
mostra |galeriabase
Aexposição coletiva “Geníaco” trazobrasde
EmanoelAraújo,GilvanSamicoeMárioCravo
Neto, sobcuradoriadePauloAzeco. Em
comum,buscamvalorizar a culturabrasileira e
destacar simbologiasdas religiosidades
portuguesaeafricana.
GaleriaBase | (11)3071-3614 |até4/11 |
seg.a sex., das10hàs19h; sáb., das11hàs
14h |grátis
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OargentinoAntoniodiBenedet-
to dedicou seu romance “Zama”,
cuja adaptaçãoparao cinemapor
Lucrecia Martel está em exibição
naMostra, “àsvítimasdaespera”.
O romance foi publicado em

1956,DiBenedettomorreu30anos
depois, mas a dedicatória conti-
nuavalendo.Emespecialparanós
que,desdeo impeachmentdeDil-
maRousseff, vivemosumaversão
trashdodia damarmota eterniza-
do em “Feitiço do Tempo”, com
BillMurray,umpesadelonoqualo
piornuncachega,porquede tanto
se repetir só pode piorar.
Di Benedetto foi preso horas

depois do golpe que instaurou o
regime militar na Argentina, em
24 de março de 1976. Ficou mais
de um ano na cadeia, sem saber
o motivo. Para os que não sabem
ou têmmemória curta, épara isso
queservemasditadurasmilitares.
O escritor e jornalista foi tortu-

rado física e psicologicamente,
levado por quatro vezes a falsos
pelotõesde fuzilamento,até ser li-
bertado,emsetembrode1977,gra-
çasà intervençãodoprêmioNobel
alemãoHeinrichBöll edeErnesto
Sábato. Não pensou duas vezes e
partiuparaoexílionaEspanha,de
onde só voltou comadebacle dos

militaresea restauraçãodademo-
cracia, dois anos antes demorrer,
vítima de um derrame.
Nascido na colônia, ao contrá-

rio damaioria dos funcionários de
confiançadacoroaespanhola,dom
Diego de Zama, o protagonista do
romance, também só pensa em ir
embora,mas não sai do lugar.
Na última década do século 18,

ele depende da boa vontade do
governador e do rei para transfe-
ri-lo do buraco onde se encontra,
no atual Paraguai, para umposto
ondeesperapoder se reunir coma
mulher eosfilhos. Enquanto isso,
arrasta-se pela província modor-
renta, às voltas comabrutalidade
colonial, os índios, a miséria, a
fome, o calor, a doença, o desejo,
as amantes e a inconveniência de
insetos, aranhas e cobras.
“Zama” é o que poderia haver

de mais próximo de um romance
histórico escrito por Samuel Bec-
kett.Emboracontemporâneos,na-
da indicaqueosdoisescritoresco-
nhecessem suas respectivas obras

ao longodosdoisprimeiros terços.
Mas é justamente por ser antece-
dida pelo nada que a reviravolta
dramática da última parte contri-
bui para fazer desse livro uma das
obras-primas do século 20.
“Zama”expõecomprecisãoob-

sessivaaanatomiadaespera, esse
tempo que nemmesmo uma dra-
maturgiahistéricaehipertrofiada,
recheadadediálogos inteligentes,
écapazdeabolir.Mesmocorrendo
oriscoderevelarmaisdoqueseria
desejado, é difícil resistir à tenta-
ção de citar uma passagem já no
último terço do romance, quando
a definição da espera ganha con-
tornosborgeanos:“galopavaatrás
do seu perseguidor”.
Há um sentido complementar,

também circular, mas desta vez
pleonástico, que distingue a es-
peraem“EsperandoosBárbaros”,
de Kaváfis. No poema, ao mesmo
tempo em que adia toda ação, a
esperaéoquedásentidoà inércia
doadiamento.Enquantoosbárba-
rosnãochegam,melhornão fazer

sobreaespera,publicadascomdi-
ferença de poucos anos. “Zama”
remetea“ODesertodosTártaros”,
deDino Buzzati, aos existencialis-
taseaKafka.Onomedoanti-herói,
emborabaseadonumpersonagem
histórico real, não deixa de ecoar
umaalusãosonoraaoprotagonista
de “AMetamorfose”, Samsa.
O romance é dividido em três

partes. Não seria improvável que,
hoje, um editor o recusasse sem
pestanejar,contrapondo-lhecritéri-
osdeeficiêncianarrativa,àmanei-
ra dos roteiros de seriados de tele-
visão.Praticamentenadaacontece

nada. “Por que as ruas se esva-
ziaram?/Porque a noite caiu e os
bárbarosnãochegaram.”Temum
pouco a ver com a nossa espera.
Um amigo que respeito espe-

cialmente me garantiu outro dia
queTemernãopassadeumpalha-
ço tentando se manter em cena a
qualquerpreçoequetodososseus
abusos e ataques ao bomsenso, à
inteligência e aos direitos dos ci-
dadãos são insustentáveis, serão
revertidos mais cedo ou mais tar-
de, como aliás têm sido, um após
ooutro.Mesmoachandodifícil de
acreditar, senti umalívionaespe-
ra, comoseelanão fosseapenaso
caminho irreversível para o pior.
Perto do fim do livro, um gru-

