvores t ransformadas em cruz à es
pera dos sete fugitivos, era pungente e era realizada cor. 
fa ra qualidade artística, sendo, além do mais e aebl. :. 
de tudo, um grito de revolta, a utêntico, desenrola ndl)-se 
num crescendo constan te de emoção. 1 

Nêle existia um personagem menor porém íntegro 
em sua maldade - se assim nos podemos exprimir. Trct
tava-se de ZUlich, sargento em Westh ofen , um mero cl
dente numa engrenagem n efasta aden tro da pungen te 
história de George Heisler . Cônsio contudo do que '"epre
sentava, Zill1ch se movimenta, impassível, acreditafl.üo 
no que fazia e ignorando os ma is comesinhos principlo$ I 

de humanidade, Espécie de rebot, com uma Idéia (,x. , 
Tanto que, mais tarde, tudo aquilo, para êle, é mera ~om
bra. não conseguindo diferenciar n em iden tificar c 'lM 1 

facilidade as figuras. I 
E em tôda a história, jogada em con tra ponto, por 0'' - 1 

de quer que fôsse passando em sua dramática fu ga. Gn,d
ge Heisler ia encontrando apôl0 e solidariedade no 8\ u 3 

dificU caminho para a liberdade, contra a h erda dfl r.a
zlstas , Naquela tabóllca en gren agem, Zill lch era um me-
ro peão. mas que cumpria sua sinistra tarefa com gana. • 
com ânsia. E cada preso que retorn ava à sua cruz pre ... 
determInada. era uma vitória de todos, da máquina C!l

mum montada para a caça dos h omens . . . 
Agora, perdida a guerra, a autora retoma, n a rnes-

In técnica de contraponto, o tema , Mas desta vez, o p~r
sonagem central é o Sa rgen to Zillich e sua dramá tica '.:~

capada entre uma população host il, que n ão o quer . Tllc!r,. 
em tôrno, lhe parece ameaçador. Mesmo quando n ã\) o 
observa m, mesmo , quan do está passa ndo ,desaperceb. i (. -
ent re a mul tidão anônima e igual, êIe imagina que tod'Js 
o estâo notando l cen tro de tudo que o cercae que todos, • 
contra êle, procuram caçá-lo, Fora acuada, personag~!TI 

de um mundo que acabou, Sen te-se, à medida que o tem-
po passa, ma is e m ais deslocado, sem apôio, vendo SU1ld-
I em, indistintas, de todos os recan tos, as sombras de 
~'.las infindáveis vítimas. 

Na novela uo FIM" acompanhamos a h istórIa do 
ex-sargen to Zillich. a quem n inguém quer. E sua cum!
mina, t ràgicamente, t l" 11 (' I~ I :l'll tra r um~l saida, acuada. 
nhada em busca do esquecimen to e da paz impossíveis. 
E que termina, tràg1camen te, num quar to d~ hotel. A 
not icia, dada a médo, traz a lívio a te ao próprio filho, 
(j:.. e. assim. ;.. ,)\if"ra ,P}'I'tlr em bu,; a. ele U! ' ~ ~ I l'J-\'a \ :j", -

.1u t:.;n saLJe ~e :1' :115 tt' rde não o li~al'ãl) aquele }:ai. 
Zlllic :J, d· ~nQl 'J . do, odiado, 1'", ) ~' . 0 / \- I ,"',' :1 t '"l m -

bE'- :11 il h ls t,)fia t e 
é outro. I Mfi .... . 

Em "A Setima Cruz", são ,)5 h Ol'len !o em busca d.t 
liberdade " lI r ~ 1 ," ~Jv com a sim , 1. , ' p t0tll/!: : em "O 

F·iu. " ~; ãt. o:; u a zlct ::: s, derrotado;:; e aCa n\lu., C1-: Lusca d~ 
11m ref'.! ; ~;) :al :>" l' d vel. 

.11., .unos (·x :e:·;n nlente, ecua 1. 15 ir. • -::.l.. I. pn te . A':ua 
dos de f 0 1':1 , p f: b 1: eio ambien te CU( n qf 'l lal...:: l.S tolera; 
t:' acuad·,s de· c' t. u, n ão por U'.'U-t C'1J 'ci r T,c! .1 ('til! nã(' 
P :JS"" UCIIl j'; t :! . b .. taoa mar por " X 'l":é~ : j ' :. n ll'O ~ue os 
va i domi ' drdu o: rela compree B 'o Jt'n : ~ purl> [J jn~x(,-

• • 

-
5 

rá vn ! ';C lU .... n PjJc t a deles pas:O !l lo! ; I1P ~ s , .. " , ,vcntf>S . 
da JIp c .... , · n"" l~ 3~O l..ma excre\! " 1 . 1 r: .. ··l tl m:'! ~j n'YIO E 
flu e pl'oCU ' q, Soe nfi"u ar pelo VJ. . I ·.,·t .V~ CI . ~I ·u:: (!ei. VICia . . 

• 
1'01' t Ll.!O Qu e fies H&Svam. - _ __ -~ . .. ___ , _ li 

.... ____ a._ • • 0:0 . ... U . .. • '-','-' L V .... . . . . r. • , .. ... .., ""' ''' ,,", 0 0.:.0.,."-=00 . '" PT.I 0 ' 
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Diário de Alvirn Corrêa 

Conhe C"ido por M.tlS volumes de ensáios literários 
("Anteu e 8 Critica" e · 0 Mito de Prometeu:' ) , Roberlo 
Alvim Corre. lIOlI ef~fce agol"a êste "Diario - 1950-60", 
trazendo, além de Jrnportante depoimento uma !~ ontri-, 
buição pa ra um que quase in existe entre nós, De 
formação bumaniatica européia, o A. dirigiu por mu i
tos anos, na França, as Editi ons Corrêa, tendo convivi
do no meio !i terádo e artts ti co de Pari s e conhecido, 

out ros, Jean Coctea~ . F. MaUl'iac, J. Green, M a
ritain , A. Gide, ChagaI!, ROllaul t, Chal'ies <!u Bos, Ma r

Arl a nd, René 6chwoh e princ ipalmente Alber t Be
n, direto-.. da reoçista '"Es.prit", de quem foi grande 

amigo e a quem 6 dica, no " Diário", páginas comoven 
tes e compreensiva, . Autentic o, qlle é o que acima de 
tudo se exige de um li v l'O, ulais ebpecialmente nínda 
de um diá.rio, ê~te documento hones to e s incero nos põe 
em eontacto 'com uma. personalidade aberta a todos os 
problemas do n_ o tempo. Edi~ão do AGIR 

de DlÍmaso A lon80 

o Instituto Nacional do Livro que tem, últimamen· 
te, publicado tantas obl'ns de I'eal \'alor, edita agora o 
importante livro de Dámnso Aloniu; "Poesia Espanho
la", (Ensaio de Métodos e Limites \ ERtilísticos ) , em 
bem cuidada tradução do poeta Darcy . D,ama sceno. ~~ r e 
volume abre a nova coleção "'Bibliotcr !l. de Filologia 
Românica", dirigida por Celso Cunha. E na vêrdnde se· 
ria difíc il começar melhor. O livro é itlcli ~pens!lvel pUl'fI 

todos que se interessam não só pe la poc~ ia esp::mholn, 
mas p Ol' um est udo da pl'ópl'i :\ IrOC~ill. poi s a lém da aná · 
li se Hprofundadn de autores tai s como Garl'iln ~o de li\. 
Vega , Fruy Lui s de Leon, San Juun de In Cruz, GóngOl'll, 
Lopes da V eja e Quevedo, procura novo~ caminhos de 
interpretação e aproximação do fenômen o poótico, 

Afirmação de Euclides da Cunha de 
Edgar de Carvalho Neve. 

o au tor de "Os Sertões" ~ motivo de permanente 
interêsse e s ua obra continua em foco. Sem qne nin-

. guém lhe iminua o valor, são constantes e diversas, a s 
interpretações de sua obra e de Sllêi vida. "Afirmação 
de Euclides da Cunha", ensaio de críttca polêmica e so' 
ciológica , irá por certo provocar debates, Mercê dos 
probl emas que leventa e da análi se de outros estudos do 

I pensamento euclidiado que Edgar de Carvalho Neves 
intenta fazer. Volume 11 da coleção "Contrastes e Con· 

f frontos" da J..ivraria Franciseo Alves. 

Llbri e Rivlate D'Jtl!J1a 

Esta publicação, já no seu núme,·o 126 (Ano XII -
agôsto d. 1960), dirigida por Giusepe Padelaro, traz 
uma completa resenha bibliográfica mensal do que se 
edita na Italia. Além de um levantamento sôbre os li· 
vros e revistas do mês, destacam's:) ainda as 
ções periódica&,. bem- -como uma interessante 

~ dos Autores" e ainda ' ~biogralia" das ca~ns 

informa. 
"Galeria. 
editoras, 

o 

u 

a 

,
I
a 
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Novida~e8 Literárias 

"Moises, Príncipe do 'Egipo·'. de H. Fa~t é um 
dos mais I"e~entes lançamentos da Editora Ita
tiaia, de Belo Horizonte. 
Também da Itatiaia, na sua Coleção "Cláss icos 
Itatiaia" é "Cartas Versas", de Montesquieu. 
Em '·Crítica Avulsa", Antonio Houaiss I'cune :lI· 
gun s de seus mais interêssantes :lI'ti gos publi
cados na imprensa diária, muitos deles no fal ç
cido "Flan". Uma edi ção da Progl·esso a Edito-, 
1'3 do Pinto de Aguiar, da Eahia. 
A Editora Civilização Brasileira lan ça o ])1'1 -

meiro volume de "Missão em Portugal", de AI .. 
varo Lins, onde o nosso crítico relata a sua ex
Iperiência Icomo embaixador no feudo salazaristn. 
Com tlBelem do Grão Pará", Dalcídio JUl'undir 
dá prosseguimento à s ua '3érie de romances sô
bre o extremo norte do país. Edição da Martin s. 
De Jamil Almansur Haddad, em Edição 'jAuto
reg Reunidos" sai "Noite Santa", antologia do 
Natal. 
Um verdadeiro acontecimento no terreno da 
bibli ografia artís tica nacional foi a edição, pela 
"Cultrix", do album de desenhos de Aldemi,· 
Martins, numa tiragem de mil exemplares nú
merados. Todos tem sido unânimes em louvai' o 
cuidado que Diaulas Riedel dedi,coll a esta edi
ção, que honra sua ed itora. 
(Para remessa de informações e publicações -
Caixa Pos tal , 384 Florianópolis Santa 
Catarina) . 
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EXPOSiÇÃO DE GRAVURAS POPULARES E 

LANCAMENTO DE LIVRO - Ruth Laus em col,,
boroç;;o com Gavião Edito ro, mostro na Gà lerio Vila 
Rica de Copacabana, .xilogl'avuras populares qUe ilus 
trom copos de foli>etos (literatura popular em ver
so); con juntamente com as gravuras <Cóp ias manuais 
de Lais Aderne) "ão exibidos os tocos e folhetos. 

Durante a exposiçõn seró fe :t., o opresentaçãc 
do Tomo I do Católogo (1000 titulas) de " literatura 
Popular em Verso·, publ icoção do Cenh·o de Pes,Qu l. 
sos do Coso de Ruy Barbosa. e o lonça~ento d,e Gro 
vu raSi Popu lares", primeira sé rie. Ed ,çoo GaVIO':, r e
prod uções dos g ravu ra s expostas. co m introduçoo de 
M Cavalcanti Proença (autor de "A Peleja do Co' 
boclo Mitavaí com o 'monstro Macobeba") e do f~ 
Iheto " Estória de Joõo Ce noufO e seu Cavalo Mox,
xe ll, edição Opomo, coleção Adnep tcs. 

No impressão das estQmpos foram utilizó:.ldos C~ 
tocos origina 's e uma técnico tô o ;:,róxima q uanto pos 
si"",1 do empregada nos folheto rias. 

A exposição f icaró "berta 00 público de 11 a 1 R 
de outubro e conto com o patrocínio do Centro de Pes 
qu·sas da Casa de Ruy Barba·' a e do Consel ho Na 
cionol de Cultura. 

HISTóRIA DE UM PRIMEIRO AMOR - é o tí
tulo do li vro de Ruvi n Fro1emonn , vol ume número 25 
da coleção Jovens do Mundo Todo, edição i3RASllj
ENSE. Indicado para meninas a partir de 14 a nos, é 
uma del icada história de amor na rrado :om sensi~ 
bilidode. T radução e nGltas de Eduardo Sucupi ra Filho 

.... COLEÇÃO JABUTI - NOVOS TITULOS _ "A 
Moreninha", de Joaqu im Manue l de Macedo " Res 
sure ição" , de Machado de Ass;s e "Amor de' Sa lvo
ção", de Camilo Caste lo Branco, são respect ivam en
te <>s volume_ de número 26. 35 e 36 da coleção J a
buti, do Ed ito ra SARA IVA. que con·t inua na divulga
çã o de obras representat ivos da literatura , O primei
ro é o livro cláss ico do a utor de "O macaco do vizi
nho", eno ua nto q ue os ç utros dois não sendo dos m .~ 
Ihor"s' trabalhes de Machado e Camilo, ainda assim 
se rvem pelo que ap resentam poro o melho r conhe! 
cirn"nto daqueles autore~, 

HISTORIAS BREJEIRAS - Mais conhecido cc' 
mo a utor teatral , Arthur Azevedo criou no qênero co 
médias de costume qUe ainda hOIe sõo válidas pela 
manei ra como eram realizados, Mas não só no t ea
t ro, também fo i um contis ta de reais Iilêfi tos com 
grande copacidade de fixação de tipos e costumes, 
dando-nos uma imagem vívido e reol, não isento dt"'; 
valor artís t ico, d :l seu mundo. Além dos ci nco vo!u~ 
m E'''' dp h istórias curtos pub li cadas, possui êle um 
sem número de histórias que f icaram perdidos nos 
jornais do época . A respe ito de sua obra de contista 
di sse Lúcia M iguel Pereira : "Observador isento dos 

h~bi tos da capital, na rrou com raro graça e si mpli. 
cIdade os se~ casos e anedotas, Os namoros os jn ~ 
fi delidades coniuga is os re lações de familia ou de 0-

mizad~, os ceri môn ias festi\ 'as Ou fúnebres, tudo o 
que passavc:.se nos ruas OU nas cosas lhe forneceu 
d'isunto poro historietas cu ias protagonistas foram 
semo re marcadampnte car iOCélS' A pequeno comédi'J 
cotidiano foi por ê le fixado em ilustrativos fl ag ro n. 
teso "Agora , a CULTRIX, lança em sua caleçõo 'CO" 
t istos do Brosil" , ês1'e volume cuja organização cou 
be a R. Maga lhães Jr .. Aqui ;"stão algumas das h is
tórias moi~ expressivas, umas extraídas de livros, ou· 
tros ··. col h idas de ;"rno is da época e precedidas de 
um ",I. lcidativo prefácio, o nde AA é estudado comu 
contista. • 

(Daro remessa de publicaçães: SM - CP 

, 
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TEATRO DE MARIA CLARA MACHADO - Com uma 
vida dedicada ao teatro, Maria Clara Mach ado tem uma 
Roma Inestimável de serviços prestados, quer como di 
retora. autorn , atriz e produtora. O "Tablado", por e_ 
xemplo, é ela, dnlí tendo sa. ido numerOSOs valores, mui 
tos dos nosso" bons p rofisRion aL<; de hoje, que atuam em 
todos os setores do teatro. Agora, pela AGIR, edito
ra pa ra il qual di rige a ótima coleção "Teatro Moder
no", MCM lan ça o seu TEATRO, reunindo t rês peças: 
"O Cava linho Azul", "A :Volta do Camaleão Alface" e 
"O Embarque de Noé" . Aqui, as mesmas qualidades de 
seus t rabalhos an teriores, se mantem. estão implici-

tas, C, sob certos aspectos, se depuram. O ,mesmo liris_ 
mo, :l mesma precisão . n. mesma técn ica exata no erguer 
a cen a c construir as figu ras. osmesmos ctomlnlo dn ca): 
pin taria teatral. Suas peças são in fan tis sem nem de 
perto serem pl'imâl'ias, t razendo de volta, para nós, um 
pouco do en cantamen to da in fância e in te ressando, pela 
ma neira como estão rea lizadas, às crian ças e aos adul
tos, 
TRAPIA - Quando estrelou com êste seu volume de 
con tos, Caio Parti ria Carneiro n ão era um nome des
conhecido. tendo já publicada t rabalhos seus em diver
sos órgãos literá rios do país, sempre man tendo uma 
qua lidade muito boa e um clima especifico Que o carac. 
te rlzava e lhe dava um "tom" ~ulto seu. Assim, n ão foi 
nenhuma surpresa o contacto mais demt?l"ado com êle, 
agora, por intermédio deste seu livro, edição da Fran cis 
co Alves, n a coleção Alvorada. volume 5. Ma ntendo uma 
un idade de tema e de estilo, desde "Milho Empendoado", 
premia_do pela revista BBB) até ~'Ventania", que incerra 
O volume, o u tor tem o que con tar do seu n ordeste. e sa
berias de gentes homildes, criando -mesmo um a unidade 
en tre os t rabalh os. que surgem como um todo, e se com
pletam. 
AMOR DE SALVAÇAO - Na Coleção Saraiva, da edi to

, ra do mesmo nome, sur1e agora sob o n úmero 165, éste 
romance de Camilo Castelo Branco, que embora n ão 
sendo dos melhores n em dos mais realizados do grande , 
escritor port uguês. é típico de sua maneira de ser . con. 
tendo todos os elemen tos con stitut ivos de seu mundo fi c
cionista. 
UMA FACE NAS TREVAS - Num clima sombrio e pesa
do, que lhe ê característico, constru ido suas f iguras nu
ma linguagem carregada de a ngustia, Paulo Novaes ten 

. ta nos da r 'a sua 'mensagem n êste novo livro, edição da 
AGIR. O A. não se pr~ocupa em ser agradável ao 1eitor, 
mas deixa_tle levar pc!o seu estado íntimo, que é mór
bido. As personagens sUbergem, se a fundam num mun
do complexo; perm anecem distan tes, diluidas. Embora 
a realização por v,êzes deixe a desejar, a ind a assim aca
bamos por nos in teressa r por Gustavo, Livio, J osh ua e 
Nino, en tre êles sempre a fi gura de Nina , provocando 
todos que dela EC acercam en ão se com preendendo, de
sen cadeando. a fin al. como que movida por uma fôrça 
superior, tôda a trama. 

(Pa ra remessa de publieaeõc,., SM _ CP 3R4 
Florianópolis - S anta Catarina,) 
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AINF ANCIA E o COTIDIANO - Poeta das coisas 
sim ples e da emo~ão normal e h umana , saban do mane_ 
ja r o seu instrumento de traba lho, construindo uma 
poesia limpa , enxuta e exata, Rola ndo Roque da Silva 
nos dá ,nêste seu novo traba lho, um livro Que n1.ostra 
um pouco de todos nós, de nossa infância. ede nossa -;!
da. Esta di retriz poetica vem se man tendo desde os pri
meiros t rabalhos de RRS, cr iando uma const:lnte que 
o poeta só vem aperfeiçoando. Aqui, n um volt\me que é 
um único poema, pelo cl im a, pelo tom e pela unidade. 
o poeta evoca a vida do Bras, dos seus tempos de me,
nina, que o marcaram definitiva men te. J á a partir da 
primeira linha , êle n os diz ao que vem : "Penetrand.J o 
ch ão da in fâ ncia teria um banbo lustra1. Despiu por 
isto o superfluo. ("Os Motivos"). Despindo o superfluo. 
penetrando n as l'a i7..es do povo, t ransfundindo tudo a_ 
9uiio, procura colocar_se cOl'rl a sua pureza inicial e t razer 
de volta a in fância , recriando assim um mundo, o seu 
mundo, um mundo lí rico e comovente. Rolando Roque 
d a Silva se reafh'ma como um dos nossos bons poetas 
com êste seu "A Infância e o Cotidiano", edição da 
Autores Renn idos. , 

ROMANCE DE FRANCISCO MARINS - "Cla r ão n a 
Serra" é o lança men to de a b ril próximo das Edições 
Melhoramentos, na coleção " Panorama da Literatura 
Brasileira", onde já apareceram, ent re outros, os ro
mances "Memórias de Um Sargento de Milícias', de 
Ma nuel Antonio de Almeida ; "O C" beleira ', de Fra n 
klln Távora ; "Ba rro BI an co" , de J osé Ma uro de Vas_ 
con celos; e "Os Deser tos', contos de Ricardo Ramos. 
F rancisco Marins é n ome bastan te con hecido, ligado à 
n ossa li tera tura juvenil , com 10 livros publicados, e que 
agora estréia n o roman ce. A história do livro éle a foi 
buscar nos documen tos que retratam a vida e os costu
mes da província de São Pa ulo, à época da impla ntação 
da cul tura cafeeira, querendo represen ta r, pela fixação 
do Ii nguaj a r til)ico, uma nova exper iência no ficcionis· 
mo n acional , com a ·açã.o se desenvolvendo na região 
que começa n a Serra de Botucatú, limit ad::& de um lado 
pelo Rio Tietê e de outro pelo ~aranapanema, tendo ao 
fun do o Rio Paran á , chão que a inda em princípios dés
te século figurava nos mapas como OC territôrio desconhe_ 
~i do e h abita do por ind ios", 1\ época é a do pionei rismo 
aven t ureiro , das lutas pela posse da terra, qua ndo o 
casco de boi cede lugar à en trada vitoriosa do , café, FM 
tem em míra um trjptlco, devendo seguir-se ao prim ej · 
1'0 volurn c Que é "Clarão na serra", os dois seguintes, 
"Café Amarelo" e uA Porteira Bateu'. . 

RCC - Agora sob nova direção, procurando regular i
za r a saída e a mpliar o número de colaboradores e sua 
penetração entre os interessados pela séUm o.. arte. e,c; tá 
cIrculando a Revista de Cultura Cinematográfica , de • 
Belo Horizonte. Temos em mâos os n úmeros 25 e 
26..27, com colaboração bastante boas e vari adas. E ' 
diretor respon sável da ReC, Fá bio Horta, sendo reda
tor chefe , Jo~é Alberto da Fonseca, ambos nomes bem 
conhecidos entre os críticos de clnem&. 



52 - MIGUEL, Salim. Informação Literária - Anuário da Literatura 
Brasileira, 1961 . O Estado, Florianópolis 

• • 
.. • , 

i n . f O r rn a ç ã o liter ária 
i. 

salim mlg':.l c l 

ANUARIO DA LITERATUR'A BRASILEIRA, 1061 - E, ta 
em clrculat;'ão o segundo número do Anuário da Literatu · 
ra Bmsileil'a, correspondente a 1961, contendo amplo le
vanta mento do Que se fez no pais, em 1960. no setor lite
r a rio. A publica<..~ãó, focalizada por Waldir R iveiro do Vai 
e Sil vio C:tstrô, tOÍ"nou-í'e, já. neste seu segundo número 
i'nclispcnsnvel para todos os que, entre nós, ·se mtc reM:l11l c 
querem estar atuali?,ados. com os no~sos problemas cultu 
rais e i.lI'tísLicos. 
p 'a r.a, mais de 50 cscl':tores colaboram no anuário, que 
contérn as seguintes se~õe~: Li teratura brasileira , Calen- , 
ctâno da vida literar ia brasileira, Movimen to l li.cl'ãrio lloS 
Estados, Crit,cn !iteraria, Alguma pl'osa, Alguma poesia, 
Dibl log,lalia da crítica e do en;;.;aiQ. Vária, Outras mani 
festa~ões d a cultura brasileira e Bibliografia critica . 
Alguns dos colabor adores: Afrâ nio Coutinho. Alval'O 
L in s, Antonio Co into. Cassia tlo Ricardo, Cecilia M ('i l·C
Ir::>, F'Ullsto Cunha, Eduarpo PorteI a, Herman Lima, JUl"gr 
Ama do, Leonardo Arroyo, Paulo Hecker filho, Orig t-'ni'S 

Less,n, Clalice Lbpectot'r Jorge Medauar, J osé Roberto 
Teixeú'a, Leite, Lúcio Ca.rdoso, Valdem ar Cavulcanti, ete. 
No, IflOv imcn to lileraria do~ Estados, NerclI Corrca. fa7. :\ 
P!\ I't.e rc fe~·e:t1te a Santa . Cata Fina, sendo que o repI'('M'l'I
tantt' da public~lÇâo , com quem çlev~m ser Pl'o(' lll'l1dl lS 
exrn tpla rcs, inelusive do prim~iro número, é Di Soan's, 
pe lo telefone 3354. 
EL COR,~ZON DE SILENCIO - De Car)os A. Velazco. e111 
t'di('ào elo Institmo :Amigos dei Livro Argentino, é êste Ii-, . 
'Vro ele poemas, onde tomamos con tacto <,om um autor 
ah'lda b!lstante jovem, mas de inegável sensibiJidndt' (' 
que bUF.ca a su a lin~uagem pessoal. Escritos a n tes dos 20 
a nos, os poelnas que compõem o volull1e mostram fi l1a
biliC\ade do jovem autor. no manejo do verso, -num Ih 1. ... -
11m que perpa,ssa por todo o livro. ' !La manana h á saliclo 
n" m1 encuentL:o./ me encontro en el silencio de um par 
que/sentado .~ , ." d iz en,1 um dos poemas. E assim. em F.j
lênrio, como acelltui\ nQ pvoplio ti lulo do vollUnc m~:-; 

expl'e:-:;slva e lmpl'essivamente, se desenvolve sua poesia. 
Há . muito a inda Qtle e8peral' do poeta que diz "Con lev(' 
da d de aves se dispidio la \arde .. ," e continua: "Tl'is lf'-
~, t e llevo en ml. .," num peJiUmb.! ismo que é a n ota 
dominante do volume. 
LIVROS DE PORTUGAL, N. :\{l . junhO ! (J51 - 'Boletim 
M<::nsal do Grêmip Naciona l dos Editores e Li eiras 
Como Sempre contendo amplo Qoticia rio e informações a 
resiJeito do livro rm Portugal. Néste núm ero, def':.acum os : 
lcportagcns ~ôbl"e a XXXI Ji'eira do Liv rn do Porto e sô
brc a entrega do Prêm io Camilo Caste'o Branco, o maior 
galardüo li terár io port.uguês, ~ roman clsLu Fernanda Bo
te lh o, }:Ol' sua obra ,õA Gata e a F :ioul a.". 
KRITERION - revista da Faculdad e de F iloso1'ia da Uni 
versidade de Min :is Gerais n3. 53/ 54, iylho-dezernbl'o de 
1~60. D iretor, Edua! do Friei ro:- Sccrch'p'io, Wilton Cardo
so. Camo ~cmpre, l1laterial de gran de in tel'ésse , esta im
por tJD . pUblicaçào da Universidade' fie M. G. 

t P~l1 'a ren1c~sn de pnblicaçõe::; c infonníll:ões: Caixa 
Postal. 3:34 - F lm'in.nópol!!'j - Sanl n. Calarina I 

• 

• 

I 
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mSTORIAS ANTIGAS -
Em sua colccão "Cú ll tistas 
do Brasil", pano:'ai:n:! re 
prE>"'entati vo do qll:! :.!e 
mo's caracterÍ "i t l c0 rx .~ te 

no género a Editar~l CUl ,. , 

COLEGAO NOSSIl3. eLAS 
SIC08 - Mais dois '",b.l)ies 
acabanl de ser 
nesta coleçã o d 'l 
são os de númeru G4 !. 

respectivamente CART 
TRIX acaba de lan"31' co 
mo terceiro vai um"". t'~ta 
co'ethn!:fl de h; C" tór;:~~ CÜ" , 

tas de Afon <:o 8 1'" ;'I1I ;o t . OI' 
{"nnr7.nlfa e pref?('jIHh pri ..... 
próprio au tor IHSTOIUAS , 

de Mariana 
por Maria da '"Grnç.l 
e Poesia de Junqu~lI"n F,··i· 
r e, por Antonio CrI0:'; 
ç:l. Ambos Q.q voium"'s 
a mhmo, qualidade' c 
mesmas caracterl6t100.S 
tOTna"afl1 t âO "-'lronhecid:1 
de tanto valor e3ta 

,ANTIGAS dará ao Jf'tt0!' 
• 

uma. idéia ba!-'tnnt~ l" t'l'~ I <:: 1l 
• • 

da fl1' ;C' nnrr rt;Y.l 1c A~ . 

En!ejxn~.o pr.i n~i!)ã:mf!n. ,u 

r.ontos com ~mhi "n i, p..: (11 1 

cria, em têrmos (i(' r' l ,:r~ , ) , 
um mundo pa'\3.lJ '1 t l ll1 

born €')"rmplo disto L (J r 0n 
to VITRAL no qual ~âo f r). 
calizndos aspectos ú'i ve l'.c;o'\ 
da vida de S, Frnnciseo fie 
Assi s. O nulor d e "ft. Mar
cha" e lanlos livros rir'unl , . 
dns mais populares '! :.: nos 
sa literatura, é, :>Q i'"!(l c..CIll . 

pre, fiel n si m '~S r:1 ~J (I :w 
público. 

O SERTANEJO - Nu 
lCf'ao SARAIVA números 
167 c 168, d'ois vO~'J.me~. 

rnba de aparecer ~!i t'.:: qne e 
o último roman~ l! de .Tos~ 
de Alencar. Longo painel 
de' uma énQca. co.'lti'm tô. 
das as qualidade.q, qu.:! tOl'· 

naram JA um l.C.l no!\..:;c>3 
romancistas mais ~Jl;:ec : a~ 
dos c de quem tlis;;:c o c l'iti . 
('d Anlonio Cô.'n.!iiqu : "Ne
nhum é péssimo..- tuC1()~ me
recem leItura o. na malt'n:l, 
p('rl11 anccem vivo!), anr (""7.r 
da mudança dos 1)adr6ec: 
d e roc; to a partir dI') n G,h '• 
ral ismo". 

O GALO DE OURO-
Voiume 5 dn cole'Yj,0 ~'~I)!1' 

traste e G'Jnfrnu,:o:," da 
Livraria FRANCISCO AL 
VES esta biognl fia romnn. , 
ceada de' Eder J o'fre , esc:-i-

• t a por Henrique JV!atteu::,.ci , 

contem apresentaç:l.o .: \rI r:,Í) 
mancista Marques lZ ,) b(o ~ -: P 

apreciação do"i d~3~r.h o"i de 
Eder Jof ~'c por J\ldl!mir 

Martin s. , 
CONS'P1TUIGl\O .- 0<Jm 

notas e indice alfabéttc;õ e 
remissivo, a SARA.I VA !1ca. 
ba de lançar edi.;ão CÃ.a 
Constituição da nepub~lca 
dos Estados Unidos dI) B:,a. 
si! contendo as Emei1UaS , 
constitucionais 1-2 - 3- 4 e 

-5 ato adicional que : r:;i!lt..'ui 
o sistema parlam~ntar lIe 
Govêrno). 

COMEN"l'A'RIO - Volu. 
me 3 - u,ímero 2 - ,-orres 
pondente • 
MO 1982 - publicação m-L · 
mestral do Instltuta Brasi
jeiro Judaico de Cultura ~ 

Divulgação, Da :l1atêrla ôo 
presente número, dC13taca. 
moS: "A Guerra. tenno na 
clear e a sobrev!vên.cla hu
mana", um debate, flcr. 
man Kahn vcrSS:J8 l!:rich 
F\'amm e Mlchael M:J.cco 
by: fiA Lei de Dlretllu:s e 
Bases da. Edue~lo"' , um 1 n
Quérito com depili.",.nt.os 
de Anísio Teixeira, ~:ovi , 
Salgado, Deolindo _ Cauto, 
,José Barreto fIlhu e hué 
Montelo. 
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NOVO LIVRO DE HAR

RY LAUS - Estrelando 
{'m 1958 com "Os Incoeren 
tes", volume de contos que 
al cançe u o 'IPrêmio Afon
~o Arinos" da Academia 
Brasileira de Letras, três 

a nos passados surge Harry 
Laus com no,:,o titulo. Tra
ta-se d e.. "Ao Juiz dos Au
sentes," onde o jovem fic
cionista catarinense, retor
nando a história curta, reu 
nc alguns contos: realiza
(·os com aquela mesma qua 
iidadc artística e despoja
mento que o caracterizam 
Í' que tornaram um dos 
melhores representantes 

(Ias novas gerações de es
l'ritores do Brasil. Mesmo 
antes de sua estréia em 11-
~/ro, HL já era nome bas
tante conhecido em nossos 
meios literá rios, mercê não 
só de uma con stante publi
cação de trabalh os em jor
"'1p.is c revistas, como da 
qualtd~dc dos mesmos que 
Jogo fixaram seu nome co
mo um dos mais expressi
~:os valores de sua geração. 
Natural de Tijucas, fez cou 
'Ludo sua vida li te rária, pa
ralelamente à militar, DOS 
diversos lugares por onde 
ia passando. 

