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“Embaraço na garganta seguido de jogo
para um”, conto de “Comendo bolacha
maria em dia de são nunca”

“Tiraram o capuz quando eu
já estava amarrado”

Reedição do livro ‘Comendo bolacha Maria no dia de são nunca’, do catarinense Manoel Carlos Karam, morto em
2007, joga luz sobre uma obra pouco conhecida, que influenciou nomes como Joca Reiners Terron e Marçal Aquino

FOTOS DE DIVULGAÇÃO

“O meu sequestro aconteceu como
eu imaginava que fosse um
sequestro e não como um sequestro
poderia acontecer.
Um automóvel cruzou diante do
meu carro e parou, fui obrigado a
usar o freio bruscamente para evitar
a batida.
Enquanto vivia o impacto do susto,
três homens saltaram do automóvel
e me arrancaram do carro, vi de
relance armas nas mãos dos
homens.
Eles me jogaram no chão na parte
de trás do automóvel deles, dois
homens colocaram os pés sobre as
minhas costas e eu fiquei com o
rosto contra o chão, eu vi os homens
mas não saberia descrevê-los.
O carro rodou durante muito
tempo, mais de uma hora ou mais de
duas horas, não sei, e quando parou
fui tomado pelo medo, tive a
impressão que o medo estava
chegando atrasado.
Colocaram um capuz que bloqueou
boa parte dos meus sentidos, tiraram
o capuz quando eu já estava
amarrado a uma cadeira de frente
para a parede, os joelhos tocando na
parede de madeira, meu rosto a
poucos centímetros da parede, de
castigo virado para a parede.”

LEONARDO CAZES

leonardo.cazes@oglobo.com.br

N

o final dos anos 1970, o escritor
Joca Reiners Terron, ainda um
garoto, recebeu pelo correio
uma edição do fanzine curitibano “Zéblue”, produzido por membros de uma
banda de rock chamada A Chave. Entre
os textos publicados estava um que ele
reencontraria no início dos anos 2000.
Era um dos contos do escritor catarinense radicado em Curitiba Manoel
Carlos Karam. O texto fazia parte do livro “Comendo bolacha Maria no dia de
são nunca”, lançado pela primeira vez
em 2001 pela editora independente Ciência do Acidente, de Terron. A obra,
esgotada e difícil de ser encontrada até
mesmo em sebos, é relançada agora
pela editora curitibana Arte & Letra.
Karam, morto em 2007 vítima de um
câncer no pulmão, fez parte de uma geração de escritores brasileiros alinhada
aos pós-modernistas americanos e
franceses entre as décadas de 1960 e
1980, junto a Valêncio Xavier, Carlos
Sussekind, Zuca Sardan, entre outros.
Em um momento em que o país vivia a
efervescência da Tropicália e do Cinema Novo, as experiências do grupo ficaram mais restritas à cena independente. No entanto, isso não impediu
sua influência sobre a geração seguinte, como conta o escritor e roteirista
Marçal Aquino. Ele lembra que conheceu a obra de Karam em 1985, quando
seu primeiro livro, “Fontes murmurantes”, caiu nas suas mãos.
— Fiquei absolutamente encantado
com o nível de liberdade com que ele
tratava as (im)possibilidades do real e
seu flerte original com o absurdo. Anos
mais tarde, eu o conheci em Curitiba.
Grande fã de quadrinhos que era, ele
foi o primeiro a sacar que minha literatura tinha muito mais a ver com gibis
do que com cinema — afirma Aquino,
em entrevista por e-mail.

Multiartista. Radicado em Curitiba, Karam escreveu textos que podem ser classificados como contos, crônicas, prosa poética e peças
Classificar “Comendo bolacha Maria
no dia de são nunca” como um livro de
contos inclui uma dose de riscos. É difícil precisar se os textos reunidos são
contos, crônicas ou, em alguns casos,
prosa poética. A narrativa é fragmentada, recheada de frases precisas e desconcertantes. Aquino chama a atenção
para “o humor fino, a ironia implacável
e o gosto obsessivo pelo detalhe”.
TEXTOS INÉDITOS EM BREVE
A Arte & Letra também prepara, para o
segundo semestre, outro relançamento
de Karam, o livro “Pescoço ladeado por
parafusos”. O projeto dos sócios e irmãos
Frederico e Thiago Tizzot é editar todos

Karam deixou trabalhos inéditos que
devem ser lançados ainda neste ano. A
ideia do editor Paulo Sandrini, amigo do
escritor e responsável por seus manuscritos, é publicar em 2013 “Meia dúzia
de criaturas gritando no palco”, uma
obra com três textos inéditos escritos para o teatro. Segundo Sandrini, “a edição
tem o intuito de marcar a dramaturgia
experimental de Karam, que escreveu
cerca de 20 peças na década de 1970”.
— Ele era uma pessoa com uma energia invejável para escrever, escrevia por
vezes quatro livros ao mesmo tempo.
Entendia muito, como poucos que conheci, de cinema, música experimental,
de jazz e até pop — ressalta Sandrini. l

os trabalhos do escritor que estejam fora
de catálogo. Tudo começou quando Thiago foi ter aulas de violão com Bruno Karam, filho de Manoel Carlos. Como os direitos pertenciam à própria família, não
houve grandes dificuldades para que
chegassem a um acordo. Bruno afirma
que o desejo de seu pai sempre foi de
que o seu trabalho circulasse.
— Em uma entrevista, ele falou: o autor tem que ser primeiramente um egoísta, tem que gostar do que fez para que
outras pessoas possam gostar também
— diz Bruno. — Uma vez, meu pai andava na rua e um cara o reconheceu e
gritou um texto dele. Era isso o que ele
queria da sua literatura.

