
– C retino!
Foi o fim de

uma conversa ás-
pera da moça pe-

lo seu telefone celular. Depois da-
quele “cretino!”, dito com aquela for-
ça, era de se esperar que a moça jogas-
se o celular longe, como se estivesse
jogando fora o próprio cretino. Mas
não. Ela apenas desligou o celular e
colocou ao lado da sua xícara de café
(ou seria chá?), na mesa. O homem
da mesa ao lado certificou-se de que
ela estava calma, e não despejaria to-
do o seu ódio, que pela conversa no
celular parecia incluir toda a humani-
dade, sobre sua cabeça, e comentou:

– Palavra curiosa, né?
– O quê?
– Cretino.
– Por quê ?
– Eu sempre pensei que tivesse al-

guma coisa a ver com Creta.
– Concreta?
– Não. Creta. A ilha de Creta. Cre-

tino seria alguém de Creta. Que por

alguma razão teria a fama de produzir
idiotas.

– E não é?
– Não. Fui ver no dicionário. Cretino

é quem sofre de cretinismo, uma condi-
ção decorrente de problemas na tiroi-
de.

– Não é o caso do meu cretino.
– Eu desconfiei que não era. No dicio-

nário diz que “cretino” também é sinô-
nimo de lorpa, pacóvio...

O telefone tocou. Vivaldi. Ela aten-
deu rispidamente.

– Quié?
Ouviu por alguns minutos, de cara

feia. E ela era linda. Depois disse:
– Sabe o que você é? Um lorpa. Qual é

o outro?
– Pacóvio – disse o homem.
– Um pacóvio. Nunca vi um pacóvio

igual. O quê? Não, não estou com nin-
guém. Estou tomando um cappuccino
sozinha, pensando em como pude per-
der meu tempo com um pacóvio como
você. Por favor, não me ligue mais.

Ela desligou o telefone. Sorrindo. Ele

perguntou:
– Marido?
– Deus me livre.
– Namorado?
– Não é mais.
– Posso lhe pagar outro cappuccino?

***
Mais tarde, já na cama, ela distraída,

ele perguntou se ela estava pensando
no namorado.

– Não, não. Acabou.
– O que foi que ele fez, afinal?
– Nada. Pacovice geral. Na verdade

não nos entendemos desde o início.
Ele é bonito. Mas sabe aquele tipo que
tem os bíceps na cabeça? É ele. Não
podia dar certo.

– Ainda mais com o Vivaldi.
– Como, Vivaldi?
– É o que toca no seu celular. Vivaldi.

Uma das quatro estações. Tenho uma
tese de que se pode saber tudo sobre
uma pessoa pelo que ela escolhe para
tocar no seu celular. Uma vez rompi o
namorocomumamulher quando des-
cobri que o celular dela tocava Wag-
ner. Achei que seria perigoso. Já uma
mulher que escolhe Vivaldi...

– Não é para qualquer cretino.
– Definitivamente não.

O jornalismo cultural vive
um paradoxo na atualida-
de: por um lado, ficou mais
importante porque os te-

mas que aborda cresceram no cotidia-
no das pessoas e porque é um meio
com poucos equivalentes para trans-
formar informação em formação, al-
go do qual a sociedade anda mais e
mais carente; por outro, embora
atraia interesse cada vez maior de es-
tudantes e leitores, caiu muito de ní-
vel, incapaz de resistir à maquinaria
dos entretenimentos e ao culto das
celebridades, e parece se recusar a
qualquer abordagem mais pensante.
O jornalismo cultural chega a muito
mais pessoas que a literatura, mas in-
felizmente isso o tem levado a ser
menos e não mais educativo.

Por isso achei muito bom que o ci-
neasta alemão Werner Herzog tenha
aberto,naterça passada,o 3.ºCongres-
soInternacionalde Jornalismo Cultu-
ral, evento da revista Cult no Sesc Vila
Mariana,se queixandodafalta decríti-
cos de cinema. Ao contrário do que
tanta gente pensa, a arte sai perdendo
muito quando não há um clima de de-
bate fomentado pela crítica séria, es-
critaporprofissionaisquesaibam fun-
damentaropiniões emconhecimento
de história e técnica e numa lingua-
gemcristalina eatraente.Herzog tam-
bém não suporta esse mundo People
que não para de aumentar, onde apa-
rência e sucesso valem mais que con-
sistência e originalidade, onde a tal
“atitude” pesa mais que o talento.