Conciso, sóbrio, sabendo 
erguer e narrar suas his
tórias com poucas pal~V1'as, 

dominando o idiorna, em
bora não se possa dizer que 
"Ao Juiz dos Ausen tes" tra 

ga gra ndes progrcs.'iQs, ic-

- --
drama e da trama, Tmbien 
te e tema se entrosam e 
completam, Outro exemplo 
- e êste talvez o melhor do 
vai ume - é o do conto que 
dá titulo ao livro. Nele es
tão claramente determina
aos os lineamentos da lite
ratura de HL e suas quali
dades de n arrador. Como 
quem não quer nada atra 
,"és de elipses de 1nsinua
rões de cortes bruscos e ci
nematográficos vaj êle er
guendo o con to, criando os 
t ipOS, as situações, o clima 
e o meio a mbiente, fazendo 
com que as figuras se er

gam e cheguem ate o lei
t or. Com o domínio que po:s 
sui do "metler" e mui es
pecialmente por este conto 
t" AO Juiz dos Ausentes") 
muito h á de esperar ainda 
de H arry Laus. 

Edição OPAMA, o livro 
tem distribuição do liVl'ci-
10 c edit.or Sávio Antunes. 
LANÇAMENTO DO "LIVRO 
DE DANIEL" - Será l ança 
do em São P aulo, no dia 6 
de outubro, o volume fina l 
co.. "Trilogia NOl'destina" 
de Paulo Da ntas. Edição~ da 
Francisco Alves, com capa 
dc Edgar Koetz e xilogra
VUl'as de Newton Cava lcan 
t i, intitula-sc o volume "O 
Livro de Daniel". Na oca
sião far-se-â também o 
lançamento da segunda e
dição de "Capitão J agun
co", do mesmo autor, sclc
cão do Clube do Livro, ti
ragem de 30 mil exempla.-

maticos ou estilísticos, ao :~:es , 

volume a.nt.erior, a inda as
~ im êst.c de agora mostra 
t! l11 ainda melhor e maior 
dominio da linguagem lite
râria c do que HL quer re
iat.ar. Sugerindo mais do 
que contando, e sabendo 
!\ugerir com precisão - o 
que é muito importante -
logo no começo, n as primei 
l'as paginas o A. n os intro
duz crr.. seu mundo particu
lar. conduzindo-nos para a 
quêle cHOla especifico. Suas 
h istórias se desenrolam 
n um intermédio entre a 
linha tradicional e a do con 
to moderno, mas sempre 
com qualidades que lhe são 
próprias. Veja-se, por e
xemplo, a contenção, a e
conomia de palavras eom 
que rea liza o primeiro con
to (l'Crimc") J colocando-
110S, de imediato, dentro do 

CRUZ E SOUZA NA CO
LEÇAO "POETAS DO BRA 
SIL" - A Editôr.a CUL
TRIX escolheu para volu
me inicial de sua. nova co
leção intitulada"':'Poetas do 
Brasil" os '/Poemas Esco
lhidos de Cruz e Souza", 
que se constituira I1a h ome 
nagem daquela cditora à 
pasagem do centena rio do 
grande simbolista brasilei
rO que se comemora êste 
ano. A edição, seleção, in
ti'odução e notas t erá ares 
ponsabilidade de Massaud 
Moises, que ofg{lnlzou para 
a Cultrix a edição das O
bras Escolhidas de Macha
do de Assis. 

(P ara remessa de Pu
;'lIcações : SM - Caixa Pos 
tal, 384 - Florianópolis -Santa Catarina) 
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PAISAGENS E COSTU
MES DO BRASIL - Atra
vés d<! 81 maravilhosos fo
tografias o côres, acompa
nhados de sugestiva5 de
senhos de Percy Lou, cem 
i ntraduçãa do Prof. l.a u
rença- F'uho -.e leger.doo de 

• 
Ricardo Ramos, ternos, a .. 
qui, neste volume, uma 
sintese do Brasil. Após dis
corrrer; no introdCJção, sô
bre a terra e d gentel évO
luçãa. palitica, produção e 
culturo, acentuo o prof. 
Lourenço Filho: !'Uma 
terra imensa, com aspec-

• 

literária 

_ _ o 

• 

, ... , . 

salim M i guel 
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-
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tOs muito variados e em rápido processo de tronS':"or· 
moção - eis: 'ênfi,m, a impressão geral que se pod~ 
tzr da reolfdade brasileira em nOfisa época. O exame 
dêste b.?lo livro por muitOs pontos servirá o aclarar , 
essa impressão. Ao pla nejá- lo e compô-lo não tiveram 

, os editOf\es apenps a intençÕ0 de apresentar aspecto", . 
inegável. Tivrom, sim,l a d oferecer pontos de refe
curiosos ou cznáhos apenas escolhidos por suo beleza 

'rência póro o campreensõ" ole uma grande realidade 
• • 

geográfica e humana, ·o Brasil de agora, síntese 90 
mundo.1I 

Em .farmat? 31 k 23, ótimo papel e prímaro~o 
impressõó, êste "Paisagens e Costumes do Brasi l". do 
Edições MELHORAMENTOS de Sã" Paulo, é também 
uma obra primo "de arte grófka; m'erecendo por isto 
mesl'l'"!0 o atenção de brasileiros e estrangeiros, qu.e te· 
rôo uma visão o'mpla do Brosi!. 
NO\:,OS VbLUMES DA COLEÇÃO SARAIVA - Na 
popular "coleçõo SARAIVA" , do edi tora do mesmo 
nome, respec ti vamente sob os números 162, 16:l 
e 164, acabam de aparecer mais três obras: troto-se 
de " Gigante de Botas", de 'Ofélia e Norbol Fontes, 
cOnquis,tou o primeiro prêmio em 'concurSo dm Secre
novelo histórica que norro .a fundação de Goiás e que 
taria do. Educação do antigo Disc rita Federal ; " Eu
rico, o Preshítero", de Anexandre Herculano, Url') dos 
~omo 5 a ~oGem conju§ar história e ficçõo, concili
clóssicas da língua e um das melhOres exemplos de 
ando os eXigências do trabalho de pesquiSo cientifi
co cOm o 'obra de Arte, num .levantamento completa 
de uma época; ~ "Ressurre ição", de Machado de 
A ssis, o primeiro romance do fase ainda romôntica do 
nosso moior escri tOr, mas ió com algumas dos qual i
daeles que pouco depois daria m suas obras funda
mentai s. 
"COMENTARIO" N. 9 - Deste hovo n~mero (9. va I. 
3, jan. fev . marçO de 1962) mantendo as mesmas 
qualidades onterioresl destacamos, por suo atualida
de e por se encontrar o problema em grande evider
cio: o inquerito sôbre reformo agrário 00 qual res .... 
pOndem D. Eugêni o So les, Arc'ebispo Auxiliar de No
tai ; o deputado José .lofily; e o eng . agrônomo Wan-
verbilt Duarte de Borras; e " Político Agrário !>Oro 
Israel" , de Abraharri Granot. Cumpre destacar tam
bém o trabalhO do Almte. Otocilio Cunho " Proble
mas do Desenvólvimento Científico no Brasil. " , 

(Poro remessa de publicações: SM - CP 384 
Fl orianópolis - Santo Catarina) 



056 - MIGUEL, Sal im. Informação Literária - O Nosso Cruz e Souza. O 
Estado, Florianópolis 

inforrnaçào -
J 

o NOSSO CRUZ E SOUZA 

• 

li t erári a 

sali m , .' m lgu e l 

\ 
Contribuição do Prol, 

Henrique da Silva Fontes às comemorações do centená
rio do poeta,lido, em nome do Instituto Histórico e Oeo 
gráfico de Santa Catarina, na sessão de encerramento 
das solenidades, e agora publicado pelo autor, traz, ês
te trabalho. dados de pastante interêsse para o escla
recimento de alguns aspectos ligados à vida do grande 
lsimbol1sta. Procura~ especialmente, situal"" a Questão 
controversa de se teria Oruz e Souza sido ou n ão aluno , 
de Frltz Muller. 'Acreditando. pelos elementos coihidos. 
que CS dillcllmente poderia ter sido ai uno do grande sá
bio alemão, diz, ° Pro!. Fontes, c~m muita rozão: "Por 
que have Os de nos mostrar racistas, refugando a possi
bilidade de outro qualquer preto desterrense de superior 
inteligência? Cruz e Souza teve a ventura de viver e po
der afirmar-se. O ôutro, coitado (no caso o Que teria im 
pressionado, por sua jnteligência precoce, ao sábio a le
mão Fritz Muller que a êle se refere etn cartas) ou mor
reu menino, ou não teve oportunidades, nem lutas, nem 

' fibra que lhe permitissem subir e rebrilhar." Também, 
n as pesquisas que fez, o Prot. Fontes não encontrou re
ferências à nomeação de Cruz e Souza para a promoto
ria de L~guna. e consequente caso criado com a recusa 
da população em aceitar um 'preto como promotor. 
POEMAS ESCOLHIDOS DE CRUZ E SOUZA ~ A Edito
ra CULTRIX. de São Pauio. taI,llbém prestou sua home
nagem ao simbolista catarinense cujo centenário de nas
cimento transcorreu no ano findo. Assim, como primeiro 
volume de sua nova· coleção "Poesia do Brasil", publicou, 
com seleção e introdução de Massaud Moisés, os "Poemas 
Escolhidos de Cruz e Souza". Em sua introdução. Mas
saud Moisés situa muito bem o poeta catarinense, anali
zando-Ihe a obra e lhe dando o lugar merecido em nos 
S8 poesia. A seleção foi feita com bastante critério, dan
do uma idéia precisa do poeta ~ da QuaUdade de seu ver~ 

so, embo;ra, para um~ v,l.~ão ge ral mais ampla, julgássemoo 
n ecessária a inclu~1{o de alguns poemas como, por exem
plo, "Litania dos Pobres" e "Caveira." 

REVISTA BRASILEIRA DE FOLCLORES - Corres
pondente a set. dez. (anO 1. n . 1) foi iançada, pela Cam
panha de Delesa do Folclore Brasileiro. órgão do MEC, 
esta publicação. t diretor executivo da Campanha o es
critor EdIson Carneiro; e da revista, o escritor I Renato 
Almeida. DepoIs de expor, susclntamente, em sua apre
sen ~ação a que já nos referimos, assinada por Edison 
mam : "As páginas desta rev~ta serão um espelho do 
nosso entendimento crescente da realidade da vida po
pular brasileira." Um dos membros da Campanha é o 
escritor Osvaldo R. Cabral, que representa Santa Cata
rina na comissão. Além de amplo noticiá rio e da apre
sentação a Que já nos referimos, assibada!>Dr Edison 
C~rneiro, êste número de estréia comporta os seguintes 
trabalhos: "Da cultura popular'" por Luiz da Câmara 
Cascudo; "Alguns complexos culturais das festas popu
lares" por Rlssini Tavares de Lima ; 41Festa dos cachor
ros" Dor Mario Ypiranga. Monteiro;" "Presença do ro~ -, 
manceiro pentnsul[\f na tradição oral do Brasil" por 
Guilherme Santos Neves; "O Homicídio mágtco no fol
clore e seu regimento, pela redação. 

(Para remessa de publicações: SM - CP 384 
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TEMPO PRESENtE I - CÓmeço ndo por umo séd~ 
de consid.~roções ge rais sôbre a " Tempo Present e 
da liierutura Bras il eira", a nde coloca os problemus 
e exr1 ica sua s conc,e pções e a ma ne ira como com_ 
preende " crítica literório, Silvia de Castro nos of, 
re ce, nesta ediçõo do " Anuário da Litera tura Bros i_ 
l ei ra ' ~, um~ obre che ia de sugestões e de interesse, 
quer na pn me1r:o pa rte quer no estudo que fa z de 
obras e autore's. M esmo qua ndo. di sco rdO mos du 
seu ponto de v'is ta ou do inte rpretaçõo que fo z, so
m()s forç'odos a reconhecer nele um do" mois jo_ 
vCns c ta lento"os interpretes do nosso ombi ente li
te rório, com uma obro que vem se destoc(lndo por 
Sua ser iedade e hooestidodc, pelo sentido cbn st rL'_ 
tivo de que se rt!vEoste e peta contribuicão novo que 
e(nP re-sto à crit ico - ind íqeno . Com uma 'atividude 
constante, qUe se de dobrO em o(T1plos seto res GI
vulga ndo nossos let.as , em diversas frentes, nos 
joTnoi s, eM livros, ' no cótedra, em palestras Silvio . , 
de Castro encontra tempa pdra a estudo e a anolise 
oprofundado , colocanC:to sempre suo obro num t f)ln 
polêmico · nq Se n tido de dor vida e movi mento (;1) 

modorreht~ a mbiionte literório naciona l. Bosto dps_ 
tocar , el1t re' ('I que ê le \,te", fa zendo, o levonto mer;t t :::> 
nos é ~fc 'ecid(' uro amp lo pa nora me do cultllrç 
~~ é o .u Ant.tórin dó- Litero tu ra Brasi leira" , únde 
nadono \. P~o ' crí tko, contisto em tudo que fO L 
I.. ' • 

notto-se o elJHrito i'1Quieto e 'perqui r idor que e.i ró. 
" ,esente' em tôdos ós paginas de " Te,,",pa Pre""nte 
I " . ..'. ' • • 

TEATRO-VIVO ~ O. aUtor de " Street Seene" cor" 
a SI la · el<oe,..;ên(io dos prob le ma s dD t€'~ + ro, com o 
COlJheci';'er:lt9 ' e a copacidade que lhe derom a inte 
li oêncio e· os I ~ n,, ""'c;. ("! rt ' IS em con .. ..::;ct"'" Com o CC4'\Q 
omerico,rio e · do ,.éc: t '" d", 'ml,l ndo, nos, dó nôo Só urf1 
deoo1merito p*:cc;. nC1 1 bnc;. t "' nte bom , mQ S ""r.n liv ro 

. . ' 
irrioortri nte '- " fi h . " ,,0 " "'Ii'1Pf' ,.. t o da ~nsi n ')menrcs . 
NUl'T)a l.in>Jüaoem simp!es, ,dl', o tovi :>da, desapo ixo
notld E1rrte r ' Rice Vci e""lJ€o do . u-m pono ro mo do . ... . 
r-"l)bl E"mo tent ...... t ,....""'·r fin,..,. .. ..... r 'l r" t A<ios Ij S C; UOS i l(l_ 

f' lfc · "ÕE.'Si ccnipondo cop ít :.J los de basta nt e in1 e t·í· .. ,. 
~p nõo · ~oeri'os pClro ' 0$ ('T I I ~ nd m irom o teot rn m a s 

o('r'ro todos os· que se r)n:>')cuoo m com os p robl ema s 
.... ,-f1t u ro is. lJmo· beto edicõr" Cf') " Fllndo de Cultu ra ' . 
r. j SI In r:olecõ'l') "Estofitp de Artp" , cr ,'" O llr r.o CQn 1" f"I _ 
rijo do> ppd r~ Rlce" e e'l1 ('nê ncióe, um capitulo de 
Z oro ' 5p; ... ' .... J1 c;.f\tl rf' · O te .... tro bra s il ei ro . 
rON'T'ABIL IOAOE - Surge a gora . em cdicl;~ ~, 

, D~" RAIVA .. a SO volum~ desto obro de om ;ngos " 
more p A.d<-a·IJêt<Y de S OU?" r: ('\~tro , dedicado o " Co,",
tobil idrde, Bancá r'" • D"., I',..," . Em 6° ). edicõ.., 0_ 
tuo lizodo,1. de ·.ocô rdo com O J"'\rno romo o f ICia l e 
os normas do s istf!mo de e'nc:i'no funciono l, é liv"o 
de v,., lor é utH idode para professores e o lu n ..... d- <;: 

cursos de cont~b ; J;dode bem como para té~n icQ$ , 
pois OS <,ut"" r~ ~ "Õ'" se limitaram às indicor õo c: r " · 
rOls, ~~' tt-"to'r"" r n ...., m inúcia do legislacõo ~ ro~i 
l-ei ra referente "f"' '' t ~mn P..." DOUro, bem como· Inth 
GQNCAL ViS DI AS - Com,-, sequndo volume cJ,) 
Cl) 1~rõo p .... a c;io c Vidn i ",··'uqyrad., com o ed1ldn r'., 
R 'MnQO lhõeç Jr. , ôbrp C ruz e 5 0 .,70 , o EDAME
P 1<) rlá oooro o !UMP ." Pnesia e V idn d e r;,.,nçol ves 
'.' J 

Dias" escrito por Mpn uc l Bqnc eir(l. Est e li vro opre , , 
sp.nto Q , vi do e o orte de um g ra nde' oocto , ,... ma r(.j -
nhense, vist'o ~ interpretada por outro aro ndp poe_ 
t{). Q oernnrrib~lJCOno, dandoJl05 o encontro de ~LI
os sensíbilldqd •• : a do rom .; n tico e a do modernrs_ 

. ~ i 
lo . , '. ' 

(nora rr;.,,~sa de publicações: SM - CP 384 
Flohinó~l is - Santo Catar ina) ----
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OS Dl!:I5ilRTOS - Iffio te. side multo acradá'vlll 
'o inicio da carrelra' IIteTârnl' de- RIcardo RAmos. Carre, 
,gando. um nome famolJO, de- um dos- nossos m'elhores es 
ié ritores de todos os tempos, isto certamente teria que 
<Í;e refletir não .só em sua OIMoa. mas tamllélft e !IIinclp 
!:mente na ma.eil1a como a mesma setrl& rece~ilta e ene" 
rca: ada~ ina.t:tfáveJ-, Me' RR. conseguia< 
r., upera r tudo realJz~ vdo uma. litera.tÚJia Que 'Í sua. ' 
"com temas que lhe sãõ ~àl'acter1sticos l. 'e Que o ident it i
cum como um dos 'nossas melhores escritores jovens .És
te "03 Desertos", edição Melhoramen tos na coleção "pa-, 

,ti!lrarna da Litera~ul'a Brasileira", mostra-nos um es-
\Ator""" dom-_ perfeitamente o seu instrumento de 
trabalho e que tem o que narrar. Composto de 15 his
tórias, enfeixando trabalhos de seus dois llvros anterio
res <5. de "Tempo de Espera" e 5 de "Terno de Reis") 

• • 
além de 5 trabalhos novos, possibilita um confront::>, mos 
tra a e'Kllução do escritor, em busca de um estilo cada 
vez mais pessoal, numa lin~uagem enxuta, p.:-eciBa" e
.~;~~ e seca. Aqui , n esta secura e nesta precisão, por 
'f: dma leve influência, e sumamente benéfica. do 

Graça, em especia l na procurO/- d e> teJ.mo adequado, 
'funde ao que vai ser naT~ado. para nos t raQ.s· 

mensagem do autor. Não conhecendo sua n J ve
ca"1nhantes de Santa Llizial temos Que nos 
. ao confronto dos três volumes de c01ltoo, on

Qe., as situações e tipos tem uma presençf\. m arcan te, 
~ v~tnJidad.e e verdade ~u ana, são densos e for tes" 
~mo aquêle Tenente Ma eiras de "Ribeira Turva", 
~de um pequeno foi, de stória, s"'Jl maiores nOfida\:ts' cria ~ô rça e autentichiade humana e artística. 

,:. ' A MULHER NA JANEIJ4 - Est:'eitandO com um li
vro de con tos dos melhores) recebido com justos 10u,,0-

,F,es por tôda a crí tica" que viu liele não u ma revela~ão 
mas um escritor de pulso, já feito, R éli::> Póv')ra retor 
.l?,U aA'ora com. um vOJume d e crôn ica!;. edição de pulso, 
já feito , Hélio p ólvor.a retarna agora c::>m um volume de , 
clónicas, edição ESTAN!TE. Aqui, necessitarianos não sô 
\l e espaço, mas também de possibilidade 11. de!!'l1!c;ões , 
m ais específicas e taxativas, numa classificação do que 
seria. por exemplo, em compartfmento e t anque, conto, 
noy la, crônica ... ~ltimitemo-nos a dizer que H'P continua 
~vendo mu~t<) p'~m. cada vez jn·elh oi. CDm a"jueLt mes 
l~ propriedade (fe ! sempre, sabendo ver e narrar e ~en
'" ... ui ou",,,, v.ag acima de tud'o o meroorlalista. o rQ
rlPclsta .~ I!fK€~clal lá entrevisto en1 "Os Galos d'a 
Aurora ". Mas, em última análise, impbrtal'ão as cla.s&:l· 
.ficações . ou impoctará. a. Qualidade db..q~ ""m dito, a 
.au tçntiI;idad~ de 'I\Iem l1&.rtB, a patsagem humana cap
t n.<la PO.l' hom em lie fi ..... sensibilIdade, que sabe com-. ., 
preender e ver e- t ransmitllf ? I: istd P!P sabe até. demais. O 
REGJME P~RLAMEN'l'AR E A REALIDADE 'BR'ASn.EI
RA ~ Em 'l1a coleção Estudos Sociais e Políticos, sob 
0,,°21 a.. R"'y·tsta Brasfleir.a.- <te EEtudcs Poli t icos, da Fa· 
e\'Jd~de d~ pireito d,a Universldàd~ de Minas Gerais a 
caba. de· ecHfa l! o trabalho com o t ítulo' acima, de auto
da do pr;rv f'üo mino Ta neredo Nev~s. e oue f:l i a nula 
inau'1'ur :.l l !dos cursos da Universtdade de Mina ') Gera is . ' 
p :,o[erida no dia l° de março. pera~te a Assembléia Uni-
verslti-rla. No trabalho, são examinadas, de m aneira su -, . 
' cln:ta, m ... c:lm J>"Oprledade. as adequações do regime 
palllnmen tRI' à rea lt'da'de brasileira atual. 
.. " I 

(Para remessa. de publicm;ões: SM 
·nópolL' - Santa Cat,,-rlna) 
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i n t o r rn a ç à ' o l ite rár i a 
- , • _ _ --' ~ salim m'9~el 

\ 
MARTJNS PEN A NA COLEÇÃO NOSSOS CLASS ICOS 
- Contendo os seções hab itua;s, a coleçõo - Nossos 
Cláss icos, da AGI R, nos oferec~ mais um volún1e,. O 

de número 56, nesta série que está divu lgando os 
11 ,:) is importan tes autor1es portuguêses e brasi-leiros. 
Desta vez t ra to-se de Marti ns Pena cUJ'as comédias . ' 
de costufne ainqa .hoje interessf"J n1 , refletindo I cum 
prec isão e outenticida.de ospe~tos e· costumes do 
Brasil de ontem . N a "Situocão Histórico" Amál,io . , 
Costa, encarregada do p resent~ volume, não só colo
co ber" O problema do que ê le repnêsenta para a nos
so incip iente patr im6nio tea tra l, como situa Mart ins 
Pena em seu meio, naquele Brasi l ele com:e:ços de 
1 BOO, mostrando o signif icado da obra que ê le reali 
zou em tõo, pouca tempo (35 anos de vida, de 1 B 15 

-U ; own oUJaJ "Ajas 04 IoqOJ~ aluZ',aJd O '(0<;8 I "~,, 
traduçõo aos que dese jarelTl se a profunda r na obra ' 
de MP, que possui uma ed ição dos mais impo rtantes e 
completas. Queremos nos ref~ri r à edi ção do Instituto 
Nacional do livra, orga nizoda por Da rcy Damasceno, 
çom a co laboração de Maria Filguei ras. Ma rio Ame
lia , no IJ Estudo Cr íti co'.', fa z ... r:n levantamento do 
persanaliddd" de Ma rti ns Pe no , est udJ-,dn, ao m zsma 
tempo, ràoid("",,.,t:>ntp Sl ,n 0bra p. a qualidade de que 
se revesf1em . É Mprtins Peno, até a surgimento' dr'l 
nass.os dliomc turgos ae .hoJe, ta lvez o único fig,ura de 
imnortorrcia no teatro brasilei ro, buscando uma te
mót ica nosso, cr iando um cli ma pessoa l merecendo , 
portanto ser mois CC'I"hecido e d ivul ~ado, Dai ur:n. dos 
valore" do presente li vri nho.. AA. escalheu trechos 
coracte"'·ic:-ticos de dez dos mois repreC: '2n totivos comé
dias de MP, Que mostram os vár ios asoectos que êle 
ccot:1ova e o seu ta lento' e conhecimento do " metier'" 
IT INERAR IO,- Nêste vr lume, Bento Munhoz do Ro
cha N eto ma is conhecido por suo ati vidade política , 
já tE"ndo tido otiv(l ",nrt,ic il'i>OCõo nn vida brasileiro , 
reco lhe alguns t rabalhas qug foi divulqado 00 r~ --~' 
dos anos, num jOeroda que va i de 1935 até 1959 
,.A ;ndo onu; ~t:> n ~ta n'l "'!s-:0Iho e desenvolvimento do~· , 
temas, no " tom" que é o constante de todos êles, o 
r((' - \'m~ci() do A . paro n 001 itica, que é o sua vocação 
moior. O volume, ed icão de Err.cmi Reichomnn e dis
t ribuição da :listr iIJuidora Nacional de livros LIda . 
de Cu<itiba, obre COM IJ ", est'ido sôbre Joaquim Na
buco (" -" notaçõp.~ à M inha Formação"), concluido 
com " Mossas e Elites Nac ionai s" todos os traba lhas , 
rn("lntp.nd,... O nue o A . chamo oz " no verdade, um 
it inerário" , depois de acentuar que "por mais que 
não se dese je, o gente é solicitodà a trazer, aqui ·e 
ali , a sua cont ri buiçõo.. Todos temos de fa lar . " ." 
solic itado -o trazer, aAp,adeaaoridi lilnunpiifofofoof 
COLEÇÃO SARAkV~- É de Julio. Dinis, esc ritor 
portuÇluês Que teve o sua voga '2 C;lue ainda hoje é re-
cordado com sa udadE!. por nossos vovós, a nova ob ra 
do popular Coleçõo Saraiva, da ed itoro Saraiva , T ra

i-- to-se de " A Morgadinha dos Canaviais" em , da is 
volumes ou.e, dentro ' do coleçõo, tomou O númer.o 
160, outubro e 161 , novembro dez 1961 . 

(poro remessa de publ icacões: SM - Caixa Postaf 
~3B4 - Flor i nó oli s Santo Ca tarina) __ 
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$illlm mlg:Jcl 

, LANÇAMENTO DE ROO.MARANIoIA 
- Com tarde de autógrafo foi lançaoo no semana fin 
do o livre da escritor cotClrinense P.l", it» Caldeira 

"Rccamaranhà", edição da Gl eba, na coleção Cata
vento. livro c·z estréi.o, embora o autor te!,,~n um) 0-

tividade de onos em nosso meio IiteróritJ, olel1" de ha
ver si de premiado relo AC(ldemi0 Cator in"'r.""e oe L~· 
tros, com o n0velo II Mõe ·"......-Pilõo". o atual Icn :;omen. 
to interessará pelo Que conto § que diz muito de p~r
tr) C's cotnri nenses. Acentuando que fIas persol1og -'>r.s 
e o enlrecho do narrativo são fi ct íc ios", informa 1.1g0 
o c;eguir que i~to fei f Ji to, IIsêm prejuizo do e"Y'penh? 
'- 1 10 cC 1p.v"" (lr'n te5re~ tar, quento possí~el, Q verdade 

hi<:tórico." E vemrs entãc desenrolo '- ,:> Hi rm te de n ')s 
(1 vido rps Açores, depois a partida, a trav-?::i!i io que 
cJ',,,cu 86 dias, depois a chegcda à ilha de I)qs érro, 
curndo temos, em rápidas pincel:Jdas, um 1u .... (j t .. ') do 
vida qve QC:u~ se l.1!vava, Tudo Lia vem entrckt ';Onl, 
emaranhado com o história de amor de do',; i ~Yens, 
'1'''' co,.. " m rio ,,- nta de referénc :o para o d.e52f' , ..;1 .... 1_ 

rr,ento do entrccho. • 

... RFVISTA BRASILlENSE . 
- O t rn t>~lho de P,cf . Samuel B. Pessoa "Sô') re Q es' 
t ... ,.4 .... ~(1'1 t""rio d,,~ h"hltontes dos distritos (lI r,:'):s d'J 
ilha de Santa Cararino e algumas sUÇlest;::'~s para a 

11 ." d'" . .... SilO me ,f)rI ~ I SE! reveste o n'Ol c r 1I"I11) -' (['(ln: lo, me-

I ~re (1 r·tenrõo d-s oederes c':>mpetertes e f)-xferio 
f"I1'"jt,-, hem servi r de rote,(o poro oc; I"".Ú~sos cut ,')r ' d J
dl?s Fei1"("" com bce.~ e"'1 'Suo ex .... eriênCll: de Florianó-

J:'rl'~ ruondo o Pra f ., lecionando em " .... C;SCI faculd:Jde 
r' .. M .... ri·-lno, teve, em seus curtos vor'J ~,'P ,l/i:.Jni · 
d __ o e'e re C0""CI'" 1000 Q ilha, e"tand .... (' C"P cit'n 

drc. \ dos ccnc : ,,;ões em CL ~ vive rI h,' it'1 nle da 
mt;:mo, é um ouadro c~jetivo ~ Oi'2C:c.;-- Ali està), 
suc:c-ntc"..,cnte c nrdisod:1s, em tôd('~ .;)~ s ' 1«; :rnpl 'ca
r -...,,'3 e c,:nc:e"1f,.'êncios, os rissill10s c .... ·.,·~ 1' .... 6·3 0m que 
v '{2 o ropu lacôo, e opontodcs oc:; o'. (.> jrdc~ cssS'14C:'Jis 
~c ro u sua melh:Jria 

Várj r-utros C' Icbol"Qçópos se (J".··_"c t""1 • este nO , 

'ln corre""rc tldenlea nQv c!ez. do R,-; ,dO 3 ""J sileira 
r, ~ e o -I"~e·to o trabclho ro Pr ~ t ~ 'n'; I Pessoa, 

,r·I' ......... " clguns: "Poncrcmn do F,L( f3 s' leiro·", 
IIICidl- Grtigo de Caio Prcd l') jl 'nir":r - , 'ri :c:lr' e t) Pü -

d e Cíce /I I c: rítulo de PUI F( ( j C" '..: 1~1 in l er
rrnt r , n ..... (1 do velho p"('Iblpf-:->"'; "-\I' ,, \ d:1 1 1 ,'Ú5-
1 (1 rl'~ ',- , de Caiul .... B .... ()I"c " 1,1: v,":. r ,1~ij~-

• 
rr r ...... ", "<: ci te do lTlovirnen"() "'sru J, 111 I b ~s le i· 
1'0", de .I" c:. Chasin; e "/, For".,aç(~{ \ de,., t ';', na 5 

(' t:"':.r'C'rir/"c:;tas nos fnculdodes de f' I <; ,( ri/l I~ e 

1-1 Je_t~n F~rnande, . Na ,ecçãa ~e cri'C) co liv os: 
, J:n~ai('~ f1 éclicos sociais de Prof, S{' :,., r-I Pass'a", 
c',.., AlvlJro-de Faria; e " Parta Coh" nr1ó ~i{\" de O:ótio , 
tive; de Castro", p:)r Paulo Dantas_ 

COLECÃO "NOSSOS Cl;"SSICJ:' , 
- M-is. d:lis vnbMes os de nO. 58 59, res?cd 'v ,"en
te Ral'1 de Lc~ ni , rnr Luiz Senta Cruz e Jul ;a Diniz , 
par Na'"f 50fady, acobam ce ,erl' r.codos ',ela Edi
tC"'ro ,A GI R, no suo popula~ ccleção F' tes volum ~5 
m~nt, t 1 (1" mesmos corocterí'i l icc~ "'L"2 'ú Ir. '.(.[o:n 
tC1~ 'J ,I m~nle cOI.hecidos l.stes l ivl"'(:'l ~ <"_1< ' ~à J b ns 
q~ viços vem pr.?stanao, em especial , o 11 ..... 3:;0 juven
t ude estud ioso, que ali encentra os elel11 l \nl Os l's.;en
Cicie; paro o melhor conhecidos das grc n ',le'i 25c rKOles 
portugueses e brosileiros. 