MORTOS REANIMAM MERCADO DE HQS NO PAÍS
REPRODUÇÕES

Ao emplacar o fenômeno ‘The
walking dead’, a editora HQM
aquece as bancas com novos
quadrinhos e boas vendas
RODRIGO FONSECA

rodrigo.fonseca@oglobo.com.br
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om apenas 32 páginas em preto e branco,
custando menos do que a média das HQs
vendidas no Brasil, a revista mensal “The
walking dead” — matéria-prima do seriado homônimo transformado num fenômeno de audiência mundial na TV — virou o best-seller do
momento nas bancas nacionais, canteiro que a
indústria editorial de gibis vinha valorizando
cada vez menos, optando por fazer edições de
luxo (leia-se mais caras) para livrarias. Neste
momento em que cada um dos 30 mil exemplares da edição brasileira do quadrinho criado e
escrito por Robert Kirkman evapora das prateleiras, o selo por trás de sua publicação consagra-se com o respeito dos jornaleiros, dos analistas de mercado e, acima de tudo, do público
leitor: a HQM Editora. Restrita a apenas três
profissionais, sediados em um prédio na região
da Bela Vista, no Centro de São Paulo, a empresa, nascida em 2005, derivada do site HQ Maniacs, e deu mais um passo este mês em seu esforço para garantir para si um quinhão de (boas)
vendas no latifúndio dos super-heróis ao lançar
o almanaque “X-O Manowar”. Nos EUA, o personagem vendeu mais de 8 milhões de cópias.
Bárbaro visigodo transformado em vigilante
estelar após ser sequestrado por alienígenas no
século I depois de Cristo, X-O Manowar faz parte da linha de quadrinhos americana Valiant,
editora que se impôs nos EUA frente à concorrência da Marvel e da DC. O plano da HQM é
trazer todo o catálogo Valiant para o Brasil, assim como relançar, no segundo semestre, o clássico “Rocketeer”, de Dave Stevens.
— Neste momento em que estamos diante da
volta da inflação e do aumento do dólar, qualquer investimento nesse mercado de quadrinhos é arriscado. Mas vimos com “The walking
dead” que existe um consumidor de banca. E
hoje vivemos de quadrinho — diz Carlos Costa,
que dirige a HQM em parceria com Leonardo

de “The Walking dead” que encalharam estão
voltando às bancas a pedido dos jornaleiros.
— Com a série fazendo muito sucesso na TV,
muita gente que não costuma ler quadrinhos
passou a acompanhar a revista, querendo saber
mais sobre os personagens, descobrindo quão
diferentes são as duas versões — diz Di Sessa,
colega de Costa na editora, que imprimiu 15 mil
exemplares de “X-O Manowar”.
É raro chegar ao Brasil, em banca, HQs de super-herói que não tenha a máquina de mídia da
Marvel ou da DC (editoras de Homem-Aranha e
Super-Homem, respectivamente). Mas X-O Manowar — cujo gibi de cem páginas mensais traz
aventuras desenhadas pelo aclamado Cary
Nord (“Conan, o bárbaro”) — fez sucesso nos videogames no passado e criou boca a boca.
— Com “The walking dead”, que tem um braço na TV, e com “X-O Manowar”, conectado aos
games, a HQM está apostando em uma estratégia que cruza mídias diferentes com os quadrinhos. Essa aposta exporta o público de uma mídia como a televisão para o gibis, criando uma
rede de consumo — analisa o publicitário Hélio
Eduardo Lopes, especialista em marketing de
HQs. — A editora está tirando a banca de jornal
do isolamento em relação mídias eletrônicas.

Vicente Di Sessa e Artur Pescumo Tavares.
Advogado, Costa, hoje com 38 anos, deixou o
Direito de lado para se dedicar aos gibis a partir
de 2006, quando publicou o primeiro título da
HQM: “Invencível”.
— Eu era um leitor nerd de carteirinha, daqueles que ligavam para editoras para cobrar
um título. Mas a experiência na web com o HQ
Maniacs, que ainda existe como site de notícias,
fez com que eu entendesse mais o setor — diz.
Também em 2006, a HQM lançou uma versão
encadernada de “The walking dead” para livrarias, traduzido como “Os mortos-vivos”. Na época, a HQ de Kirkman ainda não havia sido adaptado para a TV. Costa, Di Sessa e Tavares lança-

Zumbi. “The walking dead” atrai público da TV à banca
ram 11 encadernados de “Os Mortos-Vivos” de
148 páginas, custando cerca de R$ 34, que tiveram boa acolhida, mas não estouraram.
Mas quando a Fox passou a exibir o seriado,
veiculado também na Band, o trio achou que
seria válido reeditar o material, num formato
serializado (um por mês), fino, a R$ 3,90. Deu
certo. O título, lançado em dezembro, chegou
ao nono número e a procura por ele não para.
— “The walking dead” é hoje o gibi que eu
mais vendo. Ele vende o triplo dos quadrinhos
de super-herói — diz o jornaleiro Daniel Gromann, cuja banca, no Centro do Rio, já recebe
fãs de “X-O Manowar” em