Participei do congresso na quarta,
numamesa-redonda sobrecríticalite-
rária,ecomenteiqueesse éumproble-
ma que vem se acentuando desde os
anos 90, quando a alegação de que o
tal “leitor médio” não está interessa-
do em ler opiniões elaboradas redu-
ziu o espaço e o status dos críticos. As
resenhas foram ganhando o tom de
resumos adjetivados e as reportagens
destacando o artista como persona-
gem, com a obra em terceiro plano.
Essa superficialidade e esse persona-
lismo são o contrário do que sempre
pregaram e praticaram os críticos que
todo mundo, eu inclusive, cita nessas
situações nostálgicas, como Otto Ma-
ria Carpeaux ou, para lembrar um
mais esquecido, Álvaro Lins. Eles fala-
vamaopúblicoemgeraldemodo aces-
sível, mas sem concessões.

Nesse aspecto, porém, o chororô
corporativista esquece de se pergun-
tar se a crítica não colaborou com seu
próprio amesquinhamento. A meu
ver, sim, e por dois motivos. Primeiro,
muitas vezes a entregou aos professo-
res universitários, que supostamente
tratariam melhor de assuntos de
maior profundidade; em troca, na
grandemaioriadoscasos, recebeutex-
tos chatos, seja por excesso de jar-
gões, seja por falta de coragem. A figu-

ra do intelectual público, já rara entre
nós, escasseou ainda mais. Mesmo al-
guns que tentam ser mais contunden-
tes lidam com o gênero como se fosse
um formulário de requisitos (leia-se:
preconceitos) aos quais o trabalho que
resenham deve atender. Se o público
tem preconceito de conteúdo (não gos-
ta de um tema ou arte, não gosta de fi-
nais tristes, etc.), a academia o tem de
forma: só aceita frases longas, gêneros
delimitados, notas de rodapé, etc.

O segundo motivo, muitas vezes coin-
cidente com o primeiro, em especial nu-
ma cultura como a brasileira, é a conver-
são da crítica numa espécie de ferramen-
tapolítica. Sealguém reclama deumcríti-
co “respeitado” que diga, por exemplo,
que Josué Montello era o maior roman-
cista brasileiro do período, pode se pre-

parar que o troco vem, cedo ou tarde, na
forma mais baixa. Apontar lapsos e co-
lar rótulos toma o lugar da análise ho-
nesta, aquela que não confunde obra e
autor. Patotas são formadas, e entre
elas só pode haver elogios; para os que
não pertencem a elas, só pode haver ata-
ques, ao melhor estilo casca grossa. Ve-
mos muitos jornalistas praticando essa
modalidade “vedete”, maledicente,
que não raro disfarça a inveja pessoal
ou a discordância ideológica. Se fulano
é considerado “de direita” e ele se consi-
dera “de esquerda”, qualquer argumen-
to técnico é banido. Isso para não falar
do resenhista que nem sequer lê.

Muita gente boa acha, por contraste,
que a crítica não deveria “falar mal”; ou
seja, se o profissional não gosta de uma
determinada obra, não escreva nada so-
breela; se nãopuder fugirao compromis-
so, faça apenas uma ressalva aqui e ali,
em meio a um texto de tom “neutro”.
Bem, já escrevi centenas de resenhas e

comentários de livros e, na grande maio-
ria (80%, digamos), era para estimular o
leitor a lê-lo, com maior dosagem de elo-
gios do que objeções. Mas é um erro não
ver que uma das principais funções da
crítica, ainda mais hoje em dia, é não ade-
rir a modismos, é contestar o gosto da
maioria; é não se deixar levar nem por
fenômenos de mercado, que quase sem-
pre são fugazes, nem por nomes consa-
grados,que muitasvezes são mais bajula-
dos por suas piores obras. Isso não é “ser
do contra”. E exige uma resistência cada
vez mais difícil de encontrar nestes tem-
pos de populismo cultural.

Depois participei de um programa da
TVdo Sesc com Lorena Calábria, que tra-
tou de parte dos assuntos acima. Ela fez,
entre outras, uma pergunta ótima – que
tem a ver com essa necessidade de auto-
crítica da profissão – sobre a diferença
entregostar de lereter pensamento críti-
co. A mim, por exemplo, não me interes-
sa o crítico que leu tudo e não leu a vida.
Há grandes romances sobre a doença li-
vresca, como Auto de Fé, de Elias Canetti,
econheço muitas pessoas que leram bas-
tante,inclusiveos clássicos,etêmasensi-
bilidade de uma traça, pois não pensam
com cabeça própria. O único modo de
renovar a crítica e, quem sabe, deixá-la
mais sedutora para um público tão dis-
persivo, tão submetido às propagandas
e frivolidades, é mostrando que ideias e
artes se entrelaçam com atos e fatos –
que a tradição não é para seguir ou rom-
per, mas uma rica e divertida história de
discussões e sensações, um vibrante
congresso de confrontos. É tolice achar
que bibliotecas são silenciosas.

Cadernos do cinema. Se alguém ainda
tinha dúvida sobre a misoginia e a arro-
gância de Lars von Trier, nesta semana
em Cannes ele tratou de dirimir todas.
Afora ser deselegante com Kirsten
Dunst, mais uma atriz que entra para o
rol das que humilhou em sets e filmes, e
exibir uma tatuagem com palavrão nos
dedos, ele disse ter simpatia por Hitler.