(para, remessa de ~ublicações: 
Fpoli6 - Santa Catarina) 

- CP 384' 
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MARAVILHAS DO CONT e 
ARABE - A colCçã,') Ma r i · 

vilh as do Conto Universal 
d a Editora CULT Rt X . le 
van l..tmen tCl do Que ma is 
si6n Hicadvo se .escreveu em 
ma téria de hi :itória curta 
no mundo, mer eceu recep
~ã? calorosa por parte do 
p úblico I('dor .. ,Agora, a edi
tura l C'õolvCH .ampHar a co
l-eqtro , f"nclúHtd O novos vo

lumes dcdicudbs â li ter a t u
ras poucos conhecidas. O 
primeiro vol ume da h 'Jva 
série foi dedicado ao conto 
ch inês. E agora acaba de 
sair O volume dedicad'J ao 
conlo árabe. Co~no nos a11-
t.c l' io r l.'s , os vol umes a tua l,;. 
alcn1 de ll'ab:J lhos de auto

s a lim mlg~el 

tá publicando, em volu
mes uniformes, en saios de 
Alceu Amor oso Lima, on de 
o conh ecido (~scritor e p con
sadar aborda problemas do 
maior in terêsse em todos 
o::; campJs. Mesmo quan do 
pur \ f'l..e ... pode-se não con
co~'rlJ..L.· r'):l1 AAL . é i'11po~si
vc: deixar de reconh ecer n 
suá capacidade e a sua 110-
nes~oaae no a bordar os te
mas. "A Missão de São Pau 
lo". " Ua inteUg-éncia à pa 
lavra" c " Europa e Ameli-
1':1. , d"~S ('ult ura"S", respecU 
vumcnle volumes 9,10 e lI , 
são O~ últimos a parecidos. 
SM - CP 384 - Florianópo 
li sta Santa Catari na 

./ 

res represenLativos, trazem ,.--.- -------.., 

• ~senho!; 

• PainéiS 
• Pirrturtls de 

prcpaqanda 

• f alxac; 
• fI ,,, .... .. '''s 

lambém prefácios e no las 
ciX pllcativas, n u sentido de 
da t' ao leitor uma idéIa p re 
eisa. da literatura que êlc 
irá conh ecer , A presenlc ao 
lolof! la foi organizada p 0 1' 

J a mil Almammr lladdad, 
(] \ I(' pn 'parnu llma nllldda 
Uva in! I'Od lH':i0 , (,xIlIJCi.1nc\1\ 

e colocan dQ el e mane ira Ol)- !-[::==-:'" 
jetiva diversos problenw 15 
reln Livos a li tl'ral um de U b I i C i ~ a d ~ 
língua ârube. Desde a uto
res contemporâ.n eos como ~~~:----------j 
um Glbran Ghati l Glbrnn 
até histôrias das Mll e uma 
Noites, te os um panorama 
da variedade das narrati
vas aqui cnfeixadas, 

R EvrSTA BRASILEIRA DE 

rllo CC l'no ndo I'nocno(l? 6 

Iv . I,.n dor. lone 24·\3 

PERfE'clio-RA'IPÊl 
• -

FOLCLORE : NOVO NUME- -------------------
RO - Este segundo núme
ro da RBF, pub~ icação da 
Campanha de Dcfesa do 
Folclore Brasileiro, órgão 
do Ministério de Edusação 
e Cul t ura que tem como Di 
retor Executivo Edison Cal' 
ne i ~' o e diretor da revista 
Renato Almeida, dois dos 
nossos m'aiores estudiosos 
do assunto, insere em suas 
paginas colaborações de 
gran de in te rêsse: "J oão Ri 
beiro, mestre do fo lclore" , 
de Renato Almei da , "A len 
da do Alnazonasll

, de J or
ge Dias "Folclore m usical 
de Pa l'aU", de Dulce Ma r ... 
t ins Lamas e "Os astros no 
folclore capixaba" de Fa us 
to Teixei ra, são alguns dos 
p rin cipais t rabalhos dês te 
número. 

Dr. Acác~o 

Garibaldi S. .. . 
,~ 
; .~;. 

Thiago 
ADVOGADO 

Escritório especial!zad' 
em Questões trabalhl , tas. 

Adm inlstração de bf llS 
I móveis. Defesas fiscais 

Rua F el!pe Sch\llldt" 14 
_ l a andar Fones : 2511 
- l'\2UJ. 

P. S. D. 
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" 'IOf lanopohs, :!;! h ü~ --, 

in f or maçAo lite rár i a 

salim m lt}!Jcl 

S IL~NCIO ADENTRO - Pequenas histórias que o 
autor charno muito sugestivamente de "imogene" . 
compoe êste livri nho de Xavier Placer, ediçõa do 
Livraria SÕa José. Nome bastante conhecida, rc· 
monci sto, contista , poeto, XP nos mostra. agora, 
com êste volume, não dizemos uma novo focetu 
do seu toJento porque o ma neiro de dizer e' o Qt.Q 

esta dito em "Silencio AdentroU estava implíc,ito 
nos trobo lhos anteriores, mas pequenos histõrius 
de um sabor toda especia l e que co"li rmom O Sê" 

sibilidade e sutil eza no trocar e fixar pequenos c", 
nas, num tom líri co, muito~ embora é le nos dig j 
que " no papel, em lEtra de fôrma. estas fóbul ú, 
sem licõ(' perdem muitíssjmo" . 
AS MIL E UMA NOITES - Repositório de lendo', 
de história , de estória de fo lclore de causos, f ie 
coa e realidade entre lacodas a barca ndo um mun
do composto da India , China , Egipo, Grécia, e to_ 
dos as povos de Unquo órabe, fund idas e amalgo
mados pora cnar fan tasio e sonho servindo de bo 
se po ro outros ob ras em todos as recantos do glo_ 
bo comportando tudo o que o imaginação humanu 
('r{ou. C'sto obro su rge, ooo ro. pelo primeiro vez , no 
Orasi l. em ecirõo complptn e inexouroado. numa 
Inicia t iva aud'oriosa da Editora SARAIVA. Tradu· 
zido Dor Nair Lacerda na parte em prosa . € Domin_ 
qos Carvalho da Silva da parte paetica, o revisão 
lingui stica esteve a cargo do Suleima n Khalil Safa 
dy, f~ rmado pela Univers idade de Beirut, que se in 
bumb1u também docotejo de textos órabes. A intro 
dução fo i escr ito pela poeta Ja mil Almansur Had
dad, aue coleca de maneira prec iso alguns dos pro 
blemos do obro , destacand[' suo imoortôncio. As 
il\,JstraçÕ€s são de Aldemir Martins prêmiO de de_ 
senho de;> XXVIII Bieno de Veneza , aue 'captou 
com exatidão o espírito da obra . A ediCão, po· 
suas quol idades gráficos mereceu um prêmiO na 
Bienal de São Pau lo. Aventuro , amor, intriga . ro~ 
mances de cavalaria, pnlitico, polici a is, historietas 
e anedotas, narroHvas facetas e obcenos, opÓlOg05 
e fóbulos, tudo se entrelaça se funde num todo, 
poro nos dor o visão de um ' mundo com tôdas GS 
suas nrondpsa s e mlc:.érios . Pode_se, através da i
rnonsidão da ob ra rastrear o influência direto ou 
indi reto, Que ela deixnu em ("lutares e livros de tô
das a s pa rtes e tendências. Tambi!m h'.l no livro 
náomos O UI'" lidas OQora , pe rmanecem, ·~(!O l i t~rü _ 
riamente vá lidos, pela força e precisõo CO:"'lI C;lJe 
estãn r"o/izodo<;. Um exemolo S$! encontro no 'Ci
dade de Bronze", quando do chegado dos exploro _ 
do rf'S com aquela visão impressionante dp um 
mlJndo norrdo no temoo; ou ainda, em outro his· 
1 ória, os côres entrevistos pelo prImeira vez pele 
rei do poís onde elos nõo era m conhecidos. Panos 
tinaidos bC""lnuçando 00 vento e que sõo descritos 
(,...m precisõo sem por, causando fundo emacao n ,) 

le itor. 
UM DIA NA VIDA DE BRASILlNO - Sótira feroz, 
r""1$ nf'r'l nor ist ", men('~ autên tico , o frol!>olho do 
r~ , do Mnrt;ns. ió em 5° ed icão lançado pe la E_ 
d ito ra Br0<;i li ense de São Paulo, "mostro um Brasil 
Clue ,"uitos nros il-e'iros não qu'e"'cm conhecer, rTl') 3 

(lHe;- r í C'C"tá De mon"ira nbi,c t ivo . o A . troco um 
rntrnto de um Brasil expol iodo criando, com brC1 .. 
o;. ilinn f) rptrn to do homem QU~ vive n~a doce i-
1"";;1) de indeoendêncio político, econ6mica c 50 _ 

cio I. 
CP (por.... • ... ~.... ,4p ntJhl icoc:õ~ ~ SM 

384 Florianópolis - Santa Cata rina ) 
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o ' 
FEIRA DO LIVRO VAJ 

BEM - Multo embora al
guns contl atempos, entre 
eles as chu\'as constantes 

t o não comparecimento de 
a.gumas das nossas prin
cipais editóras e a falta 
das escritores de fora que 
prestigiaram a lnlciat.l.va, 

"'adld assim ' a I Feira do 
Livro, promoção da Câma
ra Júnior de Florianópolis , 
vai bem. V ai bem e mos-
trou Que é mesmo necessá
rio levar o livro até o leitor, 
fazer com que um pÚblico 
cada vez maior passe a se 
Interessar pelos problemas 
culturais. Nêst.es poucos 
dias, um públiCO não multo 
n'lmeroso, porém constante 
e novo - o que é importan 
t e - está frequentando as 
barracas armadas na Pra
ça XV. São além dos cos
tumeiros frequentadores de 
livraria, pessoas que nor
malmente não entram em 
busca de um livro. Agora 
passam, olham uma barra
ca e outra, voltam, aca
bam . adquirindo o seu li
vrinho. 

CRUZ E SOUZA: LANÇA 
t. MENTO OFICIAL - Embo

ra jã se encontre à venda 
na Feira po Livro, somen-
te ontem "" deu o lança. 
wnoMO o[lclal do lUto "Cen J 
tenãrio de 'Cruz e Souza _ 

Interpretações". edição da 1 
c.;UlIU. Sao ullelal de Fl'ste· I 
jos. Reunindo. trabalhos de 
Othon D'Eça, AnIbal Nunes 
Pires, Eglê Malhelros, Os
valdo Ferreira de. Melo (fi

lho) , Henrique Fontes, Ne
reu Correa e Martlnho Cal
lado Jr., organização do vo 
lume do colunista e capa 
de Tércio Gama, contem as 

" 

literária 

salim Miguel 

mas! expressivos das nossas 
letras. O professor Flores· 
tan Fernandes responde ao 
lnquerito sôbre "Diretrizes 
e Bases da Educação Na
cional"; Oladstone Chaves 
de Melo e João Mangabeira, 
IlÓbre "A Detesa da Demo
cracia" e do Catarlnense 
Guldo Wilmar Sassi temos 
• conto "O Soldado", Q.ue 
t agí parte do seu próximo 
volume sôbre o contestado 
"Os 'dozes pares de França" 

NOVOS VOr,UMES DA 
COLEÇAO SARAIVA 
Continua com a mesma re
gularidade, tornecendo li
vros de interêsse a preços 
populares, a conhecida Co
Jeção SARAIVA, da edito
ra do mesmo nome. "Sedu
tor de Mulheres", de Geor
ge Harmon Coxe e "Teatro 
Fl1Ituante", de Edna Fer
ber, respectivamente sob 
os números 169 e 170/ 171, 
são os mais recentes volu

. mes dados a público. 
(Para remessa de pu

blicações : SM - C. P. 384 
Florianópolis - Santa Ca
tarina) 

-

palestras pronunciadas por ., 
ocasião das comemorações C 
do cen tenárlo do grande 
simboUsta catarinense, es- M " 
tudando aspectos diversos M 

, de sua obra e de sua vida. 
Para o lançamento otlclal, 
estavam presentes os auto
res dos trabalhos entelxa
dos no volume, autografa
ram o UVTo para 08 presen
tes. 

CLARICE PREMIADA - A 
O Prêmio Carmen Dolore. _ 
Barbosa, destinado ao me
lhor livro do ano publica-
do em 1961, tal dado, por 
unanImidade, ao romance ( 
"'A Maçã· no Escuro", de J 
Clarlce Llspector, edlção da I 
Livraria Francisco Alves 
comissão julgadora tal cons I 

I tltulda por Osmar Plmen. 
t el, Mário Donato, José Ge , 
ra ldo Vieira , Maria de LoU! I 
des Teixeira, Re lmes Bar
bosa, Edgar Braga, Edoardo ~ 
BlZzarrl, Sérgio MlUle.t • 
Casslano Ricardo. f 

COMENTARIO NUMERO 
11 - A revista trimestral 
publicada pelo Instituto 
Brasileiro Jodlaco de Cul· 
tura e DIvulgação, nêste 
seu número correspondente 
a julho-agósto-setembro, 
presta 'Uma homenagem es r 
peclal a Lasar SegaU, Inclu
Indo o trabalho do critico 
Geraldo Ferraz (Meditação 
sóbre LS ) a respeito daque 
le pintor, bem como repro
duções de algumas de. suas 
telas. Com a colaboração 
mantendo o mesmo bom ni 
vel, i'Comentário'" insere 
mais expressivos das nossas 
- ._.- - - .~ e 

, 
I 
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Intormaçêo l iterária 

• 
CENTENA'RIO DO CRUZ E SOUZA. INTER_ 

PRETAÇOES - Já se encontra com suas 'últimas re 
visões terminados pronto para entrar em impressão . , 
o vo lume organizado pela Comissão Ofici~1 de Fes 
tc'jOs e que contará as palestras pronunciados por 
ocasiõo das comemoraçôes do primei ::> centenório 
de nasc imentO do poeta cotarinense Cruz e Souza. 
Nele estão enfeixadas os . trabalhos proferidos por 
Oth()n D'Eça. Anibal Nunes Pires, Eglê Malheir:)s, 
Osvaldo Fer reira de Melo (filho) Henrique do Silva 
Fontes, Mereu Corrêa e Mortinho Callado Júnior e 
que servem como contribuição para um melhDr co
nhecimento do vida e da obro do grande simblisto 
A capo do volume é do pintor T ércio Gama e ao cc~ 
lu nisto coube a torefa de organização da ediçõo. 

T enha garantia de confort,o. bem estar inde_ 
POEMAS E CANÇOES: NOVA EDiÇÃO - Em 

16.a edição, acontecimentO bastante raro nas nos
sos letras, e m espe~io l quando Se trota de uma obra 
poetica, surge agora. pela EditOra SARAIVA. este 
livro de Vicente d. Carvalho. Ediçã o aráficamer._ 
tp das melhores feita com bastante cuidado, da-nas 
,um Ç}rande poeta que soube 5'" erar uma linquagem 
poe-tica pessoal, recriando e renovando velhos te_ 
mos Com esta reedicão, presta à Saraiva um bem 
\J.f'1 inestimável serviço as letras brasilei ras pondo 0 0 

olcance das gerações mai s novoS a pOSS ibilidade de 
travO rem conh ecimento com o grande poeta san
. t 
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Informação IIterãria 

• 
si1!lm mt9:.u~1 

SAMBISTAS & CHOROES - Um dns melhores co
nhecedores de ,lssunt:>, profundo ('studio~o de matéria, 
vivendo e tnorando nela" Lúci,) Rangel. n JS oferece , ('um 
êste volume, um pl'Cci3Sn p:linej da nossa mÜ l: ica popu" 
lar. Estudando quer o s:..tT"ba urbano qu'!r 3.:;; suas rami 
n : açêes ou as suas 11gur!ls . mah significativas LR dá. 
uma contribuiçflO S\.1:l13.menta válida para a hlslória 
dtlfita manifestarão de arte popular lã!) brasileira e que 
tanto diz ao nnS~:l p'Jvo. D e grande imp?r~anci:l.. tam. 
bém. a atualizada discoteca mínima. levantamento prr . 
c1<:0 do que temos de me!hor llO gênero. Fotos de arqui
vo particular do autor ellustrações de Alberto Teixei ra. 
valorizam esta edição da Liv~ria FRANCISCO ALVES 
volume 6 da coleção "Contrastes e Confrontos" . 

ESTATUTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS CIVIS 
DA UNIAO' - Cnntendo a Lei N. 1711, de 28-10-952, co~ 
um índice alfabético e l'emis~jvo orfTRnizadn palo Dl'. 
José Cretella J unior. em 4a edicào, c~:n os re ~p 'Jc t ivos de 
eretos que regulamentar diversos artigos e lnC':i<:os. res· 
surge. n a coleção Legis1açào Brasileira da Editór::t SA
RAIV A, êste volume do maior interêsse para o funck" ná 
rlljsmo . 

.rtRNAL DE FILOLOGIA - N. 13 - Dirigido pelo 
Prol. Silbeira Bueno e editado pela SARAIVA, contém 
matéria de m aior interêsse pára os estudi,)~Js . destacan 
do-se "Orivftllf5 hi,c;: tóricas e fllo1óRir~s. de f'xpressão po 
pular, de algumas povoaçÓf!tll e locais'\ de Al'lind ::> de S,)'J. 
sa; "Le ttlpy el.o 11;! U-uardolly et Je t"Ult~ais du Bi.'( ,'H", de 

Bueno; "Olcionârio do Ar' aie')" , de 
"-""ti d~ livros e eroni· 

ca a respeito do 
dlalectologla geral. 

de 

CEN'I'ENARIO DE CRUZ E SüUZA: I'ITF.RPRETA -
ÇóES - Já se encontra em provas o volume organh':.1do 
pe~a c~mj6~ão oficial de comemorações e que contará 
as conferências pronunciadas })J r oca~i5.o das c:o:"r emr,. 
rBCJjes do primeiro centenário de nascimcnt'l do gr::md(' 
poeta simbolista cd.tarinense" No referido voiutnp abo r • 

dando divers!)S a~ectos da. vida e ob ra de Crub e Souza, 
estão enfaixados tr.1balh Js de Othon D'Eca. A..-;1bal Nu
nes Pires" Eglê Malheiros, Osvaldo F'('rrelra de Melo, 
Henrique da Silva F ontes. Ncrcu Çorrea e Mnrt.!nh'J C'\l
lado Jr, 

In FESTIVAL DO ESCRITOR - f:., e an" o fesUval 
do escritor br..1sileiro será r<'alizado n!) M'! "(' li de Arte 
Moderna, no Rio" E "tarão p;-c'ientes CS" i"'1rn s de todo o 
pais, Que aprc~cntllrão. em noite de rll::itográfo. fi 2;') de 
julho, os seus últi':Tlos tr4lbalhos" Além da noite de au
tográfo, êsie ano com pequrnas "'lodificaçõp~. com Cg
tandes djstrlbuidas por Estad'Js, haverá também, a par· 
tir da n oite seguinte, uma fiérip. d\" palestras e debates 
abordando aspectos vários da li teratura brasileira" Uma 
delegação de escritores catarinemies deverá estar pre.' 
sente ao acontecimento, que al êm do maIS será uma 
oportunidade para um encont ro entre escritores dos 
mais diferentes recantos do Brasil e seus leitores" 

(Para reme~sa de publicações: SM 
Florianópolis - Santa Catarina) 
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I: ---------- ---
1_ i n f ' O r rn a ç b o I I t e r á r' I a 
to 
1-

VQ n!') Bl'u!:iil , de J ose Lino 
TB-N.l - Tendo com1 Gtunewald; u autu do 99%, 

diret.Jc ~ críLcu Edu ... rd:> .jJ Ll:'C: DiJcumen tos e re-

r 

) 

, 

) 

, 

P ..; r1t.eia, cumo ed.f"or ftJber 
LO Puni..U! e llJ ('vl1",Clhu 
de l~daçvJ ...l!'c:;.1X n~., i de , 
J osé 1' .• wJ M>Jl'cl..l da Fo::
.seca, J.J!:ié Roberto TpÍxei
ra Leite. Luiz Costa .&..J11113 
F ilh o e \i amireh Chlct...n. 
e.s~a p:l!)d ..:a~ .... ó tr.Jlle.s~ral. 

que lança U6cra o seu pri
meiro nú:ne,o, p.el.ende 
"pensar a ~·eJ..Jd .de brasi
leil'a", M::us a~11a!lte. em 
sua ap~'e cn ar; .... ,), d.z que 
aceita tôda cabo rJ.f'.A.D de~ 
de que ca, egoriz. dJ.. pJis 
deseja o diálogo amplo. p e 
cisanclo da ~dtira CQl1 t 'u
tiva. E d"" Iara: 'o qu(' fa
zem ::lS hnl' p nada naH do 
que abrir um largo debate 
n ncional" E;m "Por.to de 
Partida" começa por decla-
rar que "Tempo Brasileiro 
é um e"fôrço ~ole·i "3' fiue 
se Jaz no smUCto de t razer 
u mã r efi 1:<ão ·objetiva •. i 
sen ta. eonSCCplente, sôbre e 
para o d~sE'n\'olvimcnto 

b asileir:J·'. Afi!.·tn~ndQ q1,le 
"n :lo se trat.' .de mais uma 
r evi<: t a", frio;,a: "trata-se 
de um ôrgão de' mili tân cia. 
i:1transl~ente!l1ente compro 
m etJdo com a r.o,n clicão h u 
ma...na e a ('RURa d') Brasil". 
Como se pode observar. um 
programa b" .. taI\te amblclo 

so e que merece a maior a
tenção e simpatia. Este pri 
meiro n úmero, aliás, já 
con fi1'l;.1a (J. i:npOl'iân cia que 
a publicação terp. Fljudan
do o no~so deSL1WJlvimen

. to nos setores cultural, po
JiUca e econômico. Eis o 
:mmil'jo do número um de 
T empo TIra. ' j]c'inl' P 'mto de 
P artida; poemas, de Cassia 
n o R icardo; ~il:ml:Jllob Po
líticos e Institucionais do 
Desenvolvimen to Brasilei
ro, de Vam ireh Ch acon ; 
Con versa com Buanga Filê , 
também conhecido como 
Mario de And radc, ch efe da 
lu la de An"o! 1. de J '1rge 
Amado; Desde o Aleijadi
nho a~é 0.; Cavalcanti: ca
minhos do Expressionismo 
bras il eir~. de J osé P a ulo 
Mor ei r ad1- Fonc;('ca: Politi 
ca externa ~ na-;ãn em pro 
gresso, de Cândido An to-

I n lo Men des de Alm,11a; 
. Crítj('f'I H''''rária: brasileira • e t1tallzante. de Eduardo 

P 'Jrtch' O n'Jl"deste e a a 
liança para o progresso -
a lgumas perguntas, de Ce
sar GUimafães; Cine'l1a no 

(:;;;:1sÕes. A tJ\lo~ 0'S, QtW- se 
m....ere~rrr pur n 03S0S pro
b lCl ,la!;; Ú.'C t..endu.llIL:S t::,La 

p ublic:lçd.c. J.::m Florian PLl -
11s TB se enrontra à venda 
n l Livrarl:.! Record. 
DOiS PREM;rOS NOBEL -
Com reduZld\ espaço de \ 
tempo e::tre um ar.;..;nLeci
menw e outro, tivemos a 
perda de. U'!tl escritor prê
mio NOQel c a conce<c:ão do 
referido ln~lt·cl ,a OU1.r:J , 
HCln'ann lIC'.:!~e. cUju fale
cimento p.1.s~ou quase cte!;;l
percebict ), l1dSt t U c 11 1877 

a 
u. 
n i 

t a 

de 
L:t 
m 
te 
xa 
Le 

OI 

no 
oe 
1-:1 . 
cla 
dl 

. ~ . ' .. - "'-e retebeu o prenHO em , 
1946. E~l'lttJl' inquieto. com , 
uma obl':.1 ·lll:fÍl..U !1lJth ú CJ-

nhecida ; emb r~l .1. 511ft im
p ortân Cia, a'O aut J r d~ "De
mia.h' e "SidlurrL:h'l" podem 
mui , (l bem' ser np.kac!lls as 
spgulntes pcll;lv~~s rt., seu 
ü:r~;co liv r tradtlZ1dtl para -- . -
o ]J or tu~ues:" - lá .:>, pe-
Queno lobO; a faJ!la não. 
Te:l) e~ta p~r aeaw &lgu m 
valor ? E supões tu que to
dos Os h~mens realment.e 
verç\adeirG8 e completos ai 
cançafllm a celebridade e 
são conhecidos das gera
ções postE'I'iores ?" ("o Lo
bo da Este'pe" - Edição O 
Cruzeiru, 1913). O autor 
lau1'cad) eS.e an o ê John 
'Stln beck, escritor ameri

cano da geração de Hem1)lg 
way, F aulkner, dos Passos 
e Fit zgerald, tEem a impor
tân cia dé&te~ embor a com 
mal r r en ome d? que F . S , 
F itzgerald, P?r exemplo, 
com uma obra bastan te ir r e 
gulDI' que ~ c anun ciou bri
lhante. o autor ti!' 'A') Vi
nhas da I ra" e, '·RJ.LOS e 
H omens" ,linda te.n n estas 
duas, m ul to embora a~ inú 
m eras pUb.1radas po '~ te; l or 

mente, 9i SlIns obras m a is 
signi fi r.a tivn.::i. 

EDIÇõES DA MASSAO 
ORNO - O ed itor Massao 
que vem revolucion an do a 
apresentnçáo gráfica de li
vros n o Brasil , lançara qua 
tro livros: "Can to da Tec,. 
r a" de Lupe Cotrim Garau
d~; "Poc~ias" de Maiacovs
ki; "Sete P oemas" de Eunl
ne Arruda; e o a lbum de 
desenhos de Abela rdo da 
H OI a, "Meninos do R!eo1~e" • 

Pa!"a remessa de publ1-
caçoes: SM - CP. 384 
Florianópolis - San t a Ca
tarina. 
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MACRAOO 1>l! -ASSIS SEMPRE - MA e tema fas
cinan te e inesgotável. Sempre surgem novas facetas , ân
gulOS novos pelo qual pode e merece :;er abordado. Autor 
mais estudado - e que por multo tempo conUnuará sen
do o mais estudado - frente para. eternos debates, lou· 
vado e atacado, diante dele nlniuém pode permanecer 
Impollivel ou diferente. E é o melhor sinal de perma
nência e validade de um autor. Há pouco, mais uma obra 
de grande Interésse, e funda.mental para 8 conhecimen
to de alguns a.speetos do pensamento do Mestre, foi lan
çada. Queremo, nos Telerlr. \I" trabalho de Mlécio Tati 
"O Mundo de Machado de ' 'Assis" (Rio de Janeiro na 
Obra de MA) , publicado na Coleção Cidade do Rio de 
Janeiro. "Cuidamos - diz o autor da obra - nêste tra
balho, de apresentar um panot'ama da cidade do Rio 
de JaneIro - sua paisagem e seus costumes - na. época 
em Que transcorrem os enredos dos romances e contos 
de Machado de Assis , geralmente datados dos dois últi
mos decênios do segundo reinado, e de suas comédias". 
assim, de maneira curiosa pela técnica empregada e on , 
de surge sempre, como que nos conduzindo, o Rubião, 
somos, lentamente, introduzidos naquele mundo, percor 
rendo o Rio de então, aquêle Rio que o Machadlnho tan
to amava e tão bem sabia interpretar, entrando em con 
tacto com os costumes da época, com os acontecimentos 
que vão surgindo através das páginas. Miécio Tatl reali
zou um trabalho vaUoso sob todos os sentidos, um tra
balho de infinita paciência e amor pesquisando, colhen
do, escavando, para êsse seu levantamento que se vem 
juntar ~ e completar - aos muitos outros já exlsten. 
tes da bibliografia machadlana . 

. NOSSOS CLASSICOS - Mário de Andrade, poesia, 
por Dantas Mota e B. Lopes, poesia, por Andrade Muri
cy, são os dois novos volumes da coleção Nossos Clássi
cos, da AGIR, respectivamente de números 60 e 63, man 
tendo as mesmas qualidades e interesse dos volumes an
teriores da coleção, a propósito da qual assim se mani
festou Manuel Bandeira: "Grande serviço está com ela 
p res tando a AGIR à mocIdade estudIosa de nossas es
colas e ao público em geral." 

REVISTA DO LIVRO 21-22 - Com as mesmas ca
racterísticas e a mesma qualidade na colaboração inser
ta, surge êste numero da RevIsta do Livro, órgão do Ins 
tituto Nacional do Livro, agora sob a direção do ensais
ta gaucho Augusto Meyer. Dividida em Estudos, Inédi
tos, Arquivo, Vária, Noticiário e Bibliografia, contém 
matéria do maIor Inte.rêsse cultural. Merece referência 
a parte o trabalho de Fausto Cunha "Recursos acumu 
la tivos em Coelho Neto". no qual o jovem ensaista mos 
tra não ser exata a tão propalada riqueza de linguagem 

• 
de CN, ao mesmo tempo em que assinala as constantes 
repetições e pobreza estilística em que aquele autor in
cide. Nêste númerO' da RL é prestada comovente homena 
gem a Brito Broca, redator da revista desaparecido de 
forma tão trágica e de Quem se publicam trechos .das 
memórias. Também de bastante interêsse o levantamen 
to (La blbliothéque de Jl!:achado de Assis) feito por Jean 
Michel Massa e que nos dá conta das leituras do autor 
de D. Casmurro. Citemos ainda o trabalho de Oraça A
ranha "A Litera tura Atual no BrasIl", conferência rea,... 
I1zada no Ateneu Argentino de Buenos Aires, na noite 
de 22 de dezembro de 1897 e no qual são feitos rápidos 
esboços de alguns de nossos principais vultos literários. 
Vale a pena. confrontar a opinião de GA e a maneira 
como êle reagia diante do fato literário, com a posição 
em que a hlstórJa coloeou aqueles vultos e a maneira 
como nós os aceitamos hoje. 

IPara remessa de p ublicações : RM 

FlorlanópoJ!& - S~.nt", Catarina> 
CP ~ ~4 
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Salim 
VIDA SALOBRA 

Miguel 
Jor-

nalista bastante conhecido, 
autor de mn curioso livro 
de contos regionais ("Bu-• 
lha D 'Arroio") , Tit o Carva-
lho publica agora obra d.e 
fôlego, êste romance "VidJ. 
Salobra", que .reflete e fi : ~a 

determinados aspectos de' 
uma realidade sócio·econl';
mica catarinense. Como nu 
trabalho anterior , dentro 
do mesmo tema e do 
mesmo clima - aqui tam- · 
b ém temos um levanta
mento, em têrmo"'- de f i<:::- · 
ç5.o regionalis ta, da zona 
serrana . Costumes, madi ... -
mos, t radições, lutas, tudo 
;é captado, recriado, ressul'
J.ndJ COtr precisão e vigor. 
É mesmc, "Vida Salobra", 
sob muit.Js aspectos, Wl1 

P/alongamento lôgico dos 
contos, completando-os. ~~ 

mais, é, .a nosso , ver, um 
prolongamento de nossa li· 
teratura regionalista ma!s 
.utêntica, dent ro da linhll 
de um Simões Lopes Neto 

/ 

salim m l guel ..,. 
t o r, que não os sol tou, n ão 
os deb .. ou viver . mas · inter
feriu, numa procura do 
"bem sempre vence ao 
mal". Não negamos. em a lJ
soluto, a inteligência com 
que tudo isto foi 'mostrado 
nem cremos que diminua o 
valor da obra como docu
mento. Que ê, sem dúv1cL."1., 
importante dentro de n6-
sa literatura, importante 
dentrQ da literatura brasi
leira, pela contribuição que 
t raz ao gênero e pela cor:;.· 
gern de Tito Carvalho em 

• 
R'Qordal' e enfrenta r com 
dignidade um tema perigo
so, por muitos considerac'J 
esgotado, com todos os pe
rigos e percalços do "exóti
co" que tal g§nero com
porta. 

JJE c.:'SOES FATAIS 
~ste volume da Biblioteca 
do Exercito Editora é , no 
dizer dos prefaciadore~ · e 
tradatores b,asileiros ·a 
reconsti tuição das seis gran 
des batalhas perdidas pelos 
alemães, feita em estudo 
crítico de alta idoneidade 
profissional por generais 
dela participantes e perfei
tamente credenciados, reve
lando RS verdadeiras razões 
das Decisões Fatais." Fo
ram telas · responsáveis p~

las der rocadas e pela deba
ele do poderia nazi. Reuni
das num só ·volume e ana
lizadas em profundidade 
temos as batalhas d$\ (;ra

Bretanha.. Moscou, EI Ala
mein, Stalingrado, França 
- 1944 e Ardenas - 1944. 
Sete chefes militares ger
mânicos estudam e expõe~l1 

a parte operacional destas 
batalhas alemãs, enquanto 
vários prefaciadores co: ("I
cam o problen1as destas de
cisões fatru.-s e suas conse
quências no desenrolar da 
luta. 