po de bandidos insiste para que o
protagonista lhes dê a pista de um
tesouro que não existe. A informa-
çãoemtrocadesuavida.Olíderdo
bandodáaentenderqueZamapo-
de dizer o que quiser, não importa
a verdade, importa a esperança. E
aí,mesmoentendendoqueésuicí-
dio, o refém decide afinal agir, ou
melhor,escolheservir-sedainação
daesperaparaaboli-la:“Fizporeles
oqueninguémquis fazerpormim:
dizer não a suas esperanças”.
Eu não tive coragem de dizer o

mesmo aomeu amigo.

“Zama” é o que
poderia haver de
mais próximo de um
romance histórico
escrito por
Samuel Beckett
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Dia damarmota1

Bel falleiros�, 34, é artista plástica. Pág. 8
Bernardo carvalho, 57, escritor, é autor

de “Simpatia pelo Demônio” (Companhia
das Letras). Pág. 2
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carlos� pereira, 53, doutor em ciência
política pela New School University, é
professor da Fundação Getulio Vargas
(FGV) e professor visitante na Universidade
Stanford. Pág. 4

chris�Tian s�chWarTZ�, 42, pesquisador
visitante na FGV e na Universidade
Cambridge, é jornalista e tradutor. Pág. 3

JaGUar, 85, cartunista, é um dos fundadores
do “Pasquim”. Pág. 3

JoÃoMonTanaro, 21, é quadrinista. Capa

irineUfrancoperpeTUo, 46, é jornalista e
tradutor.Pág.6

is�aBel flecK�, 35, é correspondente da folha em
Washington.Pág.7

Marciavinci, 84, é professora aposentada e lança
seuprimeiro livro, “PoemasdoSimedoNão”
(Paralelo13S).Pág.8

pepeTela, 76, pseudônimodoescritor angolano
ArturPestanadosSantos, éautorde “Mayombe”
e “AGeraçãodaUtopia” (Leya).Pág.7

rafacaMpos�, 47, é ilustrador e cartunista.Pág.6

debate |
osenhordoladoesquerdo
Oterceiro encontrodoClubedeLeitura
Folhadiscuteo livrodeAlbertoMussa,
vencedordoPrêmioMachadodeAssis.
Odebate terápresençadoautor e
mediaçãodeÚrsulaPassos, editora-
assistentedeCulturadafolha.
Emartigoparao siteda “Ilustríssima”,
ÁlvaroCosta eSilva, colunistadafolha,
argumentaqueaobra inaugurounova
fasenacarreiradeMussa. Leiaaanálise
em folha.com/ilustrissima
livrariadavila -alamedalorena | (11)
3062-1063 | ter. (31)às19h |grátis

exposição | anacalzavara
Apintoraexibe suaproduçãomais
recente, que transitapela fronteira
comagravuraea fotografia.
Galeriavirgílio | (11)2373-2999 |
até3/11 | seg. a sex.das10hàs
19h; sáb.das11hàs17h |grátis

concerto | orquestradocapitÓliodetoulouse
Omaestro russoTuganSokhiev regeaorquestra francesaem
duasapresentaçõespela temporadaCulturaArtística, com
repertórioquemesclaBerlioz,Debussy, Saint-SaënseStravinsky.
s�alas�ãopaulo | (11)3256-0223 |29e31/10 |dom.e ter.,
às21h |r$50ar$585

pintura | anaprata
Amostra reúneobras feitas emóleo
sobre tela, comtemasdiversosque
incluem figurashumanas, formas
geométricas epaisagens.
GaleriaMillan | (11)3031-6007 |
até12/11 |deseg. a sex., das10h
às19h; sáb.das11hàs18h |grátis

curso |
ingmarbergman
Ocurso“100anos,10
filmes”,ministradoem
dezaulaspelo jornalista
SérgioRizzo, seantecipa
àscomemoraçõesdo
centenáriododiretor sueco
e fazummapeamentodos
temaseprocedimentosde
linguagemcaracterísticos
desuaobra.
espaço itaú de cinema -
anexo | (11) 3266-5115 |
de 7/11 a 12/12 | ter. e
qui., das 19h30 às
22h30 | r$ 600
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Divulgação

“Montanha e Lago (Noite e Dia)” (2017), de Ana Prata

debate | crisenorio
A situação da capital carioca é temade
debate feito emparceria entre a folha e
o Cebrap. Participarão a cientista social
Julita Lemgruber, especializada em
segurança, e a economista Eduarda
LaRocque, sobmediação do repórter
especialMarcosAugustoGonçalves.
auditório docebrap | tel. (11) 5574-0399 |
seg. (30), às 11h | grátis

“BR 116 - Noite
Branca” (2017), da
série Psicodélicas,
de Ana Calzavara


