
José Nêumanne

Mário Chamie é poeta. Da Ins-
tauração Práxis, em que surgiu
aclamado por intelectuais co-
mo Gilberto Freyre, até hoje,
quando é estrela de primeira
grandeza na literatura nacio-
nal,seunomesedestacanapro-
dução poética. Mas ele é tam-
bém um ensaísta respeitado,
tendo publicado textos profun-
dos e precisos sobre temas lite-
rários e culturais. Um de seus
ensaiosmaisveneradosé sobre
Macunaíma, saga do herói sem
nenhumcaráterda lavradeou-
troMário, o deAndrade.

Suaobramaisrecente,Pauli-
céia Dilacerada, resultado de
pesquisas e estudos iconográfi-
cos, epistolares e comporta-
mentais do autor de Paulicéia
Desvairada, tem como ponto
centraloxaráegrandeanteces-
sor, mas não pode ser rotulada
como pertencente a algum gê-
neroliterário.Temquevercom
poesia, pois reproduz alguns
poemas importantes do gigan-
te do modernismo e outros do
próprioautor,quenolivroassu-
mea identidade deMáiorHaci-
me, anagramas de seus nome e
sobrenome.Masé, acimade tu-
do, prosa. Não propriamente
de ficção, pois o texto, elegante
e ágil, com esmeros de ourives
próprios do autor, é escrito na
primeirapessoacomoseotives-
se sido pelo outro Mário, num
espelhamento e concomitância
de vozes ou falas de ambos.

Trata-se também de um en-
saio, mas elaborado de forma
inusitada,pois,atribuídoaopre-
tenso autor, reflete conceitos e
idiossincrasiasdoescritorocul-
to. Máior (não no sentido de
maisgrande,masnodemaisex-
periente,comonolatimenocas-
telhano)Hacime (a serpronun-
ciadocomoagáaspirado,como
sotaquedos árabes, dos quais o
autordescende,massemdisfar-
çar a condição de topo do pódio
queoanagramatrai) fazdecon-
ta que é omodernista,mas sem
deixar de ser o poeta de agora.

Só por isso, o mais recente
lançamentodopoetadeCajobi,
tomando emprestado a dor, o
perfil e os conceitos do colega
nascido na Rua Aurora, entra
compesoeestardalhaçonaanê-
mica produção literária nacio-
nal de nossos dias, mais empe-
nhada em mumificar os vivos
que em extrair dos mortos ge-
niais a seiva criadora deles.

Chamie (ou melhor, Haci-
me) encontrou no xará de An-
drade idêntica condição múlti-
pla: poeta, ensaísta, especialis-
taemcomunicaçãodemassase
professor,oautordehojerepro-
duzoinventorepensadordeon-
tem – elemesmopoeta, roman-
cista, folclorista, formuladorde
políticas culturais, animador e,
pasme, umgrande urbanista.

Aprosa deChamie não é fic-
ção. Pois, afinal, não há um só
pensamento expresso em suas
frases,curtasepontiagudasco-
mo punhais envenenados, que
não seja da lavra do fundador
do Departamento de Cultura
deSãoPauloequedeuonomeà
Biblioteca Central, que fica ali
na Rua Xavier de Toledo. Nas
cartas a amigos, mais do que
em qualquer outra fonte, o au-
tor contemporâneo encontrou
as raízes das mágoas e contra-
riedadesdeseutema.Demitido
por burocratas medíocres que
substituíram seu protetor Fá-
bio Prado na Prefeitura de São
Paulo, o primeiroMário destila
suaamarguraeseurancorcon-
tra os principais responsáveis
por seu afastamento do Depar-
tamento de Cultura e, depois,
peloarquivamentodesuapolíti-
ca cultural, que se pretendia
também a matriz de um plano
urbanístico para São Paulo, na
cadência rápida e certeira que
o segundo Mário deu ao texto
do livro.Sãoeles:PrestesMaia,
AbraãoRibeiro e Faria Lima.