PRÓXIMA5 E DIÇOES 
FRANCISCO ALVES - Pa· 
ra os p róximos mêses est:3 • 
editora programou cinco 
lançamentos : ''''As vozes d i ) 

morto", contos de Morei.r!l 
Campos: "Uma vaga para 

-morrer", depoimento popu
la r de Cesar Salles: uOIf"!n_ 

• chimbo, cachorro & clube", 
novela de Zuleima RidlÔ. . , 
"Ser tã,) do boi santo", rau
sódÍ'a para ' um filme , de 
Paulo Dantas; e "No tempo 

e um Hugo de Carvalho 
Ramos. Num linguajar sa
boroso, com um tiquinho 
de exagêro na busca e in
clusão do têrmo regiOn1"ll , 
sabendo contar, num estilo 
impressionista, o Autor nos 
in troduz em seu mundo á.;· 
pera. Ali, fechada, aquela 
gente vive, atua, sofre. Pt:0-
blemas locais , problemas 
polít icos, d rama e comécth, 
tudo se entrelaça e funde, 
fundindo-se .ambientes e 
personagens num todo uni
fo rme. O visionário Tio Sil
vano na sua perene busca 
do tesouro que nào queria 
encontrar ; Sia-Nenga e seu 
inconciente problema d o 
transferência amorosa, co· 
locandO-58 no lugar da fI

lha para que esta não ti.
vesse a mesma vida que 
ela; Major Salustiano e sua 
oposição igual à situaçã'1; 
Seu 0 1susa - J cão Teodo
ro Padilha - o Bom Con· 
selho, tipo tão encontradiço 
em nosso meio; e tantos 
outros , são figuras fla
grantes, de fôrça, atuando 
naquele ambiente, influin
do e por êle sendo influen
ciados. Até mesmo Angeli
na e Dêga, com um fio de 
romance romântico cami
nhando inevitàvelment.e pa
ra o ··happy end", não se 
tornam de todo inautênti-

""15 . Nêles, não corpo tipos, 
."as pelo que significam , 
,s parece, é onde surgem 
~ais os cordelinhos do au-

. de Noel Rosa, documentá· 
rio de Almirante. 

• (Para remessa de publi
cações: SM Caixa Postal, 
384 - Fpolis - Sta. Cata ri· 

I 
I 
I 
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NOSSOS CLASSICOS: NOVO VOLUME 
"Contos", de Machado de Assis, contendo apre
sen tação, antologia, bibliografia do autor, b ib lio
grafia sobre o autor, julgamento crítico e Questi
onário. é o mais recente volume (número 70) des
ta popula r coleção, onde estão sendo divulgados 
os mais significativos autores portuguêses e bra
silei ros. O pr esen te volume esteve a cargo de 
E ugênio Gomes . um dos mais ilustres estudiosos 
e conhecedores da obra machadiana. Aqui, em 
poucas páginas, éle não só t raça um perfil do 
mestre. como nos d á uma Vlsao p recisa de sua 
arte do conto, onrte deixou tantas autênticas 
9bras prismas. Como curiosidade, já que ainda 
h á pouco fazíamos um inqueri to com machadia
nos catarinenses a respeito do~ dez melhores con· 
tos de Machado de Ass is (inquerito publicado na 
página dominicnl "Artes e Letras" dêste jornal), 
damos . a seguir. os dez t rabalhos selecionados 
por E ugênia Gomes para O p resente volume da 
AGIR. São êles : "Cantiga de E sponsais"; "O E s· 
pelho"; "Singular Ocorrência"; "A Car tomante'; 
"Noite de Almirante": liA Igreja do Dinbo": "Uns 
Braços"; "O E nfer meiro"; "Um Apologo"; "Missa 
do Galo ". 

---<000---

E SCRITORES NORTE Al\1E RJCA OS 
l\lais quatro " olumes acabam de ser di"ulgados 
nesta sér ie. que está sendo la nçada pela Livraria 
Martins Editora. de Sã o Paulo. Agora tt!mos os 
volumes de n úmero 5, 6, i, 8, dedjcados a Editb 
\Vhar ton, B CJ'rna n Me lville, Walt Whitman e O 
Teatro Americano Contemporâneo. Assinam os 
(~nsa ista s Luiz t\ uchincloss, Leon Howard , Richard 
Cnasr e .<\ lan S. Downf' r. Como nos volwncs a 
quc nos referimos anteriormente, aqui também, 
(>mbora sem muita prorundidacte. te m·se uma 
a ru.llise tio autor, obra e m e io. a lém de bibliogra· 
fia selecionada, Dum bom trabalho de divulgação 
duma das maiS impor tantes lite raturas contem· 
lJOraneas. • 

-_-000---

HOMEM NA ESTRADA - de Otávio Carva
lho Andrade - d istribuição da Livrar ia Francisco 
Alves - São Paulo - Do mesmo descobridor de 
Carolina Ma ria de Jesus (o jornalista 
Dantas ) e da mesma editora que lançou 

Audálio 
" Quar to 

de Despejo", temos agora um novo depoimen to 
de valor humano. Fora da li te ratura. o valor dés· 
le livro, como aliás o daquele, está justamente 
nisto. Aqui. Otávio Carvalho Andrade nos relata 
suas estórias, suas andanças de caminhão pelas 

. est radas serfl fJm dO Brasil , carregando as mais 
diversaS P exçiticns cargas. Na "orelha", ao fazer 
a apresentação do volume, assim se manifesta 
Luiz Martins:" -. o livro, sem ser um modêlo de' 
perfe ição gramatical, é relativamente bem escri· , 
to, isto é, escri to com vivacidade. facilidade cor
rentia, E:xpontaneidade de expressão e mesmo, 
vez ou outra, certos requin tes técnicos. e achados 
estilísticos, que denuncie ou sugerem um espírito 
afeito à leitura e não de todo jejuno em assuntos 
lite rarios ·'. Ao conclu ir, a fi rma : "H omens na E s· 
trada é um emocionante documento humano". 

---<000- - -

11 FEIRA DO LIV RO - A partir do próxim o 
dia 10. em plena Praça XV. teremos a 11 Feira 
d o Livro, uma IJrOmoção das l11a is louvá,'eis da 
Câma ra Junior de Flo rianópolis. l'restigia·la é de
ver de todos os que se inter essam pelos proble· 
mas euJturais e do livro. Espera·sr, além da cola
boração de editores t" lhrreiros, o comparecimen· 
tos de escrHores de renome no Pa i!!: , que aqui es· 

~ _ ta rão IJa rticipando de noite de autográros . 
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- IV FESTIVAL DO ESCRITOR - A exemplo dos 
a nos anteriores também nêste teremos () Festival do 
Esc ritor o s"'r r~alizar ~a Museu de Arte Moderno do 
Ria de Jane"irp· Está previsto um comparecimento de 
cêrca de 300 escritores de vários Estados do Pois 05 

• 
quais apresentarão no oportunidadel os seUS maIs re 
centes livros. A nol~e maior de autografos seró no dia 
22 de julho quando artistas, políticos e gente da soeie 
dade colaborarão com os autores , na colocação desta 
mercadoria ingrata que é o livro junto ao público. O 
festIvol teró a duraçõo dé uma ' semano, dUrante a 
qual Se realizarão CUr50S de atualizaçóo cultural. de
botes literários e um festiva l do rivro infantil. Parte 
do arrecadação do festival reverterá em' benefício dn 
Unióo Bras"iJeira de Escritores do Rio de Janelro, que 
é 3 promotora dlJl meSmo Espera'se desta vez, o com 

• • 
parecimento de uma boa delegação catarinense, in-
clusive cem a lguns livros, já que vário, foram lança
dos há pouco tempo enquanto qUe mais um ou dois 

• 
estarão, impressos ainda o tempo de alc t'çarem o 
fcsfival. 

SOLIDÃO EM FAMILlA - Já se encontra esgo 
tada a primeira edicão do romance d". estréia de Es
dras do Nascimento "Solidão em Famíl'ia" edição da 
Civilização, Brosi1e"ira Considerando um d os melho-' 
r es lançamentos do ano o livro se· transformou, de 
logo num dos best-selers do ano, com uma vendagem 

• 
Inccmum. Isto se deve tant'o às Qualidades do estrebn 
te com,., ao temo por ê le abordo do levantamento -le 
Copacabana sua fauno e suas Imolicaçães. Referindo 
~e ao. livro em suo coluna das "folha!;, Leonardo Ar
reve acentuado. em certo trecho que "o estória do 
liv ro leva o leitor até o final sinfônico do amalgamo 
e interpenet ração de fatos numa superposição de pla 
nos C de co~as de alto e feito dramático" . 

PREM IOS DE ACADEMIA - Eis alguns do<; eS
criteres premiod09 êste ano pela Academia Brosieiro 
de Letras: Prêmi", Machado de Assis para conjunto de 
abras : Gilberto Freire; Olavo Bilac (poesia) " A Suave 
Pantera" de Mary de OJ"iveira; Afonso Arinos (conte) 
"Os Desl\rlos~ de Ricardo Ramos e "O Caçador de 
Borboletas": de Santos M<>rais. 

SHAKESPEARE: NOVAS EDIÇOES - As Ediçãe8 

Melhoramen'.os reeditom alguns dos vol umes, já es
gotados da série Obras de Shakespeore. A tradução 
é de COl:los de Alberto Nunes - e com estas reediçõ!!'; 
a melhoramentos comemora o 40 centenórid dOI mai
or dramaturgo de todos os t"'mpos' Autor mais tradu
zido informo publicaçõo da Unesco, ressaltando qUe 
sá o Bíblia supere. inter"sse despertado ~elos obras do 
grande' poeta "inglês, Também no Brasil não é pequeno 
este interêsse A reedição qUe temos em mõos reune 
duo' oeças importantes: Ao Tempestade e Ao Comédia 
das ÊTros. Em suo introdução ao volume o tradutor 
ac: .. nh la nue liA Temoes-:.ade" é a peço teotral mo·is 
adequado po ro introduzir o leitor no mundo de Shakes 
pccre. Escrita no últ"imo período de sua produção lite
rária . contém todos os e lementos '" tornoram o gran
de dramaturgo 'In contraposição temos "A Comédi. 
das ~rl'(),''', urna das primeiralõ peças mos já confi-

• gUl·onda as grandes obras futuras. O volume é valori-
zado por numel·osôs desenho;; executados por John 
G"ilbert, bastante conhecido ilustrador de Shatesoe-re. 

(para ,·pmesso de publicações: S,M, - CP 384. 
FpoJis - S,e ) I 1l~ 1" 
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Machadinha a 

I Salim Miguel 
Machadinha é uma cachaça Machadi· 

nho é um estado de espirito, Macha· 
dinha é um vicio. Perene, sempre e sem
pre, que se torna mais vivo e. persis
tente com o passar do tempo. Atual 
cada vez mais atual e autêntico. Que 
o diga o bom amigo - e machadinha 
de primeira fila - José Garcia. Você 
lê e relê, volta a ler e reler, sempre 
com novo encontro, sempre fazendo 
novas e fascinantes desc~bertas naque
le mundo. MaChado de Assis s6 faz 
CTt'scer com o passar dos tempos. 
Aquela maneira, de narrar, insinuando 
mais do que dizendo, tão dele, nos 

• 
tinge fundo na sensibilidade. A le-
gião dos admiradores do nosso maior 
escritor aumenta sempre Machado, é 
bem verdade, não se entrega, não se 
desvenda, a uma simples leitura, pe
dindo, exigindo releituras. Dai, então. 
o penetrarmos no âmago do que êle 
quer nos transmitir, só com paciência 
e amor. 

Contista antes de tudo, dizem mui· 
tos criticos e estudiosos de sua obra, 
a discussão a respeito de quais seriam 
seus melhores contos é interminável. 

Catando e catando, colecionando 
tudo que se refere a MA, sejam livros, 
artigos e noticias em revistas e jor
nais, etc. José Garcia, volta e meia nos 
aparece com uma novidade. Há pouco 
foi uma recente edição contendo os :lO 
melhores contos de Machado de As
sis. Contendo os "30 melhores" é ma
neira de dizer, porque o leitor poderá ' 
ir ler aquêles 3D, dali sair para uma 
releilura das obras e enconl ra . ou
tros 30. 

Agora, José Garcia escavou num 
velho livro de Mário Matos. editado 
em 19an pela Companhia Ectilorn Na
cional e intitulada ~Mnchndo de Ao;;sis, 
um curioso capitUlO intitulado "OS 

ainda e sempre 
CONTOS DE MACHADO DE ASSIS E 
A PREPERl!:NCIA DOS CRITICOS" E 
lá está à ptigina 308 da referida obra: 

LúClA MIGUEL PEREIRA: Canti
ga de Esponsais, O Espelho, Missa do 
Galo, Noit de Almirante, Umas Fé
rias e Evolução; 

ALFREDO PUJOL: O Enfermeiro, 
O Alienista, Uns Braços, Missa do Ga
lo. O Emprcslimo. Ultimo Capítulo, 
Anedota Pecuniária. A Causa Secl'et!\, 
D. Paula, Tlio em lú Menor. Teoria do 
Medalhão e Uma Senhora; 

AUGUSTO MEYER: Trio em lá 
Menor, D. Benedita. Um Homem Cé
lebre, O Alienista e O Espêlllo; 

TEIXEIRA SOARES: Conto de Es
cola, Noite de Almirantf', A Chinela, 
Turca, Um Erradio, Pai cont ra Mile. 
O Relógio de Ouro. Entre &mlos, Uns 
B raços e Um Homem Célebre; 

VIANA MOOG : Cnlerin póSl u mfl. 
A igreja do Oinho, Teoria cio Mrclnlh:ío, 
O Alienista l? Viver: , 

PEREGRINO ,JUN IOR: Um Capi
tão de VoJunlários, Conto de Es.tol:., 
Um Hornem Célebre e Trio em lá Me
nOI" , 

SíLVIO ROMERO: O Cônego, O 
Enfern'leira e A Igreja do Diabo; 

J\<IARIO MATOS: Conto de Escola, 
Anedota elo Cnbl'iolel. Noitt' de Almi
rante, a 'hinela Turc(\.. Missa do Galo, 
O Emprestimo, Um Homem Célebre, 
Cllntii!:t de E!'pons:lts, Um Apologa. A 
Segl1ndn Vicia, Uns BrA.ços, Uma Se
nhora e D. Paula. 

Confronte-os, leitor, com 3 sua 
pl'6pl'ia prC'fert'inC'ia. Desta maneira, 
o ql1f' é sempre ót imo. terti uma boa 
elrs(,lIlp:l I se é quI?' h;\ nceessictncte de
la. para nova relf>ihtrf\ do grnnde Ma-
chadinho. • 

E pl'oximHmenle divulgnmoCi AS 
1 I '('rerí'ncin~ do IllgunF; do principai s 
mnchadianos de FlorlanOpOlls. 
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do lima r('ulidudc só ilele3 , E 

Ludo isto I--dn'~ do ~:l,;Cilll( '1 -

t o COnta com prcci :-, ilo , \ '01:,,_ 

r emos ('0111 1111\1" \i1~ar a o i l

\ '1'0 

• ( 'O LE(,' . .\O .I ABUTI: ~O·'(lS 

YOLU:'>II::S 
r~Li\'1l Li'r't'e lro., Edito! .... s , 
alru\'l5s ele edições e rcNI ' :i, ('i'> 

em l'Un ('ol c~fto J»buti , a c;l i_ 

vulj.!"ul' uutOt'es cios maLS 1""

prc~~nttlth'o8 , e n ))I'cl!:'lJ 1" 

lllCS e J,!rilficamCTltC intel'e'! " 

1(:5, h 'l'HIlfl'), l\>;Silll, alé o 19i _ 

LOI' eSta mCl'clldor ill csq u:, \ 
, o 

(JU(> " I i v'() 

do sC"nho,. reito r" , 
10\ ' 1l\Un<'e fIe Jú lio 

l' On,",~, ;,10 

Dinis ,'I:~ 

enC~llrlou u!' no .... ut VQ\'(T'Si: "IIL 

\'(1 ' e "O T,O!)\lc() cle I pi!, ,I(lil> 
• 

livros ha s llIslc l"!,rjlcterj'l' :,~,R 

dl; J, o:;é l'C Alent'n r ; ':'>l .. illli

l'ius P ús tun '<lS de Uni" ( " lh.H 

l! I)om ('U!;lllUI'I'O ('" doi, T lo~ is , 
iLll pOt'Ulll" _S t'O lllIlIlC ... " (I-<! :{:;_ 

c hndo de Al'sis . 

De llUltu'ln de l'lulunl de 

:\Iiranda, CI:l ediçúO du m Il;":). 

• 
• literá r I a 

. ~ o.lIm rrU g':J e I 

ICt'I' tio E-..;crc1to, vol ume lf\, 

~.diç;1o de 19H:J blc liH,) é , 
Prêm io Pa!. tUli ('alóllc l· Il~. A

qui tellluS, num retrato J[' 

co r llo inlt iro, cst1 COl1tr' l\,~r 

tida· fl~!1I';\ UI! nf) ~sa h i \.", 

rin. COm ~tln" vjrtud!"s te "1,\_ 

q1Je7.~L1'. ('alocado lH'r~l' , l.I T 

mente na '1 \ladrO j. rasileltll .Ib 
Jlo:rJOdo hldôdcÔ em qUe ::'IQ 

r1nno vivl.'\1 e :-.e Ill0\"imtnt 'U, 

lHU:ticijlnll!:(> I!ll f,)! de .1_ 

l:oritccln~''!; !1tos os mais i lllP'lL'

tantcs ela "ida nu<'iOIl;lI, !.I 

I!Uf"rru do 1'nl'[lgll l\ l il r~).'l,,-

IlHl<;:10 da 

de Sillum 

Hl'púll lka ' O , 
de ;\1irIlIHln (hí li IHI 

\'i ,jn O E':mlu dn qUe foi 

j" to, CO,I11 :;\I;lS impliclI':i".:; (?

COIlSCq u~n (,Ia;;. 

• 

nEvr~TA BHA~ILTEJ\g:; 

Fcw _ 
relro 

sc~ç;io de matéria c hoa :U,l 

l idllde de S('ll1 !Jrl', /I 1'1" .... i~l:1 

dir1g-id :1 por Elia s. ('hl!ves Xr-_ 

to, continH![ em suu cami

llhl.lda de divub:nçiio de :e~."t l' ,i 

cu ltul'n is ' da lllu10r im))o ,'~à l_ 

eia j)UI'1I o conl)(ll~i nl()nto '!I:-

, 
UL"a Sil e ira. n"r.~!e 

número, (,lItrc 0:111°08, ,ic <>t , 1"<1 -

t'lIhnl.1 o : 
A paz. e o p l'Obl emn alem:l'). 3 \, 

Pau lo F, Al ves P into; ("1' ( _ 

cio intcl'lla.c:ionall de MnrJ;mo 

A Ph ilig-ret; A Cl'it1ca .0l:1 l _ 
o 

lótriva da li teratUra , rie Ad'. I-

fo ('ll~!l.i-; .:\rOnleir<>; R(;~: \.'C" 

~!Uc o co lOnO "oln na dit'('Lll~ ", 

de S('b1'" HucU,!(>t ; l'ma ":1-

tc/!,ol"in ruru l ('M]u('c1da, li!" 

;'I[;II'in IS;1 u rj, P~I'eiru d{' Q'J"i 

TÓS~ n léHl de Jtot 1eilirio !:,I,/ r .. 

(·jlleml1, lC'H lr'b l j"" (I" ttl"-, ., 

(Lu. ra re meSStt de 

'iõt's: SM - Caix1\ 

as I Florin nofJoll s 

('" t à.- ina) 

llu n l i":l

Post .", 

• 

1----------------------------

--------

21 
o 

-.. 
'" 

o 

• 

la . 
•• I 

.. 

I 

I 
I 

, -, 

o 

, 

I 



• 

1 

073 - MIGUEL, Salim. Informação Literaria. O Estado, Florianópolis , 18 seI. 1963 

.--~----------------~----------------__ -J.~ 
informação literária 

salim mlg'Uel 

PUBLICAÇOES IMBONDEIRO Iniciativa 
das mais louváveiS e de grande alcance cultural, 
estas fias Publicações Imbondeiro, dirigidas pelOs 
escritores GSlIibaldino de Andrade e Leonel Cosme. 
Em . edição de boa apresentação grállca, formato 
de bolso, são divulgados ficção,' poesia e obras di· 
dátiC8!;i de escritores ult~amarínos. pOl'tuguêses e 
brasileiros, num bom trabalho de aproximação e 
melhor conhecimento das respectivas literaturas. 
Esta editora, tem sede em Sá da Bandeira Angola, 
edita as coleções IMBONDEIRO, antologia do mo 
demo conto de expressão portuguêsa, com um ca
demo mensal; MÁKUA, coletânea de poesia, com 4 
números por ano, respectivamente em janeiro, abril 
julho e outubro; PRIMAVERA, cadernos didáticos 
já com 5 numeros publicados; IMBONDEIRO GI· 
GANTE, volwne de contos colaborados por ultra· 
marinos. portuguêscs e brasileiros; e A FLOR, cole-• 
tânea de contos para crianças. Da 1mbondeiro men-
sal já C8iram 47 cademos, sendo que êste último 

• correspondente a maio do corrente ano e apresen-
tando trê~ Interessantes contos: VICENTE, de Cris· 
tiano Valoorba, O LIVRO DA ~RIMEIRA CLASSE 
e MISSANGAS DE COR, de Modi. Escritores brasi· 
leiros que já tiveram trabalhos editados pela Im
bondeira: Ligia Fagundes Teles, Antonio D'Elia e 
Jorge Medauar. 

------:xxx,--------

NOS TEMPOS DE NOEL ROSA - de Almirante 
EdIção da Livraria Francisco Alves coleção Contras· 
tes e CO<\Yroritos - volume 9 - Temos, afinal, aqui 
Ce o .Q,JlA veRII e scgah é tml eabeludfssimo lUgar 
comuJ.U, mas dêsses necessários e verdadeiros), a 
obra que estava faltando a respeito do noSSD malor 
compositor popular. Curiosos e por vêzes informa· 
t!vO!i, os outros trabalhos que existiam sôbre a per
sonalidade e o meio ambiente do Cantor da Vila, 

• nenhum ~Ies chegava. a se realizar plenamente. 
Aqui e agora, não é só Noel Rosa. quem revive, por 
intef111édio dêste depoimento sumamente válido de 
quem com êle conviveu. E' tôda uma época do Rio 
que se transformava a olhos vistos; é o surgimento 
do samba com suas figuras típicas; é o rádio e os 
que passariam a gravitar em tõrno dêle - enfim, 
todo o pitoresco mundo daquêle período, muito . 
embora relativamente próximo, mas que nos pare-
ce tio distante no tempo e espaço. E' que o mundo I 
avançou barbaridade. e se modificou, deixando se- I 
pultadas. em guerras e transformações, aquela \oi· 
dtnha pacata e provinciana. Memorialista acima de 
tudo, Almirante rocompõe, com autenticidade, o 
meio ambiente e os costumes, fazendo desfilar ou
tras figuras importantes da mlisica popular, colo- I 
cadas em meio a vid.a brasileira de então. 
E sobressaindo de tudo isto, crescendo pelo seu va· 
lar pessoal e por sua obra de compositor, por re
tratar a psicologia da gente carioca, o autor de 
tantas páginas admiráveis do nosso cancioneiro po
pular. Não se valendo apenas do conhecimento peso 
soaI de Noel Rosa, nem da epaca, dos costwnes 
e de sua memória, Almirante, possuidor de riquís
simo documentário, para ~le apela, completando in· 
fonnaçôes. E tem fIe inteira razão ao afirmar no 
"Preâmbulo": "Entre tanto& que podem falar, com 
autoridade, de Noel Rosa. creio ser um deles. Acom· 
panhei Noel durante quase tõda a sua atividadt 
musica1 e artistica .. . " A isto apenas .acrescentaria· 
mos. após a leitura do volume. que não só de Noel, 
mas de tõda aquela época e meio, Almirante tem 
autoridade para falar. 

(Para remessa de publicações: SM - CP 384 
. Florianópolis - Santa Catarina) 
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Florianópolis, - l/a.16/63 
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AGORA SAI - Depois de arunciar, agora finalmen 
te. sa i o primeiro lanç.a mentO das Edições ROTEIRO. 
desta Capital que, viso divulgar produções de escrit,," 
l'es cata r1nenS'99. "Uma VOf na Praça" . contos 

crônicas de Silveira de Souza' o volume inkia l Já S'e 
encontra paginado e revisado pronto para entrar em 
máquInas, o que acontecerá bem logo graças à com 
preensão do Dr' Mário Tavares da Cunha Melo, Se 
eretá ria do Interior e Justiça e do Cel. Orion Platt 
Diretor da Imprensa OficIai do Estado. Silveira de 
Souza é, Sem dúvida um de nossos melhOres estili,
tas. tendp o que contar e sabendo canto r ~ma lin-

guagem muito pessoal e bastante sofrido 'num clima 
sóbrio e sombrio que nos introduz. de lôgo em seu 

mundo- Podemos g.aromir sem mêdo de êrr'; que co· 
meÇa bem a nova editoro. 

NOVELAS ALEM)(S - COm seleção, prefácio e no
tas de Otto Mario Carpeaux o Editoro CUL TRIX nos 
.apreser.ta na sua nova coleção " O Mundo do Nove

lo", depOis de haver dado à publicidade os volumes 
referentes à novela francesa e inglesa êste onde es
tão enfeixados a lguns dos mais signIficativos auto
res de lingua alemÕ. Ao lado de obras primos incon
testes como liA Morte ~m Veriesa", de Thoniaa Monn 
sempre relido fazendo-se n<Was descobertos e onde 

""":nada e dema'is' ao lado de tralíalhos de escritores bas 
tante cO~d~C{)mo von KlelSt ffoffiTlO;'n e Storm 

• 
o selecionado r apresenta um rx:me inteiramente des-
conhecido no Brasil: Marie von Ebner-Eschenbach 
cOm uma curiosa novela intitulada Krambambuli' No 
introdução OMC coloco muito bem o. problema àb 

• 
nOvela e suas implicações, O() mesmo tempo em que 
explica o critério adotado na escolha Na bibl'iogro-

• 
fio OMe dá, conforme afirma "um elenco sumáric 

• 
das melhores novelas alemãs. para quem dese ja ler 

" 11 outras maIs . 

A TERRA PROM~TIDA - Na sua popular coleçãc 
SARAIVA, o editôl'O do mesmo nome divulga sob nL • 
meras 177/ 8, o romance de Konrad Bercovici em t ra 
dução de José Geraldo Vieira . Temos. aqui. em "A 
Terra Promet.ida" um r etrado de Moises, onde o 

criança aba ndonada à margem de 'um rio e educada 
pela prIncesa egípc ia acaba por se transformar num 

• cOndutor de povos. A obro é fruto de pesquisas reali· 
zadas pelo autOr dando-nos Uma visão pessoal de 

personagem e sua época. 

DOM PEDRO E Â CONDESSA DE BARRI\L NÃO 
FORAM AMANTES - Maís uma obra Oue põe lenha 
ao controvertido tema desta vez afirmando já na pré , . 
pr10 título aO que vem· O Qutor é o primei ro sargentc 

Carlinho Cerqueira a obra foi editado pelo Biblioteca 
do Exército (volume 20 - publicação 225 - março 
de 1963 da col~çõo general Benicio) e conse~uiu c 
prêmio Franklin Dória de 1959. 

Pal'a remessa de publ'icaçães: S"1 - CP -384 
Fl orianópolis - Santa . Cata rina. 
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Salim Miguel 
VIDA SALOBRA -- Jor· 

nalista bastante conhecido, 
autor de um curioso livro 
d~ .contos regionais ("Bu
lha D 'Arroio" ), Tito Carva
lho pllblica agora obra de 
fôlego, êste romance "Vid \, 
Salobra", que reflete e fi:;:). 

determinados aspectos de 
uma realidade sócio-econê
mica catarlnense. Como no 
tr~balilo anterior, dentro 
do mesmo tema - e do , 
mesmo clima - aqui tam-
b ém temos um levan~a-

mento, em têrmo'i 
ção regionalista, 
serran .. \. Costwnes, 

de fie
da zona 

modl .· 
mos, tradlções, lutas, vudo 
. Ó ca,9tado, recriado, ressa:', 

__ ~ "- .)in pre~isão e vigor. 
É mesmo, "Vida Salobrn", 
s.;b mwtJs aspectos, unl 
prolongamento lógico dOS 
contos, completando-os. : ; 
mais, 6 , a nosso ver, UlTI 

prolongamento de nossa li· 
teratura regionallsta mais 
lutêntlca, dentro da linha 
de um SlmOes Lopes Neto 
e um Hugo de Carvalho 
Ramos. Num IInguajar sa-

• 
boroso, "com um tiquinht.> 
de exaglro na basea e ln-

,.,.. .. l\Jc;Au ao teililO - ... pe~mr'll, 
sabendo contar, num estilo 
impressJonista, o Autor nos 
introduz em seu mundo ás· 
pero. Ali, fechada, aquela 
gente vive, atua, sofre. Pro
blemas locais, problema.s 
políticos, drama e comédh, 
tudo se entrelaça e fnnde, 
fundindo·se ambientes e 
personagens num todo uni
forme. O visionário Tio Sil
vano na sua perene busca 
do tesouro que não queri :). 

encontrar; Sia·Nenga e S2U 

inconc.iente problema d l ! 

transferência amorosa, co
locando-se no lugar da {I

lha para que esta não ti
vesse a mesma vida que 
ela; Major Salustiano e sua 
oposição igual à situaçãO"); 
Seu C<:l.susa - João Teodo· 
ro Padilha - o Bom Con
selho, tipo tão encontradiço 
em nosso meio; e tantos 
outros, são figuras fla
grantes, de fôrça, atuando 
naquele ambiente, influin
do e por êle sendo influen
ciados. Até mesmo Angeli· 
no e Dêga, com um fio de 
romance romântico cami· 
nhando inevitàvelmente pn· 
ra o 4'haopy eI)d", não "e 
tornam de lodo inautênti· 

1S. Nêle~, não como tipo!>, 
"'llas peJo que significam, 

')5 parece, é onde surgem 
tais Os cordelinhos do au-

Ipr, que nã o os soltou, n fio 
QS deb..Qu viver, mAS inte r 
feriu, numa procura do 
"~em sempre 'Vence no 
ria l". Não negamos, em at)
rolulo, li. in teligência com 
cpe tudo isto foi ~ostrado 

I~m cremos que diminua o 
valor da obra como doeu· 
menta . Que é, sem dúvidN., 
itrlportante dentro de nO$

s~ jiteratura, importante 
dentro da literatura braSi' 
leira, pela contribuição que 
traz ao gênero e pela cora-
1:f!m de Tito Carvalho em 
!:bordar e enfrentar com 
dignidade um tema perigo
so, por muitos considera~ ') 

~gotado, com todos os p e
r~os r. percalços do "exóti· 
c-:f' que tal gênero co.n· 
p :;r t3. I 

\ 

iJElJ'/SOES FATAIS 
l1!;te volume da Biblioteca 
cp Exercito Editora~, 110 

d zer dos prefaoiadore~ e 
tradutores brasileiros ' fi 

1l'constltulção das seis gran 
eles ba talhas perdidas pelo, 
a:emães, feita em estudO 
critico de alta idoneidade 
profissional por generais 
dela participantes e perfel· 
tamente credenciados, reve
lando 8S verdadeiras razões 
das Decisões Fatais." Fo-
• ram elas responsáveis p~-

las derrocadas e pela deba· 
ele do poder~o nazi. Reuni
das num só volume e una· 
Ilzadas em profundidade. 
temos as batalhas dA. n-";1-

Bretanha, Moscou, El Ala· 
roein, Stalingrado, FrBnc.;a 
- 1944 e Ardenas -- 1944 . 
Sete chefes militares ger
mânicos estudam e expõetll 
a parte operacional deskts 
batalhas alemãs, enquanto 
van os prefaciadorps collJ
cam o problemas destas de
cisões fatais e suas conse
quências no desenrolar da 
luta. 

