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Há muito eu buscava tempo para escrever sobre esse meu momento, como publicitário, como 
artista plástico. Estava difícil, pois resolvi fazer o livro "Zaragoza, Olimpíadas e Futebol Arte". 
Isso me deu extremo prazer, mas também um enorme trabalho. É que não sei fazer 
diferente. Em tudo ponho meus sentimentos, mergulho, sofro, choro, gargalho, me envolvo. 
Mas, como eu dizia, buscava uma brecha para poder sentar, de forma cadenciada, e noticiar 
a todos que estou feliz. Aliás, muito feliz.  
 
Claro que é um sentimento meu particular. Muitos dirão, antes de ver meu objetivo, que isso 
não interessa a mais ninguém, a não ser ao próprio Zaragoza. Mas penso que na coletividade 
em que vivo, a publicidade e as artes, pelo tempo e experiência que carrego nos ombros, fará 
bem para os mais jovens entenderem como se dá uma paixão criativa. Acho que de certa 
forma esse envolvimento que descreverei explica em grande parte o sucesso dos 40 anos da 
DPZ que ajudei, com meus sócios, a construir. Afinal, todos nós fizemos do dia-a-dia algo 
mais que rotina. Era e é sempre uma vastidão de possibilidades, um encanto, uma quimera. 
 
Por isso quero alardear que estou feliz. Mais que isso, estou radiante, exultante, apaixonado 
até. É que, entre as muitas contas e clientes que tocamos todos os dias, estou envolvido 
novamente com o universo feminino. De novo as mulheres, tão presentes na minha vida, na 
minha propaganda, na minha pintura. 
 
Desde sempre tivemos, eu e elas, essa cumplicidade. Às vezes explícita, às vezes à espreita. 
O certo é que elas estão impregnadas na minha veia criativa. Hoje, quando vejo o 
maravilhoso trabalho que estamos fazendo para NewCare, da Mantecorp, me inebrio nos tons 
e batons, nos vermelhos, nos olhos e cabelos. Na pele. É algo indescritível, é tudo de imensa 
satisfação. Eu, que já me deliciava com a sensualidade vermelha das peças de Campari, 
assumo literalmente que estou contemplativo, em alfa, num estágio telúrico que sempre 
envolveu a propaganda que faço. 
 
É o mesmo tino e jeito com que fiz coisas para OB, Charm, Avon. Em todos esses trabalhos 
deixei um pouco da minha alma. Em todos lá estavam elas a me perseguir de forma 
prazerosa. Surpreendentes, me arrastaram ao longo dos anos em devaneios, por silhuetas, 
curvas, lábios, olhos, cabelos. Sem dúvida esse mundo da moda, do glamour, do charme, das 
mulheres é o melhor dos mundos, a melhor visão criativa, a visão que me inspira. 
 
O crescente espaço tomado por elas em todos os campos, com a sutil delicadeza das damas, 
demonstra mais que capacidade, é divindade, pureza. Quando pintava, menino na Espanha, 
já gostava de desenhá-las. Sempre adorei a alma feminina, sua sinceridade, o toque suave, a 
ética no levar das coisas, a beleza presente em todas elas. 
 
Felizmente estão por toda parte e, o que é melhor, cada vez a nos comandar mais e mais. Da 
simplicidade à sofisticação, uma inspiração viva, latente, carinhosa, às vezes maternal. Acima 
de tudo, de profundo respeito. A todas as mulheres, que me inspiram e me trazem no enlevo 
de novas idéias, meu muito obrigado. A propaganda deve muito a todas vocês. 
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