Ou seja, além de incinerar o
lixoliterárioacomodadodenos-
sos dias, produzindo uma obra
literáriaalémeacimadosgêne-
ros, o autor desse libelo genial
traza lumeumarevelação:Má-
rio deAndrade foi urbanista.

Da leituradePaulicéiaDi-
lacerada, escrito na ortogra-
fiaanterioraosremendosda
atual, emerge a constatação
de que o gênio fundador do
modernismo na literatura
brasileira também foi capaz
de prever a degeneração ur-
banísticadacidadeondenas-
ceu e foi sepultado. Chamie
encontrou nas diatribes do
xará de antanho contra a in-
digência burocrática que o
afastou da coordenação do
movimentoculturalpaulista-
noargumentossólidososufi-
ciente para concluir que os
destruidores de seus sonhos
eplanostambémdemoliram
a cidade que ele imaginava
ver crescer sobre bases cul-
turalmenteorgânicasecivili-
zadas. Um crescimento não
movido por uma tacanha
mentalidade provinciana,
de feição quatrocentona,
masporforçadenossosvalo-
resculturais sincréticos que
dão vida à grande rapsódia
deMacunaíma.

Mário de Andrade mor-
reucedo,assassinadopelaes-
treiteza obreirista de enge-
nheiros que soterraram sua
cidade sob aço, cal, asfalto e
cimento de viadutos e aveni-
das, hoje glorificados como
sábios gestores de uma me-
galópolequenãopodeparar.
O caos de 8 de setembro é o
supremo feito desses “toca-
doresdeobras” imitadospor
sucedâneos contemporâ-
neos (como Paulo Maluf). O
xará Chamie reuniu erudi-
ção, coragem e talento for-
mal para ressuscitar o cadá-
ver enterrado na Consola-
ção, compartilhando com o
leitorseulamentoesuaindig-
nação pela degenerescência
do burgo que vendeu sua al-
ma ao diabo do automóvel
que mora nos entulhos de
umamegalópole insana. ●
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LivrosProsa:

De Atrásalante en su Porfía
Juan Gelman
Seix Barral
174 págs., R$ 54

Besar Al Sapo
Sandra Prieto
Planeta
348 págs., R$ 51

Paulicéia Dilacerada
Mário Chamie
Funpec Editora
204 págs., R$ 30

La Imagen Justa
Ana Amado
Ediciones Colihue
254 págs., R$ 42

NOMundo

FICÇÃO

1º (ÚLTIMA 1º/55 SEMANAS)
A Cabana
William P. Young

2º (ÚLTIMA 2º/12 SEMANAS)
Amanhecer - Livro 4
Stephenie Meyer

3º (ÚLTIMA 3º/50 SEMANAS)
Lua Nova - Livro 2
Stephenie Meyer

4º (ÚLTIMA 4º/35 SEMANAS)
Eclipse - Livro 3
StephenieMeyer

5º (ÚLTIMA *.*/1 SEMANA)
A Rainha do Castelo de Ar
Stieg Larsson

6º (ÚLTIMA 5º/72 SEMANAS)
Crepúsculo - Livro 1
Stephenie Meyer

7º (ÚLTIMA 6º/2 SEMANAS)
Diários do Vampiro - O Despertar
L.J. Smith

8º (ÚLTIMA 8º/59 SEMANAS)
O Vendedor de Sonhos
Augusto Cury

9º (ÚLTIMA 7º/22 SEMANAS)
OMenino do Pijama Listrado
John Boyne

10º (ÚLTIMA 9º/14 SEMANAS)
O Vendedor de Sonhos e a
Revolução dos Anônimos
Augusto Cury

NÃO-FICÇÃO

1º (ÚLTIMA 1º/32 SEMANAS)
Mentes Perigosas
Ana Beatriz Barbosa Silva

2º (ÚLTIMA 3º/4 SEMANAS)
Por Que os Homens Amam as
Mulheres Poderosas
Sherry Argov