PRÓXIMA& EDlÇóES 
FRANCISCO ALVES -- Pa· 
ra os próximos mêses esta 
editora programou cinco 
lançamentos: .... As vpzes d i) 

morto", contos de Morei.r!l. 
Campos; "Uma vaga para 
morrer", depOimento popu
lar de Cesar SaBes: .... t; '1.. 

chimbo, cacho·rro & clube", 
novela de Zuleima Ridt:; 
"Sertã.l do boi santo", rao
s6dia para um filme, dp 
Paulo Dantas; e "No tempo 
de Noel Rosa, doculUe-nt!',· 
rio de Almirante. 

(Para remessa de publi
cações: SM Caixa Postal, 
384 -- F'poUs -- Sta. Catari
na), 
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CAES, SAUDADE EM PEDRA - Moacir C. Lo-
pes - Editora Civiiização Brasileira terceiT-<r . ~ 

romance de um autor que sure:iu com Obra madura 
e ao mesmo tempo íormalnlente novo. (Maria de 
Cada POrto), êste livro de agora, se não tem aque· 
la fôrça e aquéle sôpro épico do primeiro, com tu
do que continha de autêntico. ainda assim é bas
tante superior ao segundo (Chão de Mínimos Am~n
tes). Aqui , o Autor retoma diretamente um tema 
que lhe é caro e que éle tão bem conhece. O mal" 
nos surge em tõda a sua pujança, puxando as pes
ssoas c tetel'minando·lhes a vida. os planos 
em que se desenvolve a trama, a busca de 
Délio pelos becos de Recife, os diversos 
tipos; o dlrismo que banha tôdas as cenas; 
aquela linguagem pessoal de MCL, tudo se funde e 
nos atinge fundo na sensibilidade, mui to embora 
alguns modismos e cacoet.es. O mar, êste grande 
personagem de um pais que tem enorme extensão 
marítima e nenhum grande escritor marítimo (Vir
gilio Varzea iem algumas experiências, Xavier Mar
ques outras. quem mais?), poderá vir a 
tem ) em MCB a.....se..u-grande- romancista que afirma 

c>t~trO'ÕOlque o mar existe ". Vivência e auali
. de ficcionista não lhe faltam, o que 'podem 

ser facilmente comprovado em qualquer de seus 
três lh-ros, embora as falhas que se lhe queiram 
apontar. Em "(;ae~, Saudade em Pedra", como um 
sonhO ou pesadêlo, vistas através do narrador, as 
demais figuras, as situações, são como que uma 
projeção dêle e de seu estado de espírito. Assim, 
lentamente, vamos sendo inteirados do torpedea
mento do navio brasileiro nas costas do nordest:! 
e de suas consequências na vida dos marinheiros. 

DOIS IRMAOS CONTRA OS VICKINGS 
Geoffrey Trease '- coleção Jovens do Mundo Todo 
volume 33 - Editora Brasiliense - Mais uma inte
ressante obra desta ótima coleção dedicada a me
ninas. Aqui temos, por um especialista em obra 
para adolescência, um levantament.o do inverno de 
878 A.C., quandO o ,Rei dinamarques Guthrun des
fecha. duplo e traiçoeiro ataque 80. Ultimo reinado 
cristão de Wessex, isolando o Rei Alfredo, fazendo 
acreditar que havia chegado o fim da Inglaterra. 
Tôda a história é vista através dos olhos de dois 
jovens cativos, os quais também Vlvem emocio
nantes aventuras. 

COMENTARIO - revista trimestral - julho, 
agosto, setembro 1963 - publicação do Institu to 
Brasileiro Judaico de Divulgação e Cultura - vo
lume 4 - número 15 direção de Joseph E skenazi 
Pernidji - assistente de direção, José Steinberg 
A crise na aliança ocidental; A função da pesquisa 
na vida moderna; Profecia e poesia; As ciências na 
primeira metade do século XX; e Cinema brasilei
ro no mundo, SrlO algumas das interes5isntes cola· 
borações desta publicaçílo. 

-,;, 11(""'" %, csss«w; %'C ,---_ ..... , ...... %%SU,;SSS$$ 
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uma 
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raça 

EDIÇÕES ROTEIRO: 
PRIMEIRO LANÇAMENTO 

Até começo,s do próximo 
mês de abril , iniciando suas 
atIvIdades, Ediç,es RoteIro 
estarão lançando "Uma \roz 
na Praça", contos e crôni-
cas de SIIvelra de Sousa, 
com capa e ilustrações df:: 
Vichietti. Organizada p~r 

SUveü'u Lenzi, Silveira de 
Sousa e pelo cclunlsta, a 
nova editora virâ preencher 
urna lacuna, criando con
dições não SÓ para a divul
gação do que existe por aí 
engavetado. como tambêm 
para o surgimento de novos 
autores. Ainda no primeiro 
semestre do corrente ano 
deverão ser publicados: 
"Boi d" Mamão" , album 
conten do desenhos de E. 
Meyer Filho sôbre êste con
nhecido autor popular; "Os 
Nosso IguaIs", contos de 
Sallm MIguel e "Quarteto" 
reunIão de trabalhos de qua 
tro cronistas atuais de San
ta CatarIna. 

Silveira de Souza, o pri
meiro autor a ser editado, 
foI o seLecionado r de "So
netos da Noite", de Cr1;1z e 
Souza, com xilogravuras de 
H. Mund Jr. e autor do vo
lume de contos "O Vigia ,e a 
Cidade", ambos esgotados. 
Escritor conclencioso, co
nheQendo seu instrumento 
de tra~alho, elaborando len 
ta pcrém cuidadosamente 
sua obra literária, Silveira 
de Sousa, com aquêle seu 
jeitão calado e prá dentro, 
é, sem dúvida, o melhor es
tilIsta das novas gerações 
de autores catarinenses. 
Com uma literatura som
bria e densa, exata, êle sa: 
be narrar - e para os que 
não o conhecem, êste seu no 
vo livro será uma agradá
vel surpresa. 

Podemos afirmar que co 
meça muito bem a nova e-
dItara. • 

EDIÇõES DE BOLSO 

Uma das soluções para o 
problema do Hvro, nesta ho 
ra em que anda êle a pre-_ .... _--

ço proIbitivo, são as EdIções 
de Belso, possIbIlitando que 
uma camada maIs ampla 
da população possa também 
adq uiri-lo. Dai o sucesso 
sem par das edIções da Tec 
noprln:. através da produ
ção maciça de livros de bol
so (Edições de OuroJ __ Q.a ... 

ben Lo lançar e distribuir. 
ela faz com que suas edi
ções a tinjam até o mais dls 
tante rincão, sendo vendi-, 
dos em bancas d jornais, 
livraria, etc. E' a popularl .. 
zação do llvro, o que pode
rá resolver o dlfícll proble
ma que enfrentam hoje os 
editores n âcionals, até que 
medidas outras sejam en
centradas. Divulgação, ro
mances policiais, romances 
de grandes autores, ma.nu
aIs técnIcos. ai estão ates
tando " constante atIvIdade 
e a aceitação ainda maior 
da Teenoprint. 

ISABEL QUIS V ALDOMIRO 
, 
Com o subtítulo de "me_ 

mórias de mãe", a autora, 
MarIa Isabel da SilveIra, 
viúva do escritor Valdomiro 
Silveira, atualmente com 
80 anos relata epIsódios in 
teressantes da época .e da 
formação de mais um tron
co da famosa família SIl
veira, que deu Inúmeros no 
mes às Letras nacionais. E
ditado na coleção "Contras 
tes e Confrontos'" da Livra
ria Francisco Alves, êste 
volume -tocado de multa 
graça e flloso[!a própria 
re ela, através do espírito 
vivo e observador da auto
ra,tum curioso album da fa
mília, flagr~ntes íntimos 
do nascimento e crescimen
to dos fllhos, dos amIgos 
Ilustres que lhe frequenta 
vam a casa , paralelamente 
a um panorama animado 
da época, du sociedade, dos 
costumes, etc. 

, 
(Para remessa de publl 
cações: S. M. -' Caixa 
Postal 384 
FlorianÓPolis - Santa 
CatarIna) 
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NOVELAS ORIENTAIS - Coleção "O Mundú 
da Novela" - Editora Cultrix - São Paulo - Mais 
wn ótimo volume, nesta coleção que está di~ulgan. 
do algumas das mais importantes novelas das prin
cipais literaturas mundiais. Aqui temos, numa orga
nização dO" poeta e cru;aista Jamil Almansur Had 
dad, um amplo panorama da literatura oriental, on· 
de foram enfeixados textos representativos das li
teraturas babilÔnica, hilita, hebraica, egipcia, persa, -hindú, chinesa, árabe e japonesa, dando-nos a visão 
de um mundo desconhecido e fascinante. As tradu
ções são, na maioria das vêzes, diretas. 

---x-- • 

ARlGO' - de J. Herculano Pires coleção 
Contrastes e Confrontos - volume 10 edição da Li· 
vraria Francisco Alves - São Paulo - Em seu "Co
meço de Conversa" o autor e>.:plica: "procuramos 
oferecer ao leitor, nêste livt'o, uma informação 
geral sôbre o Caso Arig6, seguida da necessária in· 
terpretação dos aspectos de sua fenomenologia, à 
luz dos conhecimentos atuais". E mais adiante, JHP. 
conhecido escritor paulista, ao tratar deste caso que 
vem, de há muito. chamando a atenção, continua: 
"acreditamos ajudar um pouco, com êste livro, a 

• 
melhor compreensão de um problema que não é 
sbmente do sensitivo de Congonhas do Campo." 

- --x---

, OS FIDALGOS DA CASA MOURISCA - Júlio I Dinis - coleção Saraiva - volume 182 - 183 -
Edição Saraiva - São Paulo, 1963 - romancista. 
bastante popular em Portugual e no Brasil, conti· 
nua contando com um público fiel que ' se delicis 
com suas histórias romantistas. Dai as constantes 
reedições de suas obras, como esta que o próprio 
autor intitulou de "crônica da aldeia". De JD di&
se Eça de Queirós que "viveu de leve, escreveu de 
leve, morreu de leve". 

---x---

AR - PROXIMOS LANÇAMENTOS - Ainda 
para ê5j~ sno, a Editora Autores Reunidos, de São 
Paulo está anúnciando o lançamento das seguintes 
obras "Inspiração ~stranba", poesias de Mauro Ri
beiro Sampaio; "Contos Miudos", de Edson Prata; 
e ,Agua do Panema", romance de Oscar Silva. 

---x---

ROI'EIRO - PROXIMAS EDIÇOES - "Croni
cas", contendo trabalhos de Di Soates, I1mar Caro 

I 
valho, Mareilio Medeiros Filho, Paulo da Costa Ra
mos e Raul Caldas filho; "Sereia e Castiçal", poesias 
de Péric1es Prade; "Boi de Mamãe", desenhos de 
E . Meyer filho tendo por tema éste popular auto 
folclorico; e "Os Nossos Iguais" contos de Salim 
Miguel, são as próximas edições desta editora cata
rinense que teve como seu primeiro lançamento 
"Uma Voz na Praça", crônicas e contos de Silveira , 
de Souza. O lançamento dos dois primei ros titulos 
está previsto para começos d~ novembro, por oca
sião da II Feira do Livro, promoção da Câmara 
Junior de Florianópolis, 

• 

<Para remessas de publicações: S.M. - CP 384 
Florianópolis - Santa Catarina) 
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SaHm Mlcuel 
• 

AS POI.EMICAS DE CA
MILO - II - Recolha, pre
fácio e notas de Alexandre 
Cabral - Po rtugQlia E di to
ra Lisboa - Mais um 
grande se rviço presta às. le
tras por tuguêsas o escritor 
Alexandre Cabral. com êste 
seu precioso t rabalho de pes 
quiSa, recolha e anotação 

, Oas pol~miças de Camna 
C~telo Branco. Temos, as
sim" e ' aqui, uma visão per
feita de umas das face tas 
mais curiosas deste grande 
vulto da liter atúra portugue
sa, romancista e polemista 
de escol, êle mesmo por sua 
vida atribulada personagem 
de romance. Profundo estu
dioso de Camilo, debruçan
do.se sObre éle com carinho 
e procurando compreendê
lo, Alexandre Cabral (possui
d or de uma obr a de Bccia
nista que o coloel1 entre os 
escritores mais representa
tivos da atunl geração li te
rária de Po rtugall, r ealiza 
tarefa que nos toca de per
to. interessando não somen· 
te 'aos camilianos, mas !l to
dos que se interessam pe
los prob lemas literá rios. 
E nforcando de maneira ob· 
jetiva o problema, AC faz a
comparlhar cada polêmica 
por uma minuciosll int rodu
ção, textos completos da po 
lêmica. e anotações que es 
clarecem aspectos das mes
m as. Nêste segundo volu
me, organizado com o mes
mo critério do anterior, te· 
mos a recolha das seguintes 
polêmicas: "Bom Senso e 
Bom Gosto (1005·1800) "; 
"Polêmica com Silva Pinto 
(1874""; e "Modêlo d e Polê
mica Portugue ... (l88! }". Na 
introdução, A. C. acentua ao 
lado da personalidade con· 

trOOit6rl" e complexa, a po
derosa capacidade de traba
lho de Camilo e que foi êle, 
verdqdeiramente, um profis
sional das letras, com tudo 
O que isto contem de res
ponsabilidade, quer seja 
preocupando-se com todos 
os problemas afetos a ·a r.te 
de escrever, quer seja ata
cando os diletantes das le
tras. Acentuando que não 
cuidou de SJlber se foi Cami
lo o primeiro homem de le
tras de Portugal a reivindi
car com tamanha convic
ção para o exercício de es
crever a honrosa categoria 
de oficio, Alexandre Cab ral 
afirma que "De certeza foi 
êle (Camllo) o primeiro, pe
)0 seu exeIIU)lo e pela obra 
que legou ao Pais, a abra
çar com entusiasmo, e tam
bém com sacrifício, a profi,; 
sionalização das letras, e a 
demostrar que s6 com ela 
é possível qlcançar, pelo tra 
balho quotidiano e pela ex
periência que dai advem, a 
alta qualidade de !iteráris 
digna de um escritor públi
co." 

E NSAIOS DE NEREU COR- ' 
REIA - Reunindo num s6 
volume seus t rabalhos de 
pesquisa e interpretação srr ; 
bre Cruz e Souza, Luiz Del
fino e Vir~ílio Varzea. · o 
ensaista catarinense Nereu 
Correa, autor de "Temas do 
Nosso Tempo", colocará ao 
alcance dos estudiosos obra 
que traz valiosa contribui
ção para um melhor conhe
cimento d9.queles vultos das 
letras de Santa Catar ina. J á 
ent regue a editora, 
deverá ser lançado 
de pouco tempo. 

o livro 
dentro. 

(Para rem essa de publica
ções e informações 

SM - CP 384 - Florian6- , 
Palis - Santa CaUlrina) . 
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OONV!T': AO DESES
PERO - Romance de Es-, . 
<Iras do Nascimento - Ed[
tora 'Clvill2açãb . BrnsUel
ra - Rio, 1964 - Depois do 
sucesso alcançado com seu 
romance "'Solidão em Fx
núUa", uma estr éia ' ba~stan

te promissora e que , foi 
multo bem r ecebida pOl' pú
blico e: cri~lcn, YoIta agorá 
EN com um novo "romance 
a.borda ndo outro tema,: 'i" 
parentemente bem dJver· 

• 
so, embora 'dentro de um , . 
mesmo clima de incoJl1u-

, , ' 

nlcabUldade e incompreen-
são entre os seres. Se no 
primeiro Unhamos uma \,1-, . 
s~ de COpacabana e seu 
m~t4lo, llgUI vem06 o n ·).
deste e seus prob!emas, ~
tudados de um ângulo peS" 
soal. Na · "orelha" que es-, . 
creveu, Mário da BUva Bri-
to, diretor edJt.orlal da Ci
viliu. ção BraaUelra, d<:pols 
de 'ressaltar 06 méritos da 
obra, acentua que Nneste 
seu novo livro Esdras do 
Nascimento reafirma. 1 ,' 

inegáveis qualidades de e~
crlto,r I domina a constru
ção do romance, que é de 
BÓllda estrutura, fixa o ' ca
rater d06 pei8ónagens . em 

, tõdas as DU9"çaa de seu 
temperamento, ' faZ . per
passar por sus. 'p~a$ 
um sõpro de vldà, de ca.lor 
humano, e proporciona', en
fim, ao leitor. a entrada 
nWn mundo Imaginário que. 
o ;,mpÓlga por sua boa aro. 
te o seu realismo". Em ou ... 

• • tubro próximo Esdras do 
• Nascimento estará partl-

ciPandó da Feira do I.Ivro 
pr<?movldo ~la Câmara Ir. 
de Florianópolis, autogm-, , 
fando seu romance pua 
06 leitores catartrienses. 

OS BLINDADOS ATRA
VES DOS SEcULdB - ·I .V. 
Portei a F. Alves - Biblio
teca do Exército Editora -

• 
Rio. 1964, - Volume 27 -
Publlcaçiio 232 da coleção 
Oeneral Benlclo - Evoluçli.o 
dos bllndad06 desde a mais 
retoma antiguidade ate os 
dJas atuais, escrito com 
precisão e clareza, demons
trando além de sua evolu
ção também os processos de 
combate, que tamanho de
senvolvimento . tiveram

l 
na; 

hlstórla das Guerras. O Au
tor, Coronel de ArtUharla. 
vem preencher uma. la 
cuna. confonne a.centua a. 
p~rllÍ. editora da Obra, 
pois faltava na literatura 
militar um livro ' que tra 
tasse do tema. Profusa 
Dlen1;e llustraao ú documen
tado, êstc 'llsto, do lttrSlno 
autor de "Seis Sêcu~os de 
Artilharia", faz unl ,levan
tamento ' cOm»leto do as
suntO e sua Impottiincla.. 

COMENTARiO - PubH
caçâo do Instituto Brasll,-! · 
ro ludalto de Cultura e DI
vulgação - 20. Trlmestrel 
1964, ~ Dentro ' <,Ia mesma 
linha que se traçou - re; 
vista de oplnlãó e Informa
ção em que se tratem a ,
suntos judaicos bem como 
telnas de atualidades "''' 
"COmentário", firme nêste 
gerai - ao surgir, prossegu 
seus' cincos anos de vl~ 
Do presente número, ano-

, -
Wing; el:ItrG OUtrOlI, . ~oQ 

• -' ! ! 

• , 
• 

Problema' Curdo no lraq ~e ' 
de NIssIm ' ReJwan, "Mu
lheres no Teatro ' Brasilei
ro', . de Lulza Barrej,o Leite; 
"Aspectos do Complexo do 
Inferlorld!ldeo" de Napo-
1 ão L. Teixeira; "O Mundo 
de Pàddy Chayefsky" · de · 
Nat Hento!! e Walter Knrp 
"Israel e 'o JudJiJsmo'~ . de 
Shaul Levin. 

(para re lnessa de ,publi
cações : 15M - CP 384 FIo.
_' o' <paUs • Santa Cãtart- , .., . . 

• , .- ....... ;..,. ~ 
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o HOME:\1 ATRAVES DA Cill~-CIA - Nelson de Sam· 

r:a;o M tke - Bib liotéca do Exe!'c:tv Editora - Rio, 1964 -
Volume 28 - Publicação número ]33 da coleção Gener9 
ne.,icio - Abordando, num levan:a.nen to completo, um t, 
l1"_4 amplo e fascInante, as conquistas da biologia e da psl· 
tQI0g18 no estudo do homem, o 8tltr .. r. que é médico e gene
ral do EKército. realiza obra imporl ante de divulgação cien
tífica, NUma 1in,,"Uaaem olara, objet va e acess!vel, va I NSM 
nos oondy;iqdo .~~[&Ves daquele m'mdo, desvendando-o pa
ra n ó.,S . Obrns de real mérito, me 'C'!eU o pleno a plauso de 
estudiosOS' como Almir de Andr.ld.' ~ Mau ricio de Medeiros. 
o p rimeiro acentuando que ·~o Dr Sampaio Mitke conse
guiu realizar essa tarCÍ3. (neref:!:J, de de obras de s{ntese. 
em que todos os conhecirnemtos sfo postos ao alcançe do 
público em linguagem simples c r.c ssível) com grande feli
cidade, mostrando-se a par das exp( riências cien tíficas mais 
recentes e S:lbcndo habilmente a <33entá-las ao leitos lei
go, com exatidão e sem fadi5a", e iquanto o segundo afir
mava: " ju1~o Ge g .. anc.e utl..:ld.ld:..: para a mocidade estu
diosa e desejosa de 81: TI;. ld ~r !l ~ lblicação de sua obra", 
para insistir mais adiante"... é 'ir ~gável que o livro cotls
tituirá uma fon te de conbccir1cr JS claramente expostos 
e interessando a quem quizer aL.I entar o seu sabedal de 
cultura". 

ANOS BAJO EL SOL - pce",··s de Ernesto Gutiérrez 
- Ediciones El Pe'~ Y la Serpiente - Managua, 1963 - De 
NicaraGua, ele um poeta bet:l m o e que já esteve no 
Brasil. nos chega êste 1i.vro de po. 1:'15, cheio de altas qua· 
iidades e de sopro lirico invu1gar ~um clima contido, an
de as palavras se erguem com pr ~isão para dar o tom 11 
geral à sua mensagem, o aut.or I" i introduz num mundo 
bastante pessoal, quer seja nas suas "estampas de Euro
pa", nos seus poemas de. amor. cono êsLe "Yolanda, quan
ào c~ ir·\'!e:'no v1r-mel tu juvetud e.;. de nuevo la más nueva 
ilu::iio!l'" ou nos seus ''Eptgl-amsf, especialmente. Oficina 
e Los Tecnicos, que· gostaríamos ~ transcrever na inte
gra. e que tcrmi:.la Ifluao c: -a kor--ente com "Picas
s ? - Baaaah!j Los robots estc.u I ... 'ilnclendo e1 mundo", 

3.n FEl" A DQ LIV~O - CO"' já fez em 1 96~ e 1963, 
neste ano :.. !lbêm a C!'!.m:lra Jr, d T1.orianópolis promove 
.. á. em ou l ~lbro, pos~ivebne~te rl.~ 7-11. a 3.a Feira do Li
vro. E' um=" me rt va rtue só mo<> :e louvores, não só por 
levar até lU!} pl"')h o Jl'l..ais "as o, ~ a preço mais acessí
\'cl, o ~ ivro, con .o ta:D em I 't)r ,ibilitar um contacto 
mais ítimo ·tntr~ h 
critorc'~J c'5I='':!cir ." .0 CO,...· 

SU;:>.S 01 ras para o ~r. t: . .1. 

Livro. Compare, a, colabore. . 

lois que numerosos es
estarão autografando 

.~, portan to, a Feira do 

(PElra remes.a de rublicaçõe~: SM - C. P. 384 - FIa· 
rianópolls - Sgnta Catal'LIB) 
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DA VELHICE E DA li UZADE - Cí
"''''''/)-- colp"áo CJássico~ ('''' h i ... - Edito)' '! 

, 

('"ltri", - SP - Com i )1 Lr" , 'lf'ão , comentá-
, . 

" '''''- 1"IO!:>s é' tr?oll ri'ío direI? fio la1im nm: 
, . 

"'~~~ i J ,., Ornhev S p;J ldi fi' ,tl"r-f'.Q êstE's ,dois co-
" .,\",., ~i rl,..~ tl','; ' :> ,1.c.~ fil osófi ~,,' ,lI" Cícero: no 
, . 

, '- ~i,..- ,,; -o D? Velhice o ~. ,' - re{lI ' A. a''''' -
, "~ ' (I,, i"'''rlocutor n1'i n,..i"~' "0 diá1oÇ!O , Ca
',. ti'o', o )I..,Li""o os ?r'~ '1'lpn tr ~ " -<;' oue con~e~je · 

, . -
' I':>m " v"Thi~e irl :'1oe penl"c" ,'o suport.a!' ; no 

SpOl'''',l" D~ Ami"".(I,' p <; L11 .3- Cícero a n" ' u-
, 

1'f>7fl (I ;"f'~1" vpí('ulo afeti rA r::"~ se estabelpce 
p1"lh'p o~ hnm"ns, Cfll·?Npri ~~ "'.:l ,..,-o como uma 
rl?~ np,..,,~~irl?des bé~i,..as ri" ' Ada alma vir
tI'OO" 1\T" lonoo es1.11(1o 1I"t,.",J" tório. o t1:' ,, (lI1-
t"" f? h (I ;:) v iri" e ohr;:) rln~o ., cúntrovertirla 
fit'll1'fl nu" fni C;;C'prn l\1rML,, ~ oue rn"is do 
Que l'p'1,:>(lnt· o.riginal foi $,1" "Tll divulgado)' . . ' 

el" ,0"" ":>+1'ia. dfls teoriM I" ,,,,iniões.oe JY1ui-
tn~ fil Aonfos OJ'Cf7ns at E. ent~" "Iesconheddo<;. 
npn"js de ?horoar nlltr i'C ., o~"ctos. a~sim se 
rl'f""p n tr~,dutoi' 'l ;,.lp,' "Cr"" ... /) não {oi i ~en 

tn ele t'llh'ls: assinah'mos " f' ''' extrema vaí
dane. icresolução e frl'ques,; "l e ânimo carac
ter;""""Tll-no. bem assim ""''''H) as excelentes 
qU<llirlaoes ne homem !,M ... l; ,~". E mfl i < <>rji 
ante, ao ",ostrar a personalirl'lde de , Cícero 
afjrtn :>· "Sua. vaidade e !'''''~lJnção, às vê'l,es 
intnlpd veis. gran iearam-H, ,, mais inimi?"'

des rl" ~"P 'lS suas OO"S (l",,'; ,:)ades amigos". 
PT TTQ AL - nurl;('~,..~ ,.. ,lo Cpntrn A,..a-

dêJ""if'n I\fonso PeTJa. d? 'J<'",.."lr{ade de Direi
tn .1" TTTliversidaile dp, Mil,"c Ger'l;s - 'Re
lo }fl""j7onte - diret~r - José Afrí\n io Mo
reir:> n""rte - Houve PO:""''' no BrasiL em 
aue nroliferavam as pub1kl'cões de jovens 
(estunantes ou não) que SI" preocupavam 
com os urob1emlls culturllis I" prtísticos e 01'0--
CIlraV::lm transmitir SUIIS m"n<agens. E' ine-
gável o se'Xir..o oue tais f\" l-. 'icações presta
rflm. mesmo aURndo nome "l~um ficou, dos , - . 
aue a compunham a~s o .1esaparecimento 

• 
(l"s mesmas. De renente. cnTllO surgll'am, 
tôdas ;,'miram. E f~i um silêncio totaL No
m"!> ('l1lP surgiam, pennutas e contact.os en-

. tre o, rlifprentes agrunameJ1+n<. tudo (lpsana-
1'''''ell . Conl1Pcemos ' José A frânio Moreira , 
p"",.t" ""esta fase. quando pio colaborou em 
" S\,l" Ris oue. agora. a1"nO rlepois, temô-lo 
n" ni ... ""qn rle Plural. nl,l-l; r ., ,,, 'ío aue r p" ne 
; ,., 'e110 i1"+<>l!'tnais de BeM V " rizonte. Com 
, ,,"" nívE'l f'l)labol'açêles dI" " "stantes in1e
r~ oo" "nllblicacão mostra " ;"quiet1c:iín (11le 
do""i".., n!' ,..,.,l"t-,orlld l""es n' r:nais abordam 
te"""S rl'" ",."nile l'tl1..,li(l p2~ "Co-autn"ia U I) 

i"f",.,Lir:nio" de .Tnrlim "" ~-'m'Zot; "F."flc-
A • .' " " "d P _1t·O ~r.p.~ C'"l-.re ti COl"lCJeTlf'lR P'" " 'r.a e pn 

P~l1l,., r'ri f'+""pJ"1 1108 ~·",...t r o · " Raizes Histó
.... l .... o::t~ .,ln ~l1'h_i1 ~~ppvrl"lT"' ,.. ,.... .L,,' de Rohprlo 

., . l' " d 'Rrl'''+; "~71'ri :>";;p~ sn"re " n"~lOna J~ml) e 
' :Rl1'T 'F'r"n"a "'l'entlêp"i".l j,.,Lr'-vcncionista do 
p~t'l.1o rno~e1'''o'' de GaJY1P';", <?Ilinto de 
S0117": !"i'io traba lhos. C(m"~"dando-se ou 
niín "nm ;'les. aue interes~"'t'" "lela contrihni
"ão C"I'~ trll:z.e~ nara os :~,,1-1~mas IIhol'tla
n"~, Fi~('ão e ~sia complptr "'1 a nublicacão. 
Um" "of""hcia es~ial pr ' ~"balho de José 
AfrânÍn Mnreira Dum-te "F -nando Pess0U: 
UJ"13 "oncPituação psico1ó"j ,,<, dos heterônl
mi's". onde. com ' grande ;' ''I'Hade e sensibi
lid'lde temos uma visão dI' a-.,nde poeta por
tuguês e do problema dos lo o+erôrumos. 

(nara remessa de pul:-1;?<tç3es e infor
maçõe~ : SM - CP 384 - lorianópolis
Santa Catarina) _ -_. __ .... -, 
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,Pl,"é"ia do Livro: J,D-NGE, 
<\ SAUD<lDE - cr';!)icas -de 
Hamilton A.lves .- Bom -jor. 

põem, pelo tom polêmiCO e 
apaixonado, pela maneir.a co 
mo o A defende suas idéias, 

nalista e .um dos mais cu- dizendo, com razão, em cer
tiosos Nonistas .<Ia ,,,idade, to trecho do prefácio que 
com uma colaboração que " ... a obra que não desj)er
se ·não é mais regular deve· ta polêmica pouco vale" 
se antes ao meio .ambiente que "um livro. que agrade 
cUL que_ B_possivel- (leiiciên- ,. todos, é um livro sem per
cias ou d~sinterêsse do A\1- sonp.lidade." 
tor, H~milton Alves jt\ tem . ct';Bra remessa de publica
um estilo pessoal" que o' çõeri: SM - Cp. 384 
caractel'iza. Seus trabalhos riarf:5polis - Santa. . , 
mantem um clima espec1fi- na ) , 
-co, ·não se at-ende a --meras I' 
exterioridades, mas procu· 
rando, numa .1ingu~gem so
frida, peootrv pa,.,. além 
da simples aparência das 
coisas . . Gênero ' ingrato, que 
se 'pElflle no dia-sitia do jOr· 
nal, (e mais ainda entre nós, 
onde nem ao menos temos 
!lma imprens3 capaz de ab
sorver a produção de nos
sos intelecutais), em centros 
maiores a crônicas tem me
·recido, nos últimos tempos, 
bastante incentivo, alcançan
do lug"" de destaque. Por 
suas condições, pelo que re
flete e fixa, de acôrdo com 
o temperamento e a sen~i

bilidade de cada autor. por 
se dirigir, num tom intimis
ta, quase diriamos menor, 
ao leitor apressadO de ho
je, a crônica tepl Já um PlÍ~ 
blico nwneroso e fiel, pas~ 

sando, por tal motivo, a cha-- . 
mar a atenção dos editores. 
Diversos nomê~ vem se fir
mando como croois.tas e não 
haveria precisão de lembrar, 
como exemplo .Ilustratlvo lIlI
afirmativa, um Rubem ·Bra· 
ga. Para fugir a perecibüida
de do jornal há então a ne
cessidade de publicação em 
livro, Indo até um outro 
pÚbliCO e adquirindo uma 
daa mais duradoura, com (l 

que possam conter da per
manente e riIldo, hlDnM!ill e 
literàrlamente. E' justa.,1III
te por isto e para isto, tam
bém para dar uma !déI~. 
aindlt que rápida, de sua tf\1o
jetória e evoluçio, que filo 
selecionou algumas de 
crOuieas que lhe pareceram 
não s6 mais tipicas de Jq{Po 
maneira de ser. como 
suirem maior e 
vai procurar editá-Ias. O ~ 
lume terá prefácio de 19r
ge Cherem, nome tam)l!im 
bastante conhecido em ~ 
50S meios Jornalísticos, .
vendo, possivelmente, ... 
lançado no decorrer 
ano. 