Comotodocovarde,depoispediudescul-
pas dizendo que falou em tom de brinca-
deira. Mesmo que fosse verdade, a decla-
ração não vale nem como provocação.
Mas foidita com o tom que lhe é peculiar,
e o pôs ao lado do estilista John Galliano
como um exemplo de que os preconcei-
tos de raça e gênero continuam vivos.

Atropelando o humanismo. O retor-
no ao texto da coluna passada foi muito
acimadasexpectativas, o quetalvez mos-
tre que há um número nada desprezível
de pessoas insatisfeitas com esse mundo
consumista e exibicionista. Uma das tô-
nicas das mensagens foi a questão das
escolas, que estão cada vez piores, com
alunos desinteressados, desatentos, ca-
da vez mais agressivos e mimados. As no-
vasgerações nãoparecem preparadaspa-

ra lidar com frustrações e construir suas
autonomias. Jovens entram em depres-
sãoporquenão querema responsabilida-
de da escolha e não gostam de ver suas
vontades contrariadas. O problema não
é a oferta de desejos; é o fato de que ela
implica tomar decisões, renunciar a uns
em benefícios de outros, embora a publi-
cidade decrete que tudo está ao alcance.
Daí as crises, decepções e escapismos.

Estação ciência. Levei meus filhos à
EstaçãoCiência,na Lapa,nofimdesema-
na passado, a pedido da menina de 9
anos, Maria Clara (aquele tipo de pedido
que os pais devem atender sem pestane-
jar), e aprendemos muito nos divertin-
do. Há uma sala que simula um terremo-
to de 5 graus, logo depois da explicação
do monitor sobre as placas tectônicas do
planeta (“uma bola de basquete dentro
de uma casca de ovo”), e uma vitrine que
mostraomecanismo deum tsunami(de-
vidamente explicado como o paredão de

ondaquechega àpraia,não comosinô-
nimo de maremoto). Há uma parte do
Butantã, outra sobre fenômenos me-
cânicos e outra ainda sobre o corpo
humano, além de um miniplanetário.
Étudo muito simplese pedindo inves-
timentos maiores. EnquantoSão Pau-
lo não tem um Museu de Ciência dig-
no do nome, esse é um dos dois locais,
com a Fundação Catavento, aonde se
pode ir para suprir parte dessa lacuna.

O crepúsculo dos profetas. Depois
da morte de Osama Bin Laden, Ba-
rack Obama tem se concentrado em
se dirigir ao mundo islâmico com dis-
cursos muito bem elaborados. No
mais recente deles, começando a fa-
zer jus ao problemático Prêmio No-
bel da Paz que lhe deram, tocou nu-
ma questão controversa de modo
bem mais agudo do que o habitual:
sugeriu que as fronteiras de Israel vol-
tem a ser o que eram em 1967, períme-
tro que foi bastante expandido desde
então. Os EUA apoiam e continuarão
apoiando Israel, mas pela primeira
vez estão cobrando o parceiro para
que faça concessões e dê espaço para
a criação de um Estado palestino. Al-
guns dizem que “é só discurso”, mas
é diferente e vem num contexto mui-
to importante, logo depois de termos
visto que a abertura das autocracias
árabes não significa o recuo da pres-
são regional sobre Israel. Outros di-
zem que a proposta é utópica, mas
talvez seja preferível começar com
mais ambição e depois negociar saí-
das intermediárias do que o contrá-
rio. Obama mais uma vez foi ao pon-
to, lá onde os extremistas e a turma
do deixa-disso jamais comparecem.

Por que não me ufano. Não há dúvi-
da de que o salto de faturamento e
patrimônio de Antonio Palocci mere-
ce investigação e esclarecimento ime-
diato, e não adianta vir com a conver-
sa fiada de que “outros ex-ministros
deram consultoria para o mercado”,
etc. Palocci já teve contas suspeitas
quando prefeito de Ribeirão e se en-
volveu naquele caso Francenildo. Por
ser o queridinho dos banqueiros, pa-
rece contar com mais que a habitual
bonomia brasileira. Mas aos poucos a
população começa a ver o custo dela.
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● Aforismo sem juízo
Ser forte não é não precisar de
ninguém. Só os que não se deixam
dominar pela inconstância podem
se entregar de verdade. Só os que
são seguros do que querem estão
prontos para viver sem medo das
emoções intensas. Só os que se
conhecem podem se aprofundar
nas paixões. Fraqueza é achar
que o amor é um peso.

Jornalismo cultural parece
incapaz de resistir ao
culto das celebridades

Jovens entram em depressão
porque não gostam de ver
suas vontades contrariadas

Pacóvio

Crônica cultural
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