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ANTÍPODA
“A mulher iria suceder Misako
é uma caucasiana cinco anos
e treze dias mais nova que eu,
com olhos e cabelos claros —
verdadeiros, ao contrário de
Misako. A mulher que iria suceder
Misako é muito alta, tem a pele
rosada, olhos grandes e redondos
de cavalo. A mulher que iria
suceder Misako tem peitos
inflados como balões de gás.”

Quem fala é Shunsuke, e a mulher, Ilana. O executivo
japonês irá se apaixonar pela garçonete gaijin, mas não
sabe que é vigiado pelo pai, um poeta enamorado por
Yoshiko — uma boneca inflável que também é uma das
narradoras do surpreendente e caleidoscópico O Único 
Final Feliz Para Uma História de Amor É um Acidente,
do carioca JP Cuenca (Cia das Letras), ufa, vai acabar
esta nota, um puta livro, putz, acabou.

Novos em folha

PRODÍGIO
“Ainda usavam calças curtas
naquele ano, ainda não
fumávamos, entre todos os
esportes preferiam o futebol
e estávamos aprendendo a pegar
ondas, a mergulhar do segundo
trampolim do Terrazas, e eram
levados, imberbes, curiosos,
muito ágeis, vorazes.” A palhinha
dá uma boa mostra da vivacidade
e segurança exibidas desde

sempre pelo peruano Mario Vargas Llosa: trata-se da
abertura de “Os filhotes”, uma das narrativas de seu
livro de estréia, em 1959, Os Chefes / Os Filhotes
(Alfaguara, trad. Paulina Wacht e Ari Roitman). Llosa,
eterno candidato ao Nobel, tinha apenas 23 anos
quando publicou este pequeno volume em que aborda
a dura vida dos jovens de Lima: um duelo de navalhas,
um trauma infantil, bullying no colégio militar.

BIPOLAR
“Há uma mulher. Sente por mim
o que eu sinto por ela, me odeia,
me ama. Quando ela me odeia
eu a amo, quando ela me ama,
eu a odeio. Não existe outra
possibilidade.” Sempre usando
a fórmula de abertura “há uma
mulher” que o ama ou odeia
o narrador que a ama ou odeia,
Péter Estérhazy compilou
97 contos e micronarrativas
no viciante Uma Mulher (Cosac
Naify, trad. Peter Schiller).

Apenas combinando essas quatro possibilidades
(e há outras?), o húngaro cavouca a tragédia e comédia
presente nos embates amorosos e cria uma obra
de rara originalidade. Muito conhecido na Hungria —
sua família descende de uma nobre linhagem que teve
Haydn como músico contratado —, onde já publicou
30 livros, Estérhazy, 60, somente agora chega ao
Brasil. Ame-o ou o odeie, você não conseguirá parar
de ler essa máquina de poesia em prosa.

Robô punk
Sob Ranxerox, qualquer
HQ atual, pretérita ou futura
parece ter sido concebida
por coxinhas

O
bservados por um Mickey Mouse
que fuma um baseado em um
pôster, um andróide ultraviolen-
to prepara-se por ser cavalgado
por sua namorada, uma doce nin-
feta dominadora — cuja melhor

amiga é uma menina de dois anos que, mais à
frente, irá despachar bandidos com um cândi-
do “Calalho, sai fola!”. O resumo talvez seja
sintético demais, mas fornece uma boa idéia da
ousadia narrativa de Ranxerox (Conrad, 200
páginas), um dos personagens mais radicais
dos quadrinhos de todos os tempos, criado pelo
roteirista italiano Stefano Tamburini e pelos ar-
tistas Tanino Liberatore e Andrea Pazienza, se-
cundados pelo roteirista Alain Chabat, que
concluiu a saga do vil e doce robô inspirado
em uma fotocopiadora, expressão
máxima do punk italiano surgido
no convulsivo 1977 — ano em que
os Sex Pistols detonaram a cultura
pop. Cópias distorcidas da HQ america-
na, os fumetti alternativos se tornaram ines-
perado sucesso mundial: traduzido para inú-
meros países, Ranxerox chegou a ser publi-
cado até mesmo em 1988 na revista un-
derground paulistana Animal, editada
pelo hoje dono da editora Conrad, o
escritor Rogério de Campos, res-
ponsável pela tradução deste in-
fame álbum. Editados nas míticas
Caniballe e Frigidaire, os quadri-
nhos recriam em chave de ficção
científica a sanguinolenta realidade
italiana dos anos 70 e 80.

Mas não espere tosquice dessa obra-prima do
punk. “O virtuosismo de Liberatore e Pazienza é
algo que ainda hoje causa choque”, escreve
Campos no prefácio da rica edição: “É como se
Beethoven ou Bach tivessem ressuscitado punk
rockers, para consternação dos acadêmicos e da
alta cultura. As comparações entre Liberatore e
Michelangelo são imediatas”, afirma. Num
mundo povoado por tantos conflitos paranóicos
quanto drogas variadas (aliás, overdoses de he-
roína levaram à morte Tamburini e Pazienza), em
que desapareceu qualquer noção de afeto, ami-
zade, solidariedade ou esperança, o amor im-
possível entre o robô Ranxerox e a ninfeta Lubna
é um fugaz paraíso. Ranxerox é o advento do
novo homem — esse singular software pirata
baixado num hardware comprado na 25 de Mar-
ço. “Eu amo o Ranxerox como minha mãe deve
ter amado a primeira lava-louças”, explica
Lubna. R.B.

‘É como se Beethoven ou Bach
tivessem ressuscitado punk rockers,
para consternação dos acadêmicos
e da alta cultura’, diz o prefácio

A violência italiana dos anos 70 e 80, em versão HQ

Ranxerox,
o andróide
ultraviolento.
A representação
do punk italiano
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