ESTILISTICA 
RA - Silveira Bueno - E 
dição SARAIVA - SP - De 
autor, cujas obras vem sel'
do puhlicadas com regllja
ridade por esta editõra, tte
mos mais o presente tratla.
lho, onde êle nos oferece llID 
tratado sObre o estilo e a 
sua técnica. Se nãQ g9!I é 
possivel concordar s~JtI'e 
com SB, se êle ainda :ll9je 
não con!!eguiu assimUq ,9u 
aceitar as contribuiçõ~ dia 
prosa e poesia modeflll'S, 
mantendo-se alhêio e hofiil 
a tais conquistas, O que é , 
inoompreensfvel. por outro 
lado seu livro possui 
que interessam pelo . que ex-
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COLEçÃO SARAIVA - "O 
Garimpeiro" de Bernardo 
Guimarães; "Memorial de 
Aires" de Machado de Assis ; 
e "Til" de José de ,g.1encar

l 

correspondendo r espectiva
m ente aos números 189, 190 
e 191-192 são os ultimas lan· 
çamentos desta popular co· 
leção das Edições Saraiva, 
de &ão Paulo, que vem, h á 
anos, divul~ando obras e au 

I 

tores nacionais e estrangei
I ros. Os volumes ~gora lan

çados, se não são dos mais 
conhecidos de seus autores, 
representam bem a manei
ra de cada um de~es, sendo 
que "Memorial de Aires", úl
timo livro de MA, embora. 
sem o renome de um "D. 
Casmurro", um /lQuincas 
Borba", um "Memórias Pós
tumas de Brás Cubas", é 
dos livros mais significQti
vos do mestre, com tôdas 
as qualidl\des de sua prosa 
espécie de testamento do 
grande escritor. 

ELES ESTUDARAM A VI
DA - Heinz Graupner
CÇ)leQ&O Conq1tistas do Ho
mem - Edicões .Melhora
mentos - SP - História da 
biologia, o A. parta da Grécia 
.untiga, conduzindo o leitor, 
numa viagem emocionante, 
através dos séculos. Relatan 
do, quer seJa os aconteci
mentos mais importantes r e
ferentes às teorias biológi
cas, quer seja os fatos mais 
curiosos d~ vida do~ sá
bios. HG re~liza uma obra 
de leitura cativante, instru
tiva e acessível aos leigos. 

Traduzido por Marina Guas 
pari do original alemão, o 
livro contem 164 páginaS e 
23 ilustrações ent re fotogra
fias e desenhos, contando 
dos seguintes c~pftulos: Al
vorada da biologia; Lampe
jos duma ciência; Passatem
po • ciência - especulação; A 
grande hora; A era dos prê
mios Nobel; A reali~ção. 

IMPERIO VERDE DA A
MAZONIA - Venturelli So
brinho - Biblioteca do Exer 
cito Editora - Rio - O A
mazonas, em sua magnifici
ência, tem servido de tema 

• 
a não poucas obras em pro
sa e verso. Aqui, com conhe
cimento pessoal da região 
e a tr&vés de acuradas peso 
quisas, o autor nos dá a .sua 
visão do tema, em cantantes 
versos parnasianos, como 
muita bem acentua Caval
canti Proença, Lendas, tra
dições, mitos, são transfun
didos, r ecriando ,~quêle am
bié~e magestoso. Atendo·se 
.aos moldes tradicionais de 
versü icar, VS sabe se con
ter na maioria ds& vêzes , 
não se deixando levar pela 
exuberância do meio e cri
ando imagens de verdadeiro 
poet~. Aqui., por exemplo, o 
poeta recria a natureza: 
"No intimo da amazônica 
florestal AS árvores em fes
ta / Esfregam suas verde~ 

mãos de fôlhas "Numa ale
gria potânica(". 

(Pilra r emessa de publica
ções e informações: 

SM: - CP ;ll)4 - Flormn6-
bOiiS - Santa Catarina) 



085 - MIGUEL, Sal im. Informação Literária. O Estado, Florianópolis, 2 out. 1964. 

PREVIA DO LIVRO: O LONGE DA TERRA - ro-
DELTA E O SONHO - poe mance de José Mauro de 

Vasconcelos - ::Edições M·~ - · 

lhoramentos - SP - Na 
sua coleção I, Panorama 

• 

i 
, ' ; 

. > '. 

. ' 
-a . a -
• , : •. .... • 

mas de Osmar Pisani -
Edições Roteiro - F loria
nópolis - Mais um jove~n 

poeta terá agora o seu li
vro lançado. Por Ediç(~cs 

Roteiro, que assim prosse
.,gue 11a sua tarefa de divu!· 
gação da literatura catar1-
nense. Trata-se de Osm~r 

Pisani, nome já conhecido 
dos feitores, e q~e terl1. P i.l

bl1cado inúmeros trabalhos 
em órgãos da imprensa d'l. 
Capital. Elaborando sua po
esia com calma e honesti
dade, uma linguagem que 
o próprio Autor afirma pr·')
curar tornar acessível. Isen
ta de hermetis:no mas nã·) 
d e inovações fOlimais, n ês
te volume se reune um s:t 
amostragem do clima e da 
sensibilidade de OP, procu
rando oferecer ao crítico e 
ao leitor uma visão do mun 
do, a visão do mundo vista 
através da personalidade e 
do temperamento do Autor. 

da Literatura Brasileira" 
onde tem sido editados au
tores de renome do passadó 
e ~o presente, a Melhorl.
rnent03-1ança,-, agora , mais 
um livro dêste conhecid~ 

autor. Trata-se da reedi
ção de um de seus mais 
apreciados romances, obra 
das mais típIcas, levantan
do o problema do índio, es
tudando-o analisando-o e 
com prendendo-o, mas sem 
fugir nunca ,ao clima de 
ficção autêntica, de raizes 
humanas e pesquisa estI
lística. Num tom lento c 
carregado, numa llnguu ~ 

gem n ormal, [preguiçosa, 
onde se fundenl e confun
dem tema e estilo, a estór
ria vai se desenvolvendo, 
nos a rrastando hnplacável· 
"eImente, nos amolentando 
também, até nos integrar 
naquele estranho mundo, 
um mundo estagnado, do 
qual o autor procura extra
ir uma mensagem, que nos 
é transmitida com precisã~) 

e tristeza. Figura singular 
das nossas letras atuais, 

I 

O volume terá capa e pla 
nejamento gráfico de Ve
chietti, já se encontrando 
impresso, er: fase de a.caba
menta. Foi realizado graças 
a um convênio com a Se
cretaria de Educação e Cul 
tura, o que mais uma vez 
demonstra o interêsse e 
apóio que o Titular daque
la Pasta tem dado aos pro
blemas culturais ent re nós 
prestigIando não só n on'l CS 
já conhecidos, com obra con 
sagrada como possibilitan
do o surgimento e a afirma
ção de novos valores. O lan
çamento oficial de <tO De!
ta e o Sonho" se dará por 
ocasião da liI Feira do Li
vro' a ter lugar nos dia-o 
7 ·11 do l'Q.rrcll"te, na. Praça 
:xv; numa promoção. como 
nos anos anterjores, d~ 

Câmara Jr. de Florianópolis 

personalidades ntraditó-
ria e longíoua, misto de 
romancista, aventureiro e 
autor de cinema, de grande 
sensibilidade e não menor 
t.alenlo. J osé Mauro vem 
retallzando uma carreira 
igualmente in vulgar, ainda 
agora adquir indo maior re
levo com o enorme sucesso 
des eu último romance, U 

Rosinha, Minha Canôa" , 
que se vem man tendo h ã 
m êses entre as obras mais 
vendidas no país. 

(para remessa de publi
cações: SM - CP 384 Flo
rianópolis - Santa Cata
rina) . 
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086 
NOVO LIVRO DE GUIDO ra do Contestado, movimen_ 

WILMAR SASSI - O autor 
dos volumes de cóntos (Piá 
e Amigo Velho), de ficção 
científica (Testemunha do 
Tempo), e que em 1962 ob
teve, com o romance São 
l\1iguel, o prêmio do Clube 
Boa Leitura, de São Paulo, 
es tá com um novo livro a 
ser lançado, desta vez pel;J. 
E di.tora Civilização Brasilei- ' 
ra, do Rio. Trata-se de C:ria
ção do Deserto, romance 
que tem por cenário a quer-

to armado que envolveu, no 
inicio do século, os Estados 
do Paraná e S~nl;a Catarina. 
Personagens prinCipais são 
os fanáticos, adeptos dos 
monges João Maria e José 
Maria - na realidade cam
poneses, pequenos fazendei_ 
ros e industriais em luta 
contra 06 que queriam TOU

b,llr terras e direitos. A res-
peito do assunto tínhamo~ 
um precioso tr abalho dê le 
vantamento do historiador 
Ôsvaldo R. Cabral, que rea." 
lizou trabalho de. f.ôlego, es. j 
tu dando o problema em fõ- I 
das as suas. implicações. A- , 
gor,Sl, dentro de mais alguns 
dias, estará nas livrarias o 
romance de GWS, resultado 
de · muita pesquisa e esfôr. 
ço, a respeito do qual, o es. 
critor Esdras do Nascimen. 

, 

f to, que se encarregou da 
"orelha", afirma: " Algumas 

~;~,a~o~ '~~e:~7:~d~~ ~ne::~~ " 
, diando casebres e perseguin \ 

do' jagunços, nas matas 
de Santa Maria, e o perso- í, 
nagem Elias de Morais, im- ~ 
passivel, lendo a biblia, lem 
bmm José Lins do Rêgo, 

J nos capítulos culminantes 
de Pedra Bonita, e Glauber 
Rocha, nos melhores momen 
tos de seu filme Deus c o 
Diabo na Terra d o SoL" 
Cumpre acentuar que Guido 
Wilmar Sassi,. que é catari- r 
nense, conhec&tlllo Mill t~lo ;-..l 
o problema e a' região

J 
aqui 

estará em 04tubro, nq. ter· 
ceira Feira do Livro, promo· 
vida pela Câmara Jr., auto
grafando êste seu romance. 

! 
·1 

,i 
j 

A HISTORIA DO JAZZ -
A mais autêntica expressa0 
musical dos Estados Unidos, 

( 

I o jazz tem mereceido, de es
tudiosos dos mais diversos 
recantos do mundo, cuidqdo- _ 
sa atenção. Agora, nêste vo
lume de MarsnSllI Steans 
edição da Livraria Martins, 
SP, temos a história do jazz 
ordenada e objetiva, onde 
se estuda" a SUli evolução 
desde as origens providas 
da Africa e das Indias Oci 

( 

li 
o dentais, até se transformar 

na mais pujante contribui" 
ção musical da , 8~erica 
Formlls e estilos, naSCImen-
to do jazz em Nova Or
leães , spirituais e bIues, ca~ 
ções de trabalho, tudo e 
cuidadosamente anaflzaao;- ~ 

ao mesmo tempo em que 
. entramos em contato.. com 

• as mais importantes perso-
nalidades ligadas a está for
ma musical. 

(para remessa de publi· 
cações: SM - CP 384 - FIo· 
rianópolis - Santa Catari· 
na. 
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A ESOADA E OS OSSOS 

DO BARAO 
dra(le 

- Jorge An
Colecâo Teatro 

do mundo, temos, contudo, 
um bom exemplo da su:t 

Brasileiro - Editora- Bra~ 
l"!.abilidade ém armar U l11 

espetáculo, ao mesmo tem-
siliense - S P - JorO'e po em que sentimos clara
Andrade represellta. sem· mente todos os elemen~(1s 
a menor dúVida. um 1110- que caracterizam o trab'\
mento importante do teat .. ·o lho de Jorle Andrade. Aq"i 
braslleiro, um dos seus ra- estão a r~riação de um 
ros momentos plenameot- São Paulo com seus qU8-
te válidos. A literatura br:\- trocentõ.es, com a decadên
sUelra ter j á uma fiCÇ10 t. ' cio. das familias tradtcl ') -
bastante significa lva, uma . nais que querem se agar-
poesia de d valor tncontes tc Tar ao seu mundo passad'J , 
mas a ver ade e que n~o o entre choque das difc
tem um teatro que se eqal- rentes mentalidades, o su:-
pare a éstes gêneros, POS- gimento e a afir mação de 
suimos um que outro autor novos padrões com tu·j :) 
somos obrigados ainda 1. que possam contar de Cp ~l
apelar para Martins Penll. 

traditórlos que ajudam :l 
quem mais no pasSado'? 
Artur Azevedo? Ao avan-
çarmos vamos esbarr:l-l" 
llum Nelson Rodrigues. d~ 

pois, mais para perto, &1-
guns nomes de valor I com 
uma obra em caminho, co-
meçalIl a surgir. t:: 'Pouco 
mas " começa a ser algu
ma coisa. E um dêsses no
mes e justamente Jorr,-e 
Andrade Que pode ser colo
Lado a parte, com sua t .·

mática peculiar, Jorge Ali
drade Que vem criando 
uma d.ra.mA'urgia tôda ,oal

cada num determinado po
rlodo e em determinadas 
condições, tipos e ·vlvénel15 
de São Paulo, do qual é In
timo, fazendo pari e dele 
mesmo, sabendo recriar c 
transpor tudo aquilo com 
precisão e sensibilidade pa-
ra a cena "A Moratória"' 
foi um marco. sem dÚvid1.. 
"Vereda da Salvação", "O 
Telescópio l

'. "Pedreira da.,; 
Almas". são outros grandes 
momentos, variações em 
tôrno d~ um tema l trata
dos com precLc;;ão e conhe
cimento por alguém qu'! 
conhece, e bastante bem, 
seu instrumento de trab:t~ 

lho. sem grandes InoV\l.
ções, sem buscar a realiza
ção de um teatro de van
guarda, êle vai constmindo 
uma obra sólida, de bOJls 
fundamentos, de lineamen
tos seguros, delimitada por 
um que éle co
nhece a fundo. Seus tipos 
tem vivência existência], 
os conflItos e a situações S~ 
armam com exatidão. A 
socidedade paulistana res
surge com suas tradições 
e ~stumes, dando-nos uma. 
visã de todo um. mundo. 

as duas peças eMei
s no pre'sente volurnz, 

'inaugura uma nova co
, da. )!:dItara Brasilen
lão são das mais repre- , 
tlvas de sua drama
a, mantendo-se a1gun I 
5 abaixo das demaIS 

o qualldatft! · artisUca e I 
ação e interpretação 

, 

cOlnpreender não só estlls 
peças como a dramaturg;ia 
de Jorge Andrade. escrit'Js 
por dois de nossos mais 
importantes estudiosos do~ 

problemas teatrais. Décio 
de Almeira. Prado e Sáb.1tc 
Magaldi. completam a edi-
ção, 

(Para remessa de publi
cacoes: SM - CP 384 -
Florianópolis - Santa Ca
tarlnal. 
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DE ONDE VIEMOS E PA
RA ONDE VAMOS - Hein
rich Faust - Série Hoje e 
Amanhã - Edições melho
ramentbs - SP - "Que é 
o mundo?; "Qual é o tama· 
nho do mundo?"; Qual é " 
idade do mundo?'" "como 
surgiu o mundo" "Como sur
gia nOSSQ terra?"; "Há vida 
no universos?" "Virá um 
quinto período gracilário?"; 
"Que é a vida?"; "Como sur
giu a vida?"; "E' possível a 
comunicação com sêres ex
traterrenos?" "Que nos tra
rá o futuro?" são os capitu
lo de que se compõe êste li
V.:l, de tema tão interessan
te. Escrito com clareza e oh-

• 
jetividade, focalt •• ndo o.POr 
vi r da hmpanfdade, a obra 

-pO(\e ser dividida em duas 
partes. Na primeira, o A. 
mostra o que é o mundo, 
sua Idade, seu tamanho, co
mo surgiu; O que é Sl vida, 
como apareceu e se desen
volveu na terra; na. segunda 
parte, o autor inicia pela 
lenda ctps homens de marte, 
passando logo a desenvolver 
novas considerações sôbre 

q vida ,no universo. Tradu· 
ção de Guttorm Hansen, a 
obra contem ainda inúme
ros desenhos ilustrativos. 

VELHOS REGIMEN""10n S 
- General Heitor Borges 
Fortes - Biblioteca do Eleer 
cito Editora - Rio - C0-
leção General Bemclo - vo
lume 26 - pubUcaçlio 231 
EnsaIo sObre a evolt1çlio da 
artUharla de cunpanha bra
sileira de 1831 a 195~, êste 
volume, prêmiO general T .... -
so Fragoso de 1962 <l, como 
bem acentua O próprio au
tor, "um subsidio para B 

Instrução da tropa". Mais 
do que isto porém, a obra 

• 

• 

• 

I 
é um levantamento atua
ção da artilharia em campa
nhas externas e internas, es
crita com Objetividade por 
quem muito pesquisou o as
sunto, dando um'! visão pa- C 
norâmica desde"O decâno 1 
da artilharia de campanha 
brasileira" até tf Apõs Guer. 
ra". 

COMENTA'Rm - Publi
cação do InsJituto Brasilei· 
ro Judaico de Divulgação e 
Cultur$l - Rio de Janeiro -
volume 5 - n'ímero I? 

1 , 

" 
n 

primeiro trimestre de 1964. tl j 

Eis algumas das principais Z' 

colaborações deste númerO d 

desta revi.sta, a qual sempre c 
mantem o mesmOJlivel dê ~ 
ipj.eJ:aeee e qu'l1idade: "Vi- ( 
são geral da pSicologia" de l: 

E .. Mira y Lopes; "Pl.LnOra- ,1 
ma da propaganda brasilei- j 

ra" de Eliezer Burlá; "15- 1 
rael na Arquitetura contem-. ( 
porlioea" de Vitório Cortnal- 1 

d di; "Uma voz árabé" de J . 
Ouin"'burg; "A arte lnopof· 
tuna" de AU~1.\sto Bo!} l ; ME- -
ducação atravp.s da arte" de 
Tamas Szmrr.sányi; "Para 
que ainda duVidam que Co
lombo era Jutleu" de Rafael 
Pineda Y-nea. Com O mesmo 
critério, o me"",o equlUbrio 
na ""Ie.;:io do. trabalhos, 
"comentário", que é diripirl.a 
por Joaeph Ef;kenazi e José. 
Stelnberg, presta um bom 
serviçO no sentido de apro
ximaQão brasileiro judiaro e 
DO eselarecimf'nto p divulga
çio de imhneros problemas. 
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EDJÇOES IMBONDEIRO 
... ~_ D~rigldas por Garlbaldlno 

de Andrade e Leonel Cosme, 
estas edições, de Angola, 
vem divulgando, num tra
balho de difusão cultural 
Que s6 merece leuvores, es
crttO'tes de língua portuguê· 
sa (Portugal, Arriea e Bra
sil). Proporciona, com isto, 
não 56 aproximação, como 
melhor conhecimento das di 
referentes literatu ras. Edi· 
tando, regularmente, "Cole
ção 1mbondeiro", antologia 
do moderno conto de expan
são portuguêsa; "Mákua", 
coJetãnea de poesia; "Cole
ção Primavera", cadernos di· 
dátlcos; "Dendéla", coletâ
nea de contos para crianças; 
e " Imbondeiro Gigante", vo
lume de contos colaborado 
por ultramarinos, metropo· 

ri. contendo 54 ilustrações 
r -'hp, rMiC'ps e um mapa ro· 
leiro, é um relato de um ex· 
prisioneiro alemão, e aqul 
nos dá uma visão da vida ti· 
bet.ana, introduzindo·nos 
num mundo 
desconhecido. 

intei ramente 
Mas não é 

apenas islo que o livro ofe
rece: ale:não que se encon
trava na Indja por ocasião 
da ú.ltima guerra, o autor 
foi aprinionado; faz·nos, en· 
tão, acompanhar o interna· 
menta dos prisioneiros, de
pois a sequência de fugas a
, raves das florestas do Hi· 
malaia, até deixar o terri tó
rio indú, sob contrOle dos 
Inglêses, rumando para. o TI· 
bete', onde autor e seus com· 
panheiros fazem amizade e 
se tornam hóspedes da ca· 
sa paterna do Dalai Lama. 
Em "Minha Terra e meu 

dá-nos povo" o Dalai Lama narra 
ppaanWiol'1illUmnn--· -.aala--;luiaa .~éo • -dominação do 

ca da tlcçAo e das letras de Pais pela China comunista. 
lingua portuguêsa, com suas Além deste aspecto politico 
semelhanças e suas peculia- da obra temos a narrativa 
ridades próprias. Ainda há do curioso método da esco
pouco recebemos m ais três lha, segundo milenar tradj· 
volumes da coleção Imbon- ção religiosa, do surgimen
deiro: n . 52 - Quatro jo- to de um novo DaIai Lama 
vens con tistas alentejanos, que é, sempre, reencarna
respectivamente "Semeado. ção do anterior. O autor ex
ra de Estrêlas" 'de Antônio pItes como foi escolhido, 
José Moita G~lvão. "Maria- aos dois anos de idade, após 
Aranha" de Fernanda Dias. reallr favoravelmente aos 
"O Busto,. de Manuel Pieda· testes de · reencarnação, pre
de Corres e "Cantar a Vida" parando-se. a seguir, dur8n.
de Matos 'pereira: n. 53/ 54, te 15 anos, para a sua fun
volume dlJplo contendo, sob I ção. O livro conclui com um 
o Utulo "Sol na Janela", uma esboço do budismo no Ti
série de contos de Manuel bete. Traduzido por Constan 
Amaral; n. 55 - "O Rapaz tino Papeologo, o vo]ume 
Doente" conto de Gabriel contm 36 Uustrações foto-, 
Mariano. Em todos os volu· gráficas e dois mapas. 
mes, melhor ou pior realiza· 
dos, vemos uma realidade, 
temos uma visão de um mun 
do e de autores que p rocu
ram se afirmar, recriando o 
seu meio ambiente. Cada vo· 
lume traz pequena nota bio
gráfic.8 a respeito do autor. 

T IBETE EM DOIS VOLU
MES - Na Coleção "Cami· 
nhos da Vida", lànça a Eçli
ções Melhoramentos, de SP. 
dois livros a propósito do 
mesmo assunto: o Tibete. 
São êles: "Sete Anos do Ti
bete" de Henrich Harrer e 
"Minha Terra e Meu Povo" 
(A tragédia do Tibete) do 
Dalal Lama. O primeiro, em 
tradução de Marina Guaspa-

HISTORIA DA CIVILIZA
ÇAO BRASILEIRA - de Du
lia Ramos - Edição Sarai
vá - SP - Em quartá edi
ção, com nova redação em 
Virtude das alterações intro 
duzidas no programa, . sur
ge êste livro destinado ao 
primeiro ano da Escola Nor
mal (Ctirso d.e Formação 
Profissional do Professor). 
DI! fonna sintética c objeti
va, o autor dá uma idéia da 
civilização brasJleira, de 
seus primórdios aos nossos 
dias. 

(Para remessa de publi· 
r.ações e informações: 

SM - CP. 384 - Florianó
polis - Santa Catarina; 
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DOIS INQUERITOS 
Dois coiunistas literários 
<HéUo Pólvora e José Con" 
de), estão realizando, atr't
vês de suas respe~tlvas co
lunas nos jornais HDiário 
CarIoca" e "Correio da Ma
nhã", dois lnqqerttos õe 
bastante interesse para rs 
melas culturais brasileiros, 
por permitirem um levan
tamento ainda que ,;uper.~ 

flcial , das tendên cias e das 
influências dos nossos es
critores. No "Diário Cario
ca", Hélio Pólvora quer sa
her C1.uaiS os dez roman CElS 
brasIleiros de todos os t em
pos; enquanto isto, no 

os seguIntes capítulos : Di
visão fu;.damental ; D4.
Quilo que se é; Daquilo que 
se tem; Daquilo que se l'e
presenta: ParêntEses e má
ximas; e Da diferença lus 
idades da vida; o livro 
pertence a série "ijoje " 
Amanhã", no qual, entre 
outros, já saiu a obra te 
A. Schwettzer "Decadência 
e degeneração da Cultura". 

o TIO GORIOTI - H. 
13alzac - tradução de Au
gusto de Sousa - vo1umM 
195/ 6 da coleção Saraiva -
Editora SARAIVA - SP -
19~ - Com uma obra SUl'

preendente, diante da quftl 

\ 
i 

, 

~ 

v 

"CorreIo da Mlinhã", José '''inl7u- m pode permanec~r 
. pergunta a respeito indiferente, Baizar e um ~ 
vinte obra. mais im- dos '·monstros s~" 

lançallas n",..- dda ... IIt""atura "",",dUlI. Sua 
,~, .•. ~- COliládia Humana. é um 

.riOB já 
pondq~m 

tionárlQs. 

res
a ambos os queo;-

AFORIB!,IO PARA A SA
BEDORIA DA VIDA - Ar
thur 8chopenhauer - tra
dução e prefácio de Gené
sio de Almeida Moura-
4a. edição - Edições Me
lhoramentos - SP - 1964 
_ Nêste livro, o a utor, co
nhecido como pessimista 
extremo, aproxima-se da 

. gente comum pàra t rans
mitir idéias e reflexões pru
dente8, afirmando o tradu
tor e prefaclador que os 
"aferlsmos servem nao r,o 
para 8e l ulga a complexa 
c f"tP.rossante personaUda
<le de Schopenha uer , eO!J1O 
tambéhl para sentir que 
. ... niéxlmp.s são aplica
véla a todos os tempos e a 
todo8 08 JlOV08" . Contendo 

, 

mundo, com tôtlas as suus 
contradJçÕes. grandezas e 9 
mJsérlas, sendo êste O 'i lo ~ 
Gorlot. com suas persona
gens, das obras mais carac
tArist,icas na sp.rie, onde es

t 

tão exempUficadas tôdas ~, 
Quall~ades (e defeitos) de 
Balzac. Qualirtades Que são 
imensas. defeitos que faz~m 
lJarte do seu mundo tumul
tuário e cont.raditórlo. E' 
sempre numa mistura ip. 
espanto, admiracão in con
tida e nllus.a, que se lê - ~ 
eu se relê êste tao <:1I[1)r,'

endente, na obra . como 11a 
vIda, Honoré • de Ba 17Q.C. 

tão bem retratou sua épo

~ 
s' 
J: 

" c 
,,' 

ca e que tanto conhecia 
alma humana e seus esea-
ninhos. • 

(Para demessa de "u~l!
saci\Ps . SM CP ~R4 - \ 

Florianópolis - Santa Ca- fi 
tarlna) ur, 
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TEATRO GREGO Se'c' 

. 10nt .1. ''!Í\!J r;'Js afast..a du BU:
pre ti. (L'.n ,~ d;J Ci1"1P, . o.a lin

-~U20~re!n , U<! 1.1Ü.neir'l. 00-; :1 

c não n'~:10';,. ~PH('\ )i l:V (0) ,. 
mo \'ern nnrudo - fi velha 

01 

({ão, intl'oduç-ão, notDs ~ t ra
du" ão d ireta do ('l'C'~O ')or • ~ c ) 

ço 

Jnime Bn.1.:J:l - Cbssicos . .. .. , 
:, U ,, ':J cc (;u l t,riX 

SP. - Reu'tlÍndo q UJ.tro o· 
bras prima do teatro g:r0i',w 
neste volwne, JB presta (c
levante serviço às . n::w."a~ 

1<..' " . ':'' ' cCIL0call!l:)") rl1('''11-
\,;C do leitor. - e ~llaiS ' espe
C'ialemente dos :nte rcf:sados 
no ':i p :'oblcmo;." t::!:lt rais . -
t1'''''l)fl,ll-)CC: ( !ul:: a inda hoj e 
s ã o r enTc')cnl '\(l"'" 'y.l", LUC. 
continu::lln tendo 'UI.! b;!'o, 
au têntico e. eterno. ~ . '.'.Com 
•. P t'':'IT'!ctcu Acorrentado" de 
E !-'oullo: "Rei F.clip~" · de 80-
fc(>1c~: " 'H!nóHtn" di-.! w: .. Il';' 
pt"(le<.: - t' "Y\Iuve'1, '- de Ar isto
frJnns tc:nc,c; UI"' '' \';"!ão. (1-

~ ~ml ,;\l." S rw·nlJ i n·\d'C'ta~ c I F 
g r and ez:lS. nU111:l ga I(>:; i '\ i. li.. r' 

,'r l'Ü', u'1 ti .:: til):)" . ~·~ r· SI 

t rl clo clt' um .. ' e~ 1 'Ír' 'J Ap'\ rea é 
'''T'' '~-''l1t~ '< :l r'l p ~!\ ic ··es navio. 
qa<.!e~ . r' ;~t l)'l" fl j -:;(: ,"" c:\: c 
o 'que hHporta não .-;, \1 rfile 
vem nanudo. m~s sim ro .. 
tr~O vexp llarado ~ fl' '/C! ru.\. 

, . . . 
senhora , a~qra a l'qul-rlC :.l, 
ciue r eto'rua à suí; t pr"a ~, 1, 

,:d:~ · .. s~i!a ' çs(.qr~a~·lld~. po 
.bre e sem esperanças - o , . .' .' 
autor ll't\r;'l Wil QuadrD n .. . ' 
ma rgo. CTnel e pr l.Hnnrl (!n1rll 
te satírico cte tll na Eccico.3· 
de. A h!stór ia I!:e c:esf' \11·uln 
nu m a cidade qu r.lque r, e m 

f.' r .... U!! .. '" p~Htc: da. Eu ropa 
CCn~l'J. ~ , r. U1.~. P{"':- OT1!.J.f"C'1'; C 

te-\1, como "';J.O rnfucado <:. , 
"ão de Qualquer lugar c à'i! 
Q1l a1q1ler época. Renovando 
a a rte do t~'::\t ro, d:.l1ldo-1r e 
nova dimensã.O, F r icdric') 
Durr crun D.tt. indo r""pori· 
'nté!lta!l'nente alé~1 1 de um 
I onesC'.o ou um J\"ckct , 1. .. 

C 

1 
, , 

; 

• 

I r~,n~<; ele ... ou s tmtol'l'!-S mais 
rr'n re~f'''' I r., i~:e .:; '1C~ reR;)e~' 
t ixos gCtJ(, f OS . ctn ~;~n'i n (' ri a
d('t r ct :\ Orf'cin . Nn in trflf;· J
('~;') 00 ."ol' , ·n(' .. lB d á. em 
l'~í.d jpa." pi l1· ·cl.<J.d~H;. 11m lo" 
vontun1cnto do t..::atTo gre<.:;d 
e de ~ua imuortunrm. 1'lrC!:>U.

rando O leitor p!lrn. m elhor 
C01',prec-'1de r (> apreender b 
11ft rlll UJ.u sentido das poças 
c Llo que sig'l!.fic~ cada U:l1 

(1·1.., tluatro nu trJ!"CS t~:adllri .. 
tlr)~ . J ,istantc'" maiores da. 
:l,'I'"l n t .... 'lh·al. C5~U<\ p r'I":;'!;' ~jio 
nl,...,~mr;; tiJ ':éFd"~ ~indn. ho 
j". havendo ('on t r1"J\1\udn pa-
1"1 !1 rOf111n.(~i!1 d .... t)'·"'\a H-o
'T.\w gl il1 t Pat r<"!l c de inúmc .. 
1.1)<; m ih"\s QUo''' i I"J {nrl'J'\am e 
11lIJilt~m-:;:p '1h 1d a 010ra T' ÜO 

apeu0" no tea.tro. 
A YISI TA DA VELHA ~'Fr 

NHO"..A - ~"riedric\1 Dur
reY\l l"' ~l,ntt - qoleção Tea .. 
j TO 1\fnÓP'··10 - Liv r a lia. A .. 
f~i r 1;(1j1 ô;·~ - 1:10 - '1' 1'"9 r1u 
r.:lo (. iJ 11 i ndução dlJ ~lário 
rI ., qjí'·~ -- Ao int.itu13.r sua 
nbl·:.t d e l'f)médin. t r ár.ir:R em 
Irp.:; ntos, fl A. j á pre" ar'1. o 
l t:ljlor p ur a (l qu e i r á enC0n .. 
1 r~r. "'la ~ ~c esta p!€P!trnr.ão 
.,f.-n u para Uln a. obr a viru-

, 
tin:;~ . num ontrn rli"'a ('"j. 

p.ecUico. com a V isft,q -jg -\"e 

lJ'~ St'nho'"9. p :~ltura de um 
I:\,.CC11t. orno o A. mesmo ar 
c!'lnt lJ3, r-m n t,'1fl') (l11!' n nc; .:;<\ 

parecer e~t ra.l1ho. gl la pe-;a 
"escreve "sores humanos e 
não titeres. uma ação e n~ 
Ul"'Ul a1c10rin. ~ ') rc"c'l tl'l"I do 
111.'1 11"'H"ldo c n ri o nn1:t n10 .. 
ral", Ante-cO!l\""en~lom~l. to
ma.ndo t ôdas as liberda
des pa ra atingir e t ran 5mitir 
(t ~ t' l1e deseja. FU, dominan .. 
do inte~rahnento o seu • e
tier, reqUza obra maior e 
. , madura e QUo, estamos ce r 
t os, ficarÁ. COll1 um m arco e 
retrato de unm, época. 