3º (ÚLTIMA 2º/76 SEMANAS)
Comer, Rezar, Amar
Elizabeth Gilbert

4º (ÚLTIMA 4º/231 SEMANAS)
OMonge e o Executivo
James C. Hunter

5º (ÚLTIMA 7º/30 SEMANAS)
Quemme Roubou de Mim?
Fábio de Melo

6º (ÚLTIMA *.*/1 SEMANA)
Jornal Nacional - Modo de Fazer
William Bonner

7º (ÚLTIMA 9º/75 SEMANAS)
Uma Breve História do Mundo
Geoffrey Blainey

8º (ÚLTIMA 5º/12 SEMANAS)
O Clube do Filme
David Gilmour

9º (ÚLTIMA 6º/18 SEMANAS)
Carta Entre Amigos
Fábio de Melo e Gabriel Chalita

10º (ÚLTIMA *.*/1 SEMANA)
Encontre Deus na Cabana
Randal D. Rausser

Obs.: *.* Não citado.
Fonte: InformeEstado.
Data do levantamento: 16/9/2009.
Período de venda: De 7 a 13 de setembro.
Livrarias participantes: Cultura 4 lojas, Da
Vila 4 lojas, Fnac 4 lojas, Laselva 8 lojas,
Martins Fontes 2 lojas, Nobel 48 lojas,
Saraiva 21 lojas, Siciliano 12 lojas.

●● Nos anos 1960 e 1970, o
cinema político tinha um
sentidopreciso,marcadope-
lo compromisso com ele-
mentos sociais e estéticos.
Desde então, seus critérios
artísticos vêm se transfor-
mando. Professora da Uni-
versidade de Buenos Aires,
AnaAmadomostra neste li-
vro como, na Argentina, a
narrativa e a temática cine-
matográficas das últimas
trêsdécadassetornaramdo-
minadaspelo impactodahis-
tória, sobretudodaditadura
militar. Mesmo sob a expe-
riência da despolitização da
sociedade, os filmesnão dei-
xamdeser influenciadospe-
los fatospolíticos,comocon-
firma uma cinematografia
que explorou as revoltas po-
pulares ocorridas durante
as crises econômicas e insti-
tucionais, entre2001e2002.

MÁRIOCHAMIE–Escrevendocomose fosseomodernista,narradorprevêa ruínadacidadedeSãoPaulo

●● Escritas entre 2007 e
2008, as poesias deDe Atrá-
salante en su Porfía fazem
chegaràsuperfícieashesita-
ções humanas, o silêncio, os
amores perdidos, os espas-
mos do corpo, a orfandade.
As imagens criadas pela
obra do argentino JuanGel-
man, considerado um dos
poetas de língua espanhola
mais importantes em atua-
ção, registram detalhes co-
mo “osbeijos burocráticos”,
“as cicatrizes do que nunca
foi”, “o sofrimento dos po-
bresdomundo”,osenganos,
as alucinações e os cami-
nhos travados. Nos versos,
cria-se umespaço livre para
a indagação, o desejo, o can-
to e a esperança. Juan Gel-
manrecebeuem2007oPrê-
mio Cervantes, uma das
maioresdistinçõesda litera-
tura de língua espanhola.

●●Casada e sem filhos, Sole-
dad está levando um vida
marcada por frustrações. O
mundoqueprometiagrande
felicidade revela-se uma ca-
tástrofe dolorosa: cada vez
mais vê o marido como um
desconhecido. Sua rotina se
resumeaoroteiromaisprevi-
sível: entre a casa e o traba-
lho. Sentindo-se alienada e
subaproveitada na profis-
são, ela não consegue enxer-
garescapatória.A inérciado
diaadiaévencidaprovisoria-
mente quando, uma vez por
mês, encontra as amigas. A
reunião serve como um mo-
mentodecatarse, emqueela
consegue experimentar um
pouco de alegria. Um dia,
suavida floresce com força –
daíemdianteSoledadnãose-
rámaisamesma.BesarAlSa-
po é a estreia da argentina
Sandra Pietro na ficção.

Os lançamentos internacionais podem ser encontrados na
Letra Viva, Av. Rebouças, 1.986, telefone (0--11) 3088-7992
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