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Escrita imortal
A grife alemã Montblanc uniu seu nome aos
dos maiores autores de todos os tempos criando
canetas especiais em edições limitadas

DANIELLE SANCHES

O escritor italiano ítalo Calvino (1923-
1985) definiu um livro clássico como
"aquele que persiste como rumor mesmo
onde predomina a atualidade mais incom-
patível", A definição remete não apenas às
obras, mas também aos autores, consa-
grados na história da literatura por ultra-
passarem os limites da narração e falarem
diretamente com o leitor. Quem não ouviu
falar de mestres da literatura como Miguel
de Cervantes, Franz Kafka, Virginia Woolf,
Oscar Wilde, Júlio Verne, F. Scott Fitzge-
rald? "São autores atemporais", afirma We-
lington Andrade, professor de literatura e
vice-diretor da Faculdade Cásper Libero.
Como ajudaram a escrever a história e dei-
xaram obras-primas para a humanidade, é
mais do que natural uma marca de canetas

homenageá-los. Pois bem, foi o que a alemã Montblanc fez ao
lançar a série limitada Escritores. O primeiro modelo foi criado
em 1992 e, até hoje, 17 autores já serviram de inspiração para a
marca. Há, contudo, uma falha: Machado de Assis, um dos maio-
res escritores da história, não faz parte da lista.
O mais recente é o irlandês Bernard Shaw (1856-1950), autor
de Pigmaleão, peça que inspirou o musical My fair lady. Lança-
das sempre no segundo semestre de cada ano, as canetas não
ultrapassam os 12 mil exemplares e são produzidas como se
fossem jóias. "A equipe do ateliê mergulha sobre a vida e as
obras do autor por anos", afirma Adriana Tombolatto, porta-
voz da marca no Brasil. Além de belíssima, a coleção traz à luz
a vida desses escritores, que desempenharam papéis funda-
mentais na literatura mundial. "Todos eles deixaram ao leitor
diversos paradoxos, às vezes até questões morais sem respos-
ta", diz o professor Antônio Sanseverino, do Instituto de Letras
da UFRGS. Conheça mais sobre quatro brilhantes escritores e
suas respectivas representações feitas pela Montblanc:
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