(Para remessa UB publica .. 
ç t)cs e informacõcs 

S M , - CP 3fH - l" lori"l" 
n ót>olis - Sant a Cat'lrina.) 
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, ABL: DE PARA1ll!:N'!J ' .da terra e õn ~;.nt. carlo-
• . ~..... ' oca, terra e gente Que f't~ 

Com as r ecentes - c :' tão bem conne'!e e tãt' 
mals ' do que aceriada3 ..:: bem sabe ;nterÍ'I~. tar: e 

. ~ . elelç~s de Marquea Rcbe .. , tra-~ ..... u 1r ao leItor, numa 
I )0" lo e Adotllu FI!ho, r espec- ' m; I 'a tradlc,io . 'que 
1 te... thamente parn a.a 7~H~ns ' ve91 .. c; . ~nuel Antônio de 
lade: ' de Magalhães d, .'lze,·edo' 4Jn;et;a, . Jla"!ln~D por um 
tASI- • "Alvaro Moreira, 'está de Machado de .Ass ,s, pro de 

• 

-
> 

DA parabrns a ' AcademIa Era- sembocar !, um ;Llm.à 1:I.r
\ E s1Je~ra de .Letras. ~r Ines- re; de ,outro ' IR " , Atlontas . 
°mu'a !no o cãso de ~r. afJrma r ' FHho, com ;SUa ll!"guagern • 

qu~, mafoS do que 'qs ,lt'tCr!- sotr!da e traba!huja. ao ex 
des escrltoJ'Ps gÍl-ha a !l- tl ~mo, com sua Il'Cllte 60 

rerr" 'C!!dem.!a " >om . a atlml ' s:10 sul .da BahJa, da re;>:'àc .ca 
' dJs... de ambos Porque, v"!rdbde caue1ra, com • Soa (;rUogia 
oen- seja '!ta, houve um~ épo- que é uma gesta dJ S luta, 
\ ser ca, nãl" muttr. rE"lUota, ~rtt daquele 1>0'10, n<LrrnJn.s 
'1ta., . que a ,Jll pouco ou nU13 por alguém que sabe or- . 
'M re tfl'prfl8c"t<lva parâ , 8S :1."18... quer uma ~tórla e dar-
1. co sa. letras, serVlI'd,\ de re- lhe verdade • dlmen.io . 

, iPro- fúgJo !lara medlOlrJ1u. 1(,8, Em 11mbos, multo em-
e Pro velharias. (!'tão $1'1 cTl'noH_ bora as díteretlçn.s est flist t 
cJaU- giras, mas ' prinCI?"mel' tc cas Que , os separ1!.m e Indl 

llten\rfasl e """""nt... to, Vldua ·I • .am, a . mesma preo . 
, ,. que mo vago s(>rvido ~ . n",s Cupação COm .1 torml!.', rom 

~J\DE mala . vagoS aloll,l, Que lã o tratament. at~ a .,fxau~
'ESA Iam repou_ar e b,qerlear tão da COl88 !lterárJa, com 
fLl.'t o famoso ebl ~a.., 010"", o doml~lo ,.m;.>re cr"cpn 
.S td ,De llr's anos para 'cli, ato te '0 Idioma, dando-lhe "'I 
elas·· ta Um ou outro eMO corno anccs nova~ e Jnédit.as 

ocJals o de' um Deo!l"do Couto tudo lato sem prejuíjo da . 
lI'fl m que "sda tem a ver com a qUalidade narrdiÍl'a O&m 
' cor literatura, houve uma re- ponto de vista " contP.U:Us~1 . .. 
o dl- vlravolta; ' com o l~gresSo vo, 

I P da de T'omes CQlnO um A1varo I 'Ruer ,eJa no l-lR COIl1J.~_ 
il>ria Uns, um Cass'ano R1.!9.rio ta (''tlrco dE', C.:;elh!"'ho". 
IOp~... um A1rá""10 COUtlnh3, ' um ; 'Osc:r.lno"), l o:nnnclsta ( 
sObre lIuréllo Fuarquc de Hola" "Marata", A Est:ela Sobe') 
:0 da da, 11m G".hnal'ãpH Rosa, memQrjal ~8ta dêsre glghn
b!lca , en.tr~ outros , renovando_ ' tesco palne) da >Ida nacl0 

SCIl- se Ql!allf1cntl.vamente o nal que .é "P I1:'P<1)110 Pai 
f~lcos 8!'lble" te. . tido"; quer ael' no atUa_ 
:.1 .":1- Marqu.. RebOlO e Atlo- do e arguto ensals!a que ê 

com nlns FI·ho. são "omes dos o AF com seu "Mo-1crnos ' 
,Jsras.· m~l. " B!!(~ltjc~tlm~ e repre Flcclon!~a8 n:-.~I!elrns" 
res 'Ie SP.l"'tatJvos das nossas le- . ou o vIgoroso a ori

f
!':1aI 

... -- f' tras Rtua1s, são' nomps '1ue r omancista (US~l'VO.3 · dit • 
<llg.~It!cam · ~uma IItt n.tu..... Morte:', "Memórfas d~ .Lá-, . . .' 

'-_o ambos cOql llrila obra ' j á ' zaro", "Corpo VivIJ' ) ~e-

• 

• 

. 

if 

I • , , 
• 

DA ' S E MANA, ' 
DA :.S EM ANA · 

j , • • 

O' i ~, f M A NA 
. M A N'A 
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a -:t&, obra s" n !livt:l e mos a m~srna . illlpressã'J 
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o ESTADO - FpoliS; O5Íloiao 
i 

Um 

, Os Livros 
• 

de vinte 
Tonico e o segredo, de Antonieta Dias de Mor

aes. Edições Salamandra/lnl-Mec. RJ , 1980. Eis 
um romance de aventuras cheio de peripécias em~ 
cionantes e. a par disso, um mergulho no mundo de 
trabalho. luta e sonho de um bairro proletário na 
década de vinte. No calor de revolução (seria a de 
24?) um grupo de rapazes e meninos participa ati
vamente dos acontecimentos; entre eles se destaca 
~onico. garoto vivo e independente. disposto a rea· 
hzar sua tarda e ser digno da confiança dos campa· 
"heiros. Os personagens, bem delineados. são 
complexos e têm raizes na terra . as crianças brincam 
e riem, o que não as impede de serem responsáveis e 
acompanharem os acontecimentos. Os conflitos 
entre pais e filhos são apresentados com realidade e 
a solução para eles não é maniquefsta . O enredo é 
vibrante. mas resta ao leitor a impressão de que, 

propositadamente. nem ludo foi contado. e que é: 
preciso pensar mais fundo para ver a verdade que 
nem sempre se revela ao primeiro olhar. A lingua
gem é clara e viva. o rítmo narrativo ora agitado ora 
mais lento. -e proporciona as pausas necessárias 
para a renedo e o sonho. 

Mad Maria , de Márcio de 
Souza , Editora Civilização Brasi~ 
leira , RJ . 1980. Mais um romance 
do A. De GaI .... Imperador 40 
Acre. Agora , depois de lançar 
Operação sUêndo, que se passa 
no centro urbano de São Paulo 
num perfodo crftico do pais. MS 
faz ~ua r~o em cima de um ept-. 
sódIO verídICO, a dramática cons
trução da rerrovia Madeira ~ 
Mamoré. passagem pouco ca
nhecida da história do Brasil. 
Chamada "ferrovia do diabo". 
no romance o A. denuncia a vio
lência, as arbitrariedades e a ga
nância das grandes companhias 
inglesas. e a morte e a miséria dos 
que. para tentar melhorar de 
vida . aceitavam trabalhar na 
construção. 

• • 
Miserere, de Veda Schmaltz, 

Edições Antares-lnI/Mec, RJ , 
1980. Outro expressivo titulo da 
coleção Diadorim, reunindo uma 
série de contos onde a pesquisa da 
alma humana e a nota Urica são as 
principais constantes. Diz Ber~ 
nardo ~Iis , no prerácio. que a A. 

As ilustruçôes de Regina Yolanda situa os acon
tecimentos em São Paulo da década de vinte. porém 
ao situar histórica mente a história lhe acrescenta 
também uma dimensão de poesia . como se uma 
nlvoa de impossibilidade toldasse a recuperação do 
passado. 

Enfim. um excelente livro para crianças e jovens. 
que os "grandes" ierllio de um fôlego e que, por 
certo, no Brasil obterá o mesmo êxito alcançado na 
França. onde recebeu os prêmios mais importantes 
atribufdos à literatura para juventude. 

• 

usa "recursos expressionistas. 
sem se arastar totalmente da visão 
mimética. e faz do fluxo de cons-
ciência o instrumento de sua co
municação. numa linguagem 
artistico-literária por excelência. 
com inrração da linearidade da 
onisciência tradicionais". ... 

Liberdade condicional, de 
Sinval Medina. Editora Codecri. 
RJ . 1980. Um romance político. 
como vários que tem surgido nos 
últimos anos. que revela os prcr 
blemas do pais nestes anos recen~ 
teso a desagregação ideológica e a 
desestruturaçAo emocional dos 
personagens. Mas além do que 
está narrado. do recado humano. 
o A. se preocupa também com o 
como narrar. procurando r.ren
der e chamar a atenção do eitor 
através de uma linguagem e"plica 
e de capitulas curtos e diretos . .. . 

Conto Candan,o, Coor~ 

denação de Salomão SoDia, Edi
tora Coordenada. BrasUía . 1980. 
Um mapeamento da história 
curta em Brasflia. nio especift
camente sobre sua vida e sua 

-

ge nte e das cid~des satélites, mas 
escrita por autores que vivem na 
capital federal e q ue procuram se 
integrar e compreender aquele 
mundo. Entre eles. o catarinense 
Emanuel Medeiros Vieira , que 
narra um episódio desenrolado 
no planalto central . .. . 

Rédea trançada, de Edson 
Ubaldo. Editora Soma. SP. 1980. 
Contos Regionais . desenrolados 
na região serrana de Santa Cata~ 
rina . procurando o A. captar o 
clima e o linguajar típico: ~ra 
Torrieri Guimarães. que assinfl ·a 
ore lha do livro. "o mais é de ler 
Edson Ubaldo. deliciar~se com 
sua proza limplda. rica e brilhante e 
com suas estórias verdadeiras" 
• • • A hora anterior, de Eve~ 
raldo Moreira Veras. Livraria 
José Olympio Editora/Mec. RJ, 
1980; e Autópsia, ando, de Eve· 
rardo Moreira Vera , Edição do 
Autor, Olinda. 1980. Dois livros 
onde a pesquisa. o A. conquistou 
o prêmio do INL. em 1978. conre
rido por uma comissão composta 
por Octávio de Faria, Fausto 
Cunha e Judith Grossmann. No 

093 Salm MIa.1 

Um dia Atípico no 

bar do Odilon 
senhoras e Senhores, A Voz do Brasil, de Jeferson Ribeiro de 

Andrade. Editora Record. RJ . 1980. Nesta ficçãcrreportagem. o A. 
Retoma uma tema que lhe é muito caro e que já serviu de titulo para o 
seu livro anterior. Um homem bebe cerveja no bar do Odilon. 
Estamos. agora. novamente no mesmo bar do Odilon . E Odilon serve 
como ponto de ligação entre as variadas vidas que vão ali ancorar. em 
busca de nem bem sabem o que. São pessoas das mais direrentes 
categorias. e extratos SOCIai S. ma'pelavel mente arrastadas para os 
bares da noite . onde . numa espécie de catarse . 
tudo extravasam . Pois 'Os bares são. sem dúvida . os precursores 
da análise do grupo. Ali se abrem. conrraternizam. brigam, discutem . 
se razem confidências. N;1frando com simplicidade. num estilo corren· 
tio e coloquial. entrelaçando histórias. mantendo um tom de depoi
mento. fundindo realidade e ficção . Jeferson nos dá um panorama do 
Brasil de Hoje. naquele microcosmo do bar um macrocosmo. um Brasil de 
gente inquieta e uniforme que palpita em busca de afirmação. Se o 
personagem Odilon é claramente um alter-ego do Autor e se por vezes 
ele. escorregadio. nos foge. algumas das figuras desc ritas adquirem 
força e presença nesta ficçãcrreportagem que é quase um teatro
reportagem onde fica fragrante. também. o carinho e a simpatia com 
que ele vê a sua Belo Hozintonte. Num dia atípico (para usar uma 
expressão em voga). uma segu nda-Cei ra. a fauna normal de outros 
dias-noites desaba no bar do Odilon . com suas angústias e dúvidas. E 
então vão desril ando causas de figuras trá~icas. patêticas ou risíveis 
como o poeta. o italiano, o cego. o ··seu' Hélio. a Katia·Louca. o 
Pinto Murcho. entre tantos outros que aparecem e somem na noite do 
bar. ' 

parecer. a comissâo assinalou que 
EMV "renova a narrativa. expe~ 
rimentando. simultaneamente . 
novos procedimentos e mantendo 
viva e indene a sua elaboração". 
São dois livros instigantes. nos 
quais acompanhamos a evolução 
do A. seu processo narrativo e sua 
preocupação com o bicho ho
mem . 

A legião do espaço, de Jack 
Williamson. trad. de Aurea Weis-
semberg; Star King (A saga dos 
principes·demônios). de Jack 
Vance. trad. de Marina Leão Tei
xeira Viriato de Medeiros. Livra· 
ria Francisco Alves Editora. RJ . 
1980. Mais dois sugestivos títulos 
(n.os l7e 18)da coleção"Mundos 
da Ficção Cientifica". coorde~ 
nada por Fausto Cunha. No pri
meiro, as aventuras de quatro 
homens em luta para salvar a 
terra ameaçada pelas Medusas; e 

no segundo. a históna da Vin

gança de um homem contra cor
sários do espaço que destruíram 
sua cidade. ... 

Quatro dias de rebe-
lião . de Rufino dos San
tos. Livraria José Olympio Edi· 
tora . RJ. 1980. Um veio quase 
inexplorado. o da ricção baseada 
em acontecimentos históricos. 
tem aq ui um bom exemplar. O A. 
narra como reagiu a população 
pobre do Rio . em novembro de 
1904. contra a vacinação obriga
tória. e mostra o porquê' da rea~ 
ção. Tomando conta da cidade. 
surrando vacinadores. invadindo 
prédios públicos. os populares 
circulam por um Rio que sumiu. 
tragado pelo progresso. JRS cria 
uma galeria de personagens hu~ 
manos. que viveram este episódio 
intrigante da Primeira República . ... 
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o 

OSUVROS 
• 

A luta com o 
Numa linguagem densa e contida. DIIIII 

lyz Luft cria, nesta curta novela de 
parceiras, de Lya luh. Editora Nova 
clima carregado de simbolos e de 
e Iradutora. percebe-se nesta primeira 
autores alemães e ing!tses, que cert3d'llate • 
fazer literário. 

Utilizando-se da primeira pessoa "" ......... , • .\111_ ... 
oferece um livro insólito, banhado por forte lOpl'O I.ic:oe.'
se debete uma das figuras femininas maiI às, z2f1iVII"'~ 
brasileira. Diz Lya Luft que muito embon .... q t 
de autobiográftco em As parceiras, ........ os .!,. 
engaiolado!;, os demônios engavetados, que ............. _ 
aqui, nesscsubmundo das emoçôesqueim' _ ,.,'n'DllDIIC 
0$ toma cúmplices na aventura de . 

A personagem a :~j=: se sit~ e aos seus. se De 
dramática surge a cresceftle I 

dade que sofre o impacto de FI'89~. 
várias gamas de mulheres. que se 
jogada incidentalmeatc no 1 .. 10: 
. eba .. mágica para se penolra .. 
(ntimo de Anelise. Embora 
mente fortuita, no inkio e 1< .. 
de inlcnções muilo grande. 
pnlavra. A1faaema, que .... npa 
sua busca. 

Doplescnte. a Autora capta apea'. 
passado. Procura extrair dele a p • ~ : 
aconteceu com aqueles sera. Tenta o li 
rarlles. Mas Aneli .. lhe f .... lermina 
lembranças. E de concrelo acabam 
velha casa. o cAo, a casseira Nazar6 '-
inlcrferi .. m DO mergulho que a ~ ... 
J<CuperaçAo do passado e a_ 

Mas u forças que 
arrasta; mas u figuras que . 
mais f orle . E a frase final 
para o mundo das sombras. 
A'ItÜJOv_bpqdo.o· Q 

PotáD.se .... 
o lertor nio _ o 
inquietando e inquietante. 

lIEGISTIIO 
A •• u1lunçio,,lonJ_101 WiIIII • CIa. 

Edilora NacionaUINL-MEC, , ao ri-
nero. este livro é um clãssico da sociol" brasileira. O A. 
analisa o processo de (ormação das comunidades rurais de imi
grantes no Sul do Pais. dedicando boa pane ao estudo de Sanla. 
Catarina. Volumf; 250 da coleção Brasiliana. há muito esgotado, 
reaparece em 21 edição, ilustrada, re.vista e ampliada. 

• •• 
Universo - As inteligências estrateneDIIS, de Ronaldo R~ 

gério de Freitas Mourão. livraria Francisco Alves Editora, RJ , 
1980. Reun ião de artigos publicados no "'Jornal do Brasil". onde o 
A. visa não só divulgar a Astronomia entre os leigos. mas tambt-m 
demonstrar a importância das ciências especiais na vida do h0-
mem . A propósito do livro diz Fausto Cunha: 
atraente para todos os públicos. pela maneira clara e 
como ele aborda e expõe temas dificeis e )S 
Edição ilustrada. 1-

• •• 
Critica e poética, de Afrãnio Coutinho. Editora Civilizaçã~e 

Brasileira. RJ . 1980. Nesta visão abrangente do descnvoJ\limento,r_ 
da crítica literária . de Platão e Aristóteles até os nossos dias. o A .. ta responsável pela introdução de toda uma mentalidade critica no 
país. oferece estudos que interessam aos estudiosos em geral e aos . 
universitários em particular. Esta segunda edição vem acrescida IS 
de um segundo ensaio sobre a critica literária no Brasil. que)S 
com pie menta o anterior. 3r 

• •• 
A casa do nada. de Gema Benedikt. Edições Antares lNL 

M EC, Rj . 1980. Para além da significação simbólica que mare de 
fundamente este romance há . igualmente. um esforço de reela~m 
ração e reconstrução da linguagem . Através de Evangelina, pesa
sonagem complexa que recusa o presente para integrar-se no mitcém 
a A. cria uma obra abena de ressonâncias incomuns. exigindc,.a O 
"rena participação do leitor para a sua total apreensão. Em SI do 
prefácio. Bela José diz que "o motivo central do romance é' 
reflexão sobre a produção do seu texto narrativo. texto global. 
partir de textos fragmentários". 1i nal 

• •• 

Morreu um cavalo, de José Ferreira 
Cáledra/lNL-MEC. RJ. 1980. Série de contos ... Ii .... 
plicidade e objetividade. O A. dá. aqui. uma .me de 
regionais. (ixando tipps e paisagens. como no c:oato 
titulo ao volume. Mas em alguns. COIIIO"A lir .... 
nota intimista e Urica. 

• • • 
Di.o, de Jose de Alencar. Edilora Alica. sr. '110. tlm 

título da série "Bom Uvro", erq Que sIp DU1zl1ndll clh'oara 
cII .... sa literatura. Rom ..... """"' ... rúlico di ... do l8IlI\.a O 
lismo. neJe.8travésde Emflil, qaraspira .... J VdSD.IeI" d 
um relrato da época de .... COSIUmes. AI&tI da ..... ..rn O 
professora Norma Seltzer Goldstein. que procura sinlar'eIIt Ih dos 
do autor de Iracema, a edição conta ainda com um suplemento hu
trabalho. • O e 

• •• 
o abc de 1980, de HercuJes Corrêa, Editora Civilização Bra ali

leira. RJ , II)HU . Um Ilder Sindical e membro do PCO faz UI 
análise objetiva da greve dos metalúrgicos paulistas de Sani de 
André. São Bernardo e São Caetano. estudando suas consequOmO 
das. as virtudes e as falhas do movimento. ~a O 
, . . . . 

O Povo e o Papft. .vários autores. Editora Civilização B~~ul
leira . RJ. 1980. Balanço crítico da visita de João Paulo 11 ao Bra .1' 
e dos reflexos de sua caminhada pe:lo país. Os trabalhos forlel 1-

·escritos durante e imediatamente a~ a visita e pretendem at 
um debate critico sobre a posição da Igreja Católica na vida soe 
brasileira. 

••• ntro 
O povoado, de Sylvio Rabdlo. Editora Civlização Bm ile de 

lNL-MEC. Rj. 1980. Memórias e depoimentos. onde o A. recqtrter 
titui.o Bra~ il per~ambucano de ~ua inf~ncia ~ ~oci~ade. l i se. 
Máno da Silva Orno. "nestas págmas estao os ultlmos Instant O . 
os primeiros dos séculos XIX e XX·'. f mo 

• • • ie nte 
Tudo c~,s:e'~~:com Maqw.avel. de Luciano Gruppi. L'J isas, 

Editores. partir de aulas proferidas pelo I 
Instituto Palmiro de Roma. este livro mostra as ci 

ções de Lenin e ~~.::~~~ C= rara de in cc 
do estado 
assim. obra 
sobre as 
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95 os I,IVROS 
SaI.MIpel 

A for \'8 criadora 
• 

de Ricardo Ramos 
Ficcionista que publica agora o seu oitavo livro de contos (escre~ 

vou, tam~m , uma novela e um romance), o Autor reafirma, aqui 
~Ôs inventores estio vivos . contas, Ricardo Ramos, Editora Nova 
Fronteira, RJ, 1980) sua força criadora e seu domfftio da linguagem 
e da técnica narraliva. São onze histórias que 'abordam dois temas 
centrais: o viver desvivendo na megalópole e o mundo .da infância. 

No primeiro grupo temos .a tragicomMia dos que se deixam enlear 
nas malhas. do cosumismo (quem não?): a adoraçlo dominical do 
fetiche máximo do Brasil grande: o automóvel, 'em "A casa no 
Encantado"; em "Peão e pastor" acompanhamos as andanças de um 
escriturário pelas ruas da cidade no inter.álo para o almoço, um 
entre os milhares que vieram para vencer na vida, e suas refiçxôes 
todas ' feitas de anilncios e dogans (muito de mistura tom um 
sofrimento real); "Dias e noites de Sandra" ~ o diArio da garota~ 
propagarida, um dos muitos anigos de consumo disporuveiS Df 
praça. Depois, as histórias dos vencedores, ("Um guaraná para o 
General", "Casados x Solteiros", "Subir na Vida") tom suas lamen
táveis vitoriazinhas pessoais, feitas de abdicação e mesquinharias; e 
ainda os derrotados que não aceitam as regras do jogo, em ''Cosme e 
Damiio", narrativa seca e contundente de um episódio policial. 

O conto que dá titulo ao livro ~ uma alegoria sobre a criação e nos 
coloca inúmeras questões, entre elas a da apropriação da obra de 
ane por quem a desfruta e ada leitura abena; ou quem sabe não seja 
uma alegoria e sim um exerc'cio realista tendo por centro as trocas 
interpessoais e as várias vidas que vivemos numa só vid~ A~ 

"Severino" foge ao assunto central, se bem que i deSSC$IIQue se 
alimenta a barriga insaciável das cidades; das palavras poucas e 
escolhidas surge nilido o drama, que é individual e social; uma 
história batida, vergonhosamente comum . e que nos toca porque a 
conten~o de linguagem r~~lça-lhe a pungência. • 

Dois contos tratam da infância: "Longe" e "Paisagem com Me-I 
nino". Em ambos um clima de densa pOesia, bem longe do pseudo
lirismo tão comum quando criança entra em cena. No primeiro li 
frágil fronteira entre a felicidade e a desgraça; no segundo a iniciação 
de um escritor. 

Em todos os contos, como tema central. a contradição entre as 
aspirações melhores dos homems e a engrenagem social a lhes impor 
um entredeyoramento diuturno. 

E por todo o livro, nem ao menos uma palavra altissonante. 
linguagem contida, frases escorreitas, poucos adjetivos, vocabulá
rio exato. Mas. no fim , fica-nos um SOCO no estômago e um grito nos 
ouvidos. 

REGISTRO 
O crepúsculo do macho, de Fernando Gabeira, Editora Co

decri , RJ , 1980. Prosseguindo em sua história , que ~ em grande 
pane uma boa parcela da história recente de sua geração e de seu 
pais. o A. nos d~ aqui um livro que está fadado ao mesmo sucesso 
que teve o anterior, "O que é isto, c!Ompanbeiro?", A caminhada 
dos ei"ilados, suas interrogações e lutas em terras estranhas, estio 
retratadas por alguém que não só viveu tudo aquilo. mas que sabe 
narrar, possUI o dominio da linguagem. ~ ao mesmo tempo em que 
se questiona a I'tspeito da verdade, põe em questão, também, pro-. ' 
bJemas que continuam vivos e atuais. Pode-se discutir e discordar 
de Gabeira. mas o que não se pode é deixar de lê-lo e procura suas 
motivações e a de seus companheiros . ... 

MOVIMENTOS 
Os ris Dsonata, de Antonio BrasiJeirQ. Editora Civiliz~o 

Brasileira/lnl-MEC, RJ , 1980. Reunindo versos de. 1968 a 1977, o 
A. nos dá um livro onde a nola rírica está sempre presente. mas 
sempre marcada por uma procura de razão de ser do home,!'l e de sua 
caminhada . .:: como ele mesmo diz: "As sementes somos nós mes
mos.1 E o tronco e os frutos.l E o semeador". E como nos movime
notas da sonata. o verso de AB nutua e nue. centrado nas dúvidas 
existenciais. ... 

o ajudante de mentiroso, de Luis Jardim, Livraria José Olym
pio Editora, RJ , 1980. Nesta novela picaresca, as mil peripécias de 
Pantaleão Siqueira. espécie de gordo Quixote, rábula e desmanchar 
malfeitos e desfazer confusões. nos limites pragmáticos da socie
dade interiorana. Sem dúvida parente literário do Vitorino Papa
Rabo, de José Lins do Rego, seu Sancho Pança t o ingenuo SimpU
cio, que reforça pela admiração desmedida os feitos do padrinho. 
Estamos, assim, diante de uma novela de costumes, em que é 
revivida uma cidadezinha do 'intérior ..oernambucano. seus ttpos. 
se~s entrechoques, seus jogos de interesses. A narrativa éescorreita. 
a linguagem saborosa - o que flão é de estranhar no Autor de um 
clássico como Boi Aruá. _ 

As aventuru de Júlio Jurenlto, de lIya Ehrenburg, trad. de 
Mauro Rosalvo, Editora Civilização Brasileira, RJ , 1980. Há muito 
esgotado, retorna em 2' edição este que é o primeiro livro do A., 
mas onde já estão presentes as suas qualidades de narrador. Aqui , 
alravés do estranho Jurenito e de seus discrpulos de várias naciona
Hdades, temos um painel humano e irônico de uma conturbada 
época da história . 

••• 
Quando o espiritual domina, de Simone de Beauvoir, Irad. de 

DaniJo Lima de Aguiar, Editora Nova Fronteira, RJ, 1980. Nestas 
cinco novelas, que mantém unidade de tratamento e linguagem, a 
companheira de Sastre e grande escritora cria um grupo de persona
gens envolvidas pela hipc:x:risia e por preconceitos que impedem o 
surgimento de suas verdadeiras personalidades. Já aqui se nola a 
preocupação central da A.: a Iibenação do ser humano em geral e da 
mulher em oanicular. _ .. 

N60 matomo. o ......w...o, de Luis Bernardo Honwada; Eofó.· 
rias do Musseque, de Jofre Rocha; Hora di Bai, de Manuel Fer
reira, Editora Áliea, SP, 1980. Mais três titulos (4,5,6) dJl coleção 
Autores Africanos. em boa hora lançada pela Átiea. São expressi
vos exemplares da nova ficção que se vem praticando naquelas 
regiões, revelando, com realidade e talento , não só a prosa de um 
novo tempo, mas também os problemas e os entrechoques entre o 
colonizado e o colonizador. No moçambicano Honwana (que já 
tivera um conto publicado por Ficçio), no angolano Rocha e no 
caboverdeano ferreira temos a mesma visão do homem e da terra, 
da luta e da resistencia e, também, da busca de uma linguagem 
própria de narrar os dramas de uma sociedade que procura sobrevi
ver e se afirmar. 

• •• 
Encontro com a 1:lvrn"çio Bn .. Oelra, RJ, D. o 2~. Mais um 

nOmero desta publicação que tem Enio Silveira como o diretor~ 
responsável e Moaeyr Felix como editor-<hefe. A pane principal 
deste númeroé dedicada a um debate onde 17 intelectuais discutem. 
de forma abrangente , a questão nacional hoje . Mas ex.istem outros 
trabalhos que chamam a atenção do leitor , como ode Moacyr felix 
(Poetas à marsem do T .. ~, eu os saúdoTj. de Carlos Cunha(Qbra 
Poética de Bandeira Tribuzi), além de quatro enfoques, por RlChard 
QUinney, Marcelo Cerqueira, Ronaldo Lima Linse Fernando Hen
rique Cardoso, sobre violência e cri~inalidade . 
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ACERTANDO AS REDES 

Paixão maior do brasileiro, jogo que atrai multidões, 
. o futebol não tem merecido, até agora, a deuida atenção 
seja de estudiosos ou ficcionistas. São bem poucos os 
livros que abordam o tema de maneira abrange nu, 
analttica ou criativaT7U!nte. Na ficção, aUm de um ou 
outro conto, pode ser citado o romance de Macedo Mi
randa (S01 Escuro); e· na análise, Os subterrâneos 

• 
do futebo~ de João Saldanha. Raros tltulos mais e:<is
tem. Agora, numa proposta bastante ambiciosa, Edil
berto Coutin/w publica todo um uolume de contos (Ma
racanã, adeus, Onze histórias de futebol, EditoraCivi
lização Brasileira, RJ, 1980), dedicados ao futebol, ao 
futebol poixão, ao futebol sofrimento, procurando en
trar na uida do jogador e do torcedor. Primio Casa de 
las Américas, 1979, o volume se inicia com uma história. 
sugestivamente denominada "Preliminar" - e a par
tida vai se desenrolando por outras dez histórias, com
pletando o time: 11. São histórias de uitória e derrota, de 
mais frustrnção do que euforia, algumas pura ficção, 
outras calcadas na realidade, muitas ficção. realidade, 
reportagem se fundindo na busca de um universo mais 
amplo, que dé ao leitor uma visão de um mundo onck 
pululam interesses dúbios e lances emocionantes. As 
técnicas narrativas são várias, como são várias as técni
cas aplicadas para se vencer um adversário. E ao lado 
de figuras patéticas (certamente re{kxos de figuras que 
o Autor conheceu e transfigurou) que surgem com vigor, 
temos a prese% a i~f!ireta de um Pell: ou direta de um 
GarHn.bha, nJ lrp.,mà j urd.l.da por este que 08 cronistas 

• 
esportivos chamam de "'esporte das multidões". Para 
Jorge de Sá, professor de literatura brasileira, critico, 
estudioso da obra de Edilberto Coutinho, Maracanã, 
adeus '"livro um tanto cruel, é, no entanto, um livro que 
traz de volta a espera~a. na ser humano." E mais 
adiante, ao assinalar que o A . deflagro no leitor acons
ciência do processo de desumaniznção, JS diz que, • ele
flagrando, Edilberto possibilita a re{kxiio e abre cami
nhos para que, num futuro pr6ximo, o jogo volte a ser 
uma salda lúdica", 

REGISTRO: 
Pedaços do paraíso, de Zelda e Seott Fitzgerald, 

Liuraria Cultura Editora, SP, 1980. Uma uintena de 
histórias, publicadas nas décadas de vinte e trinta, apa
recem agora em português. Em algumas delas temos o 
mesmo fasclnio da prosa de Scott. que marcou toda uma 
época da literatura norte-americana não só com livros 
como O grande Gatzby, Belos e Malditos, Suave é a 
noite, Seis contos da era do jazz, mas com sua pr6-
pria maneira de viver. No entanto. para O leitor. o inte
resse maior do uolume taluez resida no fato de, lodo a 
lado com Scott. encontrarmos igualmente contos de sua 
mulher, Zelda. E até um conto escrito pelos dois, a 
quatro m40B. É como se eles tivessem uoltado. vivendo a 
vida louca e dourada que 08 conduziu a um final trá
gico. Nem importa saber se alguns dos contos são "rru!

nores" e não possuem aquele segredo peculiar que fazia 
o encanto maior da prosa de Scott (quase sempre insti
gado por Zelda), nem se outros dos contos foram escri
tos, por e para publicações que exigiam um certo tipo de 
história capaz de ser aceita por um determinado tipo de 
leitor. Para Ruy Castro. o tradutor, "a leitura desses 
contos permite compreender melhor certas passagens 
que Fitzgerald camuflou nos ro17J.Qnces, com sua des
lumbrante prosa rendilhada, e dã a entender que Zelda 
realmente acreditava na possibilidade daexistincia dos 
tiJXJs femininos que criava - ou TÚi() teria tentado ser 

, um deles ." 
••• 

Cidade, democracia, oocialísmo, de Manuel Cas
teUs, Editora paz e Terra, R'J, 1980. Pesquisa socioló
gica nos bairros de Madri, este livro tem uma dimensdo 
mais ampla, abrangendo um universo válido para mui
tas outras regiões. Ele apresenta um panorama geral da 
rel~ão entre o movimento citadino e a problemática 
econãmica do capitalismo avançado. O fonlimeno estu
dado atinge milhães de pessoas - e o A. partiu da 
observação concreta de alguns fatos para chegar a con
clusôes que necessitam ser devidamente avaliadas. 

••• 
Buraco · negro: o supremo desconhecível, de 

John Tsylor, Liuraria Francisco Alues Editora, RJ, 
1980. Tema que vem interessando cientistas, e intri
gando, tem aqui nova contribuição. O ponto de partido 
da descoberta do rrburaco negro" se deve a Einstein, 
tendo nomes igualmente significativos como Oppe
nheimer, Carter, Hoyle, Landou, J . Wheeler se debru
çado sobre o assunto. na busca de aclarar o enigma. 
Além de abordagens já conhecida, Taylor estuda as 
JXJssibilidades oferecidas para que o buraco negro possa 
se tornar uma fonte de energia opcional na crise que o 
mundo atravessa . 

• •• 
Amilcar Cabral, A arll)a da teoria, de Carlos Ce

mitini, Editora Codecri, RJ, 1980. Atraul:s da uida do 
Lider do Partido Africano Amilcar Cabral, o A. trnça 
um quadro da libertnção de Guiné-Bissau. O liuro tem 
informações também a respeito do processo de indepen
dência de Angola, Mcx;ambique, São Tomé e Cabo 
Verde, e trás dois textos de AC: "A arma da teoria l

' e'" A 
Cultura Nacional", 

SA ... MJsuel 

tL-________________________________________ __ 

j 
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Uma 
Machado de Ass is continua 

sendo. sem dúvida, e com carra
das de razão. o mais estudado de 
nossos autores. o mais impor
tante escritor brasileiro e. tam
bém. o mais significativo de nos
sos conti stas - mesmo agom. 
quando tanto se rala na inflação 
do conto (com numerosos contis
tas de inegáve l valor pro liferando 
em toda a extensão do território 
nacional). 

Machadinho domina co mo 
poucos a arle da hi stória cuna. 
sem uma palavra a mais ou a me
nos. E não são raros os ensaistas 
que vêem nele primordialmente o 
contista. mesmo em seus mais ex
pressIvos romances. 

A cada releitura sua o~ra ganha 
novas dimensões. desvendando
nos os mais recônditos desvãos do 
ser humano. seus problemas e 
suas angústias. Retrato da época e 
da gente. fino humor. sensua· 
lismo difuso. um forte poder de 
sugerir e intrigar o leitor - tudo 
está presente em seus contos. Me~ 
Ihor dizendo: na quase totalidade 
de sua obra . 

As seleções de .seus contos são 
numerosas. E é bom lembrar 
aq ui. entre tantas.. "Machado de 
Assis - Seus trinta melhores con-

Os caminhos da igreja com os 
oprimidos (Do vale das lágrimas 
à terra prometida). de Leonardo 
Boll, Edilora Codecri. RJ. 1980. 
Um balanço da igreja e de suas 
posições nos últimos anos. eis o 
que nos oferece com este livro um 
teólogo e escritor engajado dentro 
do processo da mudança da igreja 
e da nova função que ela passou a 
ter. O livro estuda. também. a 
viagem do Papa João Paulo 11 
pelo Brasil e os reflexos que isto 
representou para o pais. Livro 
importante para católicos e não 
católicos. por suas implicações e 
por revelar a postura de uma nova 
igreja que, no dizer do A .. se co
loca ao lado e em defesa dos 
oprimidos. índios. camponeses e 
operários. denunciando a viola
ção dos direilOs humanos e lu
tando por um processo de liberta
ção total. 

tos". da Aguilar. onde alguns dos 
principaiS mac hadófilos se encar
regam da escolha . tendo alca n
çado maior número de vo tos 
" Missa do galo". seguida de "Uns 
braços"; ou "Histórias reais - de 
Machado de Assis". da Cultrix. 
se leção e introdução de Fer
nando Góes. Também aq ui em 
FlorianópoUs. anos atrás. numa 
coluna que mantínhamos. ri ze
mos trabalho semelhante . com re: 
sultados bastante curiosos. 

Ainda agora. organizado e Ne-

A espoliaçâo urbana. de Lúcio 
Kowarick . ~dilora Paz e Terra. 
RJ , 1980. Reunindo artigos esc ri
tos entre 1973 e 1979. que focali
zam em especial a Região Metro
po lit ana de São Paulo , o A. 

mo.!> tra determinados aspectos de 
uma expansão capitalista que ad
qUiriu feições selvagens. As pre
cárias condições de transporte. 
habitação. saúde. saneamento. 
juntam-se a deterioração sala rial . 

agudizando problemas de toda 
ordem . No prefácio. Fernando 
Henrique C3rdoso diz que "Lúcio 
Kowarick tomou São Pau lo para 
desvendá- Ia aos que vêem todos 
os dias e não se apercebem" dos 
problemas subjacentes e da neces
sidade de buscar soluçõcs ade· 
quadas c humanàs. 

Vargas, de Hélio Silva, L e PM 
Editorc!<I , KS. 1980. Primeiro vo
lume da Coleção Pen!<lamento Po
lítico Bra!<l ileiro. nele, um e:.tu
dioso dos prohlemas nacionais e 
especialista em Getúlio Vargas , 

traça . de maneira ohjeliva. a tra
jetória do homem que marcou 
mais de trin"l anos da vida hrasi
leira. Temos aqui sua obra, !<oCU 

pensamento. sua parlicipaçjo nos 
quadros da política e da vida do 
país. Na parte final do volume. 

fadado por Sônia Urayner (a 
quem devemos importantes con
tribuiçôcs para a melhor com
rreem:ão da vida. do trabalho e 
da psicologia de nosso autor) , 
temos uma reunião de seus contos 
(O conto de Machado de Assis , 
organização de Sônia Brayner. 
Editora Civilização 
Brasileira~/ IN LlMEC. RJ . 
1980). Estão recolhidos. em SUUl' 

298 páginas, 27 de seus mais im
. pressivos contos, que dão bem a 
marca inconfudível de sua c<.Ipa
cidade para o gênero. de seu do
mínio da arte de narrar. de sua 
rorça criativa. de sua inventivi
dade. 

Ninguém , em sã conscfêncijl , 
poderá negar que ende suã s 
ooras-prlmas est'ã6 ... ·Missa do 
Galo" ou "Noite de Almirante"', 
"Cantiga de esponsais" ou " O 
al ienista" , além de tantos mais in
cluídos no volume, 

Mas, certamente. muito.s ma
chadianos impenitentes e atentos 
reclamarão a ausencia de autênti· 
C:1S obras-primas como "Un o;; bra
ços", "Primas de Sapucaia", "Ca
pítulQ dos chapéu~·. "A chinela 
turc r,' ,":, " A cartomante". 
"Anedota pccunidri.t" , e outros .e 
mais outros. 

uma seleçáo de pronundamentos 
de Varga~ . 

. , . 

Estória sem fim . de Edith Der
dyk. Sum:nus Editorial , SP. 1980. 

Jogo de imagens. mrneriali7.ação 
visual a ser modificada, de acordo 
com o desejo ou a descoberta de 
cada criança , a história vai . as· 
sim. sendo narrada com a partici
pação do próprio lei tor . Formada 
em artes plásticas. a A. velU man
tendo contato e estudando as re<l
çõcs de crianças e adoleseente!<l. 

Dal a proposta do livro. que pro
cunl motivar. inovando na área . 

A teoria marxista do valor. de 
Isaak lIIich Rubin , Editora Bra!<li
liensc , SP, 1980. Tenlativa de di
fcrenciar a problemática mar)(i~ta 
do va lor daquela propo'\l3 pelo~ 
cconomistas clálosico,. Ne,tc livro 
o A. mOlllra que Marx njo toma o 
valor como c!<l!ooéncia da naturali
dadc da M)Cjedadc. ma ' como a • 
expre'-.ão de uma "lClCdade em 
que o indivíduo 'ó eX iste en
quanto produtor de valor de 
troca. oque implic:I:I ncgaç:io de 
'ua c"j .. tem:ia nalUr.11. 
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Cal. Ii (romance de uma experiência 
anarquista), de Afonso Schmidl . Editora 8rasi
ltense. SP. 1980. Quase ao findar o século pas
sado. uma experiência insólita no Brasil: tentativa 
da fixação de uma colônia anarquista (ou socie
alista) no sul. na rtfiâo de Palmeira. provincia do 
Paraná. Bastanle ja se tem dito a respe ito deste 
rala. informações contraditórias circulam. traba
lhos foram escritos estudando não só o que foi a 
tumultuada e curta vid3 da colônia. m~s a figura 
do seu inspirador. o dT. Giovanni Rossi. que para 
o seu arrojado proitto contou com à boa vontade 
do Imperador D. Pedro 11. Até um filme na Eu
ropa. já resultou do empreendimento. Em 1944 . o 
escritor Afonso Schmidt lenta um levantamento 
histórico-crítico (este Colônia Cecília, agora em 
) ,' edição) em termos de ricção. O A. procura 
recriar as lutas que um grupo de pessoas empreen
deu buscando uma radica l mudança social. difícil 
hoje, quanto mais naquele periodo. Mas para 
além do flue ela representou, a experiência de 
Rossi tem interesse extra para o feitor -cata ri· 
nense, Depois do fracasso de sua aventu,ra p a
ranaense, Rossi ve m parar em Santa Catarina, 
tendo ido dirigir, no Vale do haja!. uma Estação 
Agronômica. Seria curioso pesquisar ali sua atua-

A VIsAo DE UM FUTURO 
PiscilUl Livre. de André Carneiro, Editora Mo
derna , SP, 1980. Um dos pioneiros da ficção cien
liCica no Brasil. autor de um livro importante 
ClDtroduçio 110 lDundo d. ficção científica). no 
qual estuda este fenômeno na literatura contem
porAaea. poeta e ensaista. AC retoma ao convívio 
.. teilores i:om um romance estranho e insti
pntc. EIII pis i" IJvre temos a visão de um 
.Medo futwu .. 6bilof e costumes se modificaram 
radicaI __ . ~ u .. aova concepçio de viver. 
numa çiviliU(1o DOYa. ollte o ,trabalho pratica-

,\S ~flTt:\S ~L\J-~., IJI', ,\IU 1-1, 

, 

, 

• 

REGISTRO 

Venturas e desventuras de uma tartaruga. de 
Maria Perdlia Sardenberg. capa e ilusração de 
Macmiller. Editora Conquista. RJ . 1980, As di
vertidas aventuras de Guinha. tartaruga que é 
dona ~e um menino. Em linguagem simples e 
sugesliva. é um livrinho cheio de peripécias. 
humor e ternura. que agradará a gurizada que já 
está sabendo ler. 

••• 
As muitas mies de Anel . de Mima Pinsky . 

ilust. de Maria José Boaventura. Ediçôes Melho
ramentos. SP. 1980. Cheia de aventuras e proble
mas é a vida da Ariel . meninoesptno e alegre. que 
mora com os pais e a irmã. Escola. futebol. ami
gos e amigas, festa de aniversário. eis as aventu
rü. Um cabelo que vive c:kspenteado e o relacio
namento com as outras pessoas. eis os problemas. 
O maior de todos é ler de aceitar uma mãe que 
muda mais liBeiro do que o vento - sendo sempre 
a liVro que vai divertir. com sua lin-

j ... rart • cri.~ada 

CoI6nlo Cecillo 
.... RCII ... CIIfI.' ...... ".,,,,L .. 

-

ção. Intel igência 'aberta e espínto inqUieto, ce rta
mente movimentou a região , e deixou numerosas 
notas e matérias numa revista agricola, que bem 
revelam o seu talento e a sua vontade de rea lizar. 

mente inexiste e o sexo predomina. Não sexo 
como é encarado hoje: antes um jogo natural jo
gado por todos. A ele as pe rsonagens se entregam 
por inteiro, sejam de que facções forem . Com 
estes elementos e os entrechoques que surgem, o 
A. constrói uma trama na qual mistura ação e 
suspense. num estilo fluente e adequado ao tema. 
Mas a lição que fica . 3'> final . é que. mesmo com 
as mais profundas ~nodificações de campona
menta. no intimo de si mesmo o ser humano per
manece e mesmo. com suas insatisfações e ancús
tias. 

A area de Noé. de Vinicius de Moraes. capa e 
ilust. de Marie Louise Nery. Livraria José Olym
pio Editora. RJ . 1980, Ao morrer. o A. estava 
passando para a música popular alguns dos poe
mas deste livro to OISCO Ja esta no mercado}. São 
poemas infantis (já em 5. a edição) onde estão pre
sentes toda a força. stnsibilidade e linsmo que 
caracterizam a obra do Autor. ---História do Vinho, vários 
autores. 1.. e MEditaras. rs. 
1980. Edição tora ao comércio. comemorativa 
dos 50 anos da Vinícola Riograndense. Poetas 
como Armindo Trevisan. Augusto Meyer. Carlos 
Nejar. Mário Quintana: ficcionistas como Josué 
Guimarães. eyro Martins. Moacyr Scliar. cro
nistas como Paulo Mendes Campos. Sérgio da 
Costa Franco; humoristas como Luis Fernando 
Veríssimo. Millor Fernandes. Sérgio Jockimann. 
entre outros. falam. de maneira grave. amena ou 
poética sobre o pai de todas as bebidas. O hábito 
do vi nho (ou da bebida ) se incorporou 
ao dia-a-dia de cada um . asso-
ciado à fanta sia e à reali-
dade tanto dos que apenas o provam comodaque
les que tentam esclarecer o -porque bebes tanto 
assim" e saber se na verdade " in vino veritas-. A 
propósito. diz Mário Quinlana: -Tania mais leve 
quanto mais sutil/O prazer que das coisas nos 
pro\-ém:/Escusado beber todo um barril. Para 
saber que gosto o vi nho tem". 

~ . . 
o café - na história . no folclore e nas belas

artes. de Basilio de - Magalhics. colcçio Brasi
liana. vaI. 174. Cia. Editora acional-Inl/Mec. SP. 
1980. Um amplo panorama da história do café. 
como (oi introduzido no Brasil e sua poslerior 
importância para o pais, 0IIra f __ •• 
_mada. ressurF em 3.- cdlçlo. depois de te 
encontrar hli muito espICada. 
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Reunindo artigos publica

dos ao longo do tempo. seja 
em órgão~ da chamada im
prensa alternativa seja naq ue
Ic:-. da conhecida como grande 
imprcns3. Ana V1 nria Ba
hia"a nos dá. neste seu livro. 
de maneira clara e objetiva. 
UI11<1 visno do que representa
r~lm os anos 70 para a música 
popular brasileira. 

Tendo participado aliva- , 
mente do processo (escre
ve ndo. dehalcndo. incen ti
vando). a A. Presta. aqui e 
agom (Nada será como antes 
- \1PB nos anos 70 - de 
Ana .\.13ria Bahiana . Editora 
Civilização Brasileira. RJ . 
1980) um bom serviço para a 
preservação . e reavaJização. 
de um período de ex trema 
efervescê nc ia e m lo dos os 
sentidos. 

Não é a de Ana uma litera
IUfJ rria. isen ta de paixão. 
Vlu iro pelo contrário: ela 
toma partido. ela se entrega 
por inteiro. tanto ao el;crever 

• sobre um monstro sagrado 
-como Cartola ou ao fazer uma 
análise de algo tão controver
tido como o rock e de sua pe
netração entre uma certa faixa 
da juventude e no mercado do 
som brasileiro. 

Poder-",-ia alegar que. fei
tos para o dia-a-dia da im
prensa . alguns dos trabalhos 
agora enfeixados em volume 
envelheceram. No entanto. tal 
não acontece. Se podem ler 
perdido em atualidade. Iga
"ham como documento . 
\1e<mo quando tratam de 
nomes que hoje pouco dizem 
para um novo público. eles 
são um retrato sobre alguém 
- ou algum fato - que mar
cou um determinado mo
m('nto da história da música 

popular do país e significaram 
uma tomada de posição por 
quem sempre tinha o que di
zer. 

Para José Miguel Wisnik. 
" numa década ~m momentos 
cullurais lípicos ... ela foi fa
zendo uma diário de rotas de 
achadose incerteza,". Já Júlio 
Hungria afirma que "hoje te 
vejo e de certo modo me rea
lizo. Você - o teu texto nos 
jornais - é meu revólver . E 
você dispara os tiros que às 
vezes parecem fogos de artifí
cio - as idéias. o formal -
bonitos. modificadores. en
volventes". E Ana Maria Ba
hiana . tent ando j ustificar o 

• 

~eu livro - como se houvesse 
necessidade de justificá-lo -
acrescenta que "tanta coisa se 
perde num maço de papéis ve
lhos. numa pilha de fitas gas
tas de rádio ou vídeo-teipc" 
que do livro eleve sobrar um 
saldo positivo. Sobra muito 

fJizemo s nós. 

Seja em rubricas co mo 
··Chão". " In ven tário do 
\on ho". "Elet ricidMe". " H is
tórias de mú!<tico" ou no "Em 
qualquer direção". onde. para 
re tomarmos a idéia de Hun
gria . suas balas pipocam 
mesmo em qualquer direção. 
procurando o alvo certo. 

-. .. - . 
• 
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Registro 
Os crocodilos, de Assis Brasil . Editôra Nórdka, RJ , 

1980. Cinco personagens. diferentes entre si e na maneira 
de encarar o mundo. se defrontam de repente numa 
situação limite. obrigados a conviver. A panir deste 
ponto. o A. cria um romance de vkMncia e denúncia. 
revelando as fraquezas humanas e problemas sociais. "0 
que há de espantoso nesta fábula do nosso tempo ~ que o 
elemento detonador da situação ~ ~eitamente natural e 
pode ocorrer a qualquer instante . diz o ensaista fausto 
Cunha ao prefaciar este novo romance da strie "Ciclo do 
terror". onde A B já nos deu livros como o. que bebem 
com os cies e Aprendizado da morte. 

••• 
Auto da gamel~ de Carlos Jeoovah c Esechias Araújo 

Lima. Livraria José OIympio EdItora. RJ. 1910. Um 
poema que revela. em toda a sua dnrnaticidade. o sofri
menlodo homem e de que maneir. nasce. padeccemorre 
o filho do serlanejo da caalinga. Contudo. pan!CC haoer 
sempre uma nesga de safela, 80 e.clamarem aos Autores: 
"Meu se rtão! Meus olhos se enuiIIec"mlmlsdJ deatro 
uma esperança belilca". 

••• 
t um a.saltol de Guido Fidelis. EcIh6ra Ática. SP. 

1980. Em geral sio hosIórias bem cunas. que oscilam ' 
entre o conto e a crônica. Ligado ao hoje a ao agora. 
atendo ao seu meio. o A. narra com concido e consegue 

bons resultados ao abordar temas urbanos. ViolênCia e 
ironia se cruzam. num e!.tilo onde o ficcionista e observa· 
dor atento da realidade se confundem e complementam. 

• •• 
Mar de histórias. de Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreia e Paulo Rónai . Editôra Nova Fronteira. RJ . 
1980. Em 2a edição. revista e aumentada. esta antologia 
do conto mundial. que faz um exauslivo mapeamento da 
história cUrla dos seus primórdios até hoje. Neste 4° 
volume, sub-intitulado "do Romanlismo ao Realismo". 
estão nomes como Mussc: t. Baudelaire. Bret Harte. 
Daudt. Jacobsen. FlaubC'rt e Maupassant. entre outros. 
E pela primeira vez aparece um autor brasileiro: Álvares 
de Azevedo com o conto "Sotfieri". que se inserc na linha 
dos romântkos. pelo clima e ~to tralamento do tema . 

• • • 
Sangue central, de Sérgio Fonla. Livraria José Olym

pio Editôra. RJ . 1980. "Somos todoslmortoslcom per
missão da vida tcmporâna". diz o poeta em "Três segun· 
dos para a autoconsiêncla" ESle!io vcrsos podem ter to
mados como uma sÍlesc de "Ua maneira de dizer. Ator. 
poeta e dramaturgo. SF c!,tréia agora com um pequeno 
volume que dá bem uma amo~lragem de suas preocupa
ções como homem e como . artista . 

• •• 
Os estandartes de Átila, de Silvio Fiorani. Editôra 

Condreci. RJ . 1980. O inu ~itado é a marca principal 

• 

• 

o 

s..lm M1suel 

destes pequenos contos do A. Mas é um inusitado que 
pode se r caplado no dia-a-dia. Obervador atento do seu 
mundo e de sua gente. preocupado com a maneira de 
dizer. SF transpõe a realidade para a sua ficção. que se 
muitas vezes adquire um tom absurdo nem por isto deixa de 

. ser menos real. 
••• 

Para goslar de ler, volume 6. de Cecilia Meireles, Hen~ 
riqueta Lisboa. Mário Quinta na e VinIcius de Moraes. 
Edilôra Atica. SP. 1980. Ao contrário dos outros cinco. 
este volume de uma série bem aceita pelo público em 
geral. é inteiramente dedicado à poesia. "Gente, Ani
mais. Coisas. Lugares. Tempo e Amor" são os assuntos 
aqui reunidos e mostrados por sensibilidades diferentes. 
mas todas irmanadas por um ponto em comum: o donú
nio da palavra e o dom de saber dizer. Quanlro grandes 
poela.. num pequeno-grande livro. 

••• 
Livro das perguntas, de Pablo Neruda. ediçio bilm.. 

gue. Irad. de Diga Savary. L e PM - Editores. RS. 1910. 
Publicado postumamente. este volume mant~m as mes
mas qualidade:-; que tornaram seu A. um dos nomes mais 
significativos da poesia contemporânea. Preocupado com 
o social sem se preocupar nunca dos ~Iementos bAsitol 
componentes do poema. eSles dois dados são indissociá
veis de sua arte . E eles estâo presenles aqui. onde se 
enco.ntram presentes também sensibilidade. ironia e hu
mamsmo. 

• • 

, 
, 
• • 
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Vamos substituir nosso habitual co-
rnentário de abertura da coluna pela 
apresentação que a escritora Lyg:ia F a· 
podes Telles faz dq último livro de 
Hélio Pólvora, Massacre no Km 13, que 
acaba de ser lançado pela Editora Anta· 
reI, do RI. em convênio com a INL
MEC. 

Apaixonada leitora do imaginário . há 
muito venho acompanhando as ficções de 
Hélio Pólvora. Não hesito hoje em afirmar 
que neste seu novo livro . Massacre no 
Km. 13, estão cenamenle reunidos os seus 
mais pungentes e belos contos. 

O coração - a mais pura das rontes. a 
única que realmenle comunica o ho mem 
com o seu próximo através do sorrimento. 
da piedade. do amor - é o coração o ge ra
dor maior de todo o vasto e inquietante 
espectro deSses personagens e enredos. 
Mas sua emoção é trabalhada por um es· 
tilo rigoroso. implacável , eé esse estilo que 
imprime às idéias uma força selvagem. um 
vigor original , impregnado às vezes de alto 
SODro Urico. Temos assim um texto raro. 
arrebatador. que nos .comove e nos pro-. 
voca a lúcida admiração que só as verda· 
deiras obras de arte conseguem provocar. 

A condição humana - eis o tema prin· 
cipal dessas ricçõts. O tema eterno: o 
homem e a sua luta. sua paixão , sua morte. 
Nessa condtção humana va i afundando 
com a fixidez aguda e obstinada de um 
parafuso. mais uma volta, outra \olta 
ainda. e quando eu pensava, pronto. agora 
ele vai parar. ei·lo mergulhando maIs 
fundo até atingir as raízes, lá onde reside o 
emaranhado da vegetação c1a ro-obscura 
do inconsciente. Pesquisa da emoção e 
pesquisa da palavra na busca paciente e 
inconformada de um artesão severo. In 'Sa· 
tisfeito. Sendo marcadamente um Inlelec· 
tual , Htlio Pólvora não esfria o texto com 
sua experiência de leitor e pensador requin
tado, como sucede com tantos intelectuais 
que se atiram à ficção. Sua narrat iva é 
fluente , solta. Eritregando-.se à linguagem 
ela ~ido , cultiva ainda a paixão da lin· 
IP'Rsem, na expressão de Octávio Paz. E 
não será esse o alvo do escritor no seu du ro 
oficio? 

Se me perguntarem a que família lilerá· 
ria pertence Hélio Pólvora, eu diria que 
está ele mais próximo a um Graham 
Greene. De um Henry James com todos os 
seus arquétipos da ambigüidade. Da inca· 
municabilidadc. Portas fechadas. envelo
pes fechados. Mas não serão esses sartrea· 
DOS vasos incomunicantes que mais exci· 
tam o homem e o seu mi stério? 
Seduziram-se especialmente suas pe:rsona· 
gens que às vezes parecem se acomodar a 
um confonnismo que é desencanto. pe r· 
plexidade. E lembro agora das pe:rsona· 
lens de meia-idade de dois dos seus contos 
admiráveis, O Outono do Nosso Verio e 
Três da Manhã: no crepúsculo do amor 
eles se endaram c;, se falam com a ironia leve 

, 

• 
• 

e fina como a própria cinza. quase a hora 
das cinzas. A narrativa é tranqüila. de um 
amargorque chega a ser doce: "Esta rua vai 
dar à praia . Por aqui. dois vultos solita· 
rios. fomos olhar o mar e vimos que o mar, 
nas últimas agonias do verão. havia adqui· 
rido uma pesada tonalidade de cobre e as 
arvores - eram amendoeiras? - estreme
ciam já na ânsia de so ltar as folhas. Agora 
o mar está azul e ve (de. Verde nas vaças 
que cavalgam 'a praia. azul mais à distan
cia. onde pescam três ou quatro gaivotas. 
em vôos certeiros". 

A cinzenta m.ornidão das despedidas. 
Morn idão que é sac udida por um vento de 
loucura . os Instintos esbraseados reagindo 
na vontade de luta na qual se vislumbra a 
esperança de salvação. Os textos ficam 
então contundentes como no episódio dos 
morcegos. Ou violentos. cruéis como no 
episódio do massacre no quilômetro 13. 
essa desc}ição de horror quase inocente no 
seu primitivismo. Na sua apresentação 
despojada. de uma simplicidade que se de· 
senvolve numa almosfera de inexorável 
mansidão. 

"Je dis qu'il faut être Voyanl. se faire 
Voyant" - escreveu Rimbaud. Essa sensi
bil idade de vidente aliada a uma rica expc-
riêncla artesanal, imaginação cintilante e 
linguagem de renovação poderosa, singu
lar. colocam Hél io Pólvora na primeira 
linha dos grandes contistas brasileiros. 

REGISTRO 
Manuel Bandeira. seleção de textos de 

Sônia Brayner. Editora Civilização 
Brasllei ra/lN L-MEC. RJ . 1980. Reunião 
de textos bastante significativos (depoi· 
menlos, ensaios. estudos criticos): muitos 
hoje de difícil acesso. de nomes dos mais 
representativos da nossa literatura . a res
peito de Manuel Bandeira. O volume dedi· 
cada ao poeta. que é o 5.0 da Coleção 
Fortuna Crítica '(os anteriores são dedica
'dos a Carlos Drummond de Andrade. 
Graci liano Ramos. Cassiano Ricardo e 
Cruz e Sousa) , abre com a importante 
"Cronologia de Manuel Bandeira por ele 
mesmo". ... 

Greve nos engenhos, de lygia Sigaud , 
Editora Paz e Terra, RJ , 1980. Documento 
a propósito da primeira greve ocorrida no 
país após 1964 . a dos trabalhadores torais 
das plantações de cana-de·açúcar da Zona 
da Mata de Pernambuco,(2-9- 1979). A A. 

. analisa as consequências do movimento, 
comendo ainda o volume amplo material 
fotográfico. poemas sobre a greve e o texto 
da conve nção firmado entre trabalhadores 
e patrões. 

••• 
Chung-Li-A agoniado verde. deJohn 

Chri stopher. trad. de Luiz Horácio da 
Mata. Livraria Francisco Alves Editora . 
RJ . 1980: Mais um volume (19) da coleção 
Mundos da Ficção Científica. coordenada 
por Fausto Cunha. Odisséia de homens e 

., 
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mulheres dispostos a defender os valores 
do universo contra a ameaça de um virus 
mais avassalador do que a guerra nuclear. 

••• 
Gato na janela. de José Guilherme 

Mendes. Editora Nova Fronteira, RJ , 
1980 , Um romance po licial que é ao 
mesmo tempo um retraio bastante preciso 
do café·society carioca e paulista . Par" os 
que gostam do gênero. e,,;istem oulros inte
resses neste livro: procurar. por exemplo. 
detectar "quem é quem" entre as inúmeras 
personagens que transitam nas quase 400 
páginas: ou então tentar saber quais os au
tores policiais que poderiam ter influen
ciado JGM. De qualquer forma . é um livro 
que mantém o leitor amarrado até a última 
linha -concordando-se ou não com a pes
soa apresentada como o criminoso. 

••• 
o negro no Brasil - da senzala à 

guerra do Paraguai , de Julio José Chiave
nato, Editora Brasiliense. SP. 1980. Um 
retrato dramático da escravidão no Brasil , 
pelo A. de vários livros polêmicos e de 
denúncia como Genocídio Americano: a 
guerra do Paraguai; ou StroessDer - re
trato de uma ditadura. Além da pesquisa 
e da colocação do tema . no apêndice Chia
venato mostra quadros estatfsticos. demo
gráficos e econômicos que situam o leitor 
sobre o desenvolvimento da economia bra
sileira e o número de escravos. 

.~ 

O papa do povo: João Paulo li. Edi
tora Nova Fronteira, RJ . 1980. Neste ál
bum. aproveitando a visita do Papa ao 
Brasil. além de material especifico sobre 
sua passagem por todo o País. uma síntese 

_=_ _ I 
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do quê ele tem dito no exercido de sua 
missã.o. SãQ 200 fotos e textos e,,; traídos de 
seus pronunciamentos. 

Os bares morrem numa quarta-teira . 
de Paulo Mendes Campos. Editora Âtica. 
SP. 1980. Volume 5.0 da coleção Autores 
Brasileiros. estão aqui reunidas crônicas de 
um dos nossos mais importantes poetas e 
crontstas. Falando de sua Minas. de mu· 
Iheres. de tudo ou de nada. o A. dá sempre 
o seu recado com autenticidade e sensibili
dade. retratando em muitas das crônicas 
figuras e fatos que marcaram um dado 
momento da vida do país ou do escritor. 

••• 
Teoria e política do modernismo bra

sileiro. de Sílvio Castro , Editora Vozes. 
RJ . 1979. Ensaista e professor. ficc ionista e 
ppcta. a A. tem dado uma contribuição 
bastante válida para o melhor conheci· 
mento do problema da cultura brasileira. 
Há muito lecionando língua e literatu ra 
portuguesa na Itália , se continua debru· 
çado sobre os nossos lemas. analisando 
aqui . de maneira abrangente. a (unção 
político-social do modernismo e sua im
portância para o melhor conhecimento da 
realidade do País. 

••• 
Guia da editoras Brasileiras - 1980. 

Esta segunda edição de SNEL - Sindicato 
Nacional dos Editores de livros. publi· 
cada dois anos após a primeira. traz infor
mações atualizadas sobre 481 ediloras de 
14 estados brasileiros. Além das chaves de 
assunlos. com 81 lIens. e dos Indices de 
assuntos e das editoras, consta uma rela
ção de , 25 entidades nacio· 
nais e estrangeiras ligadas ao livro. 

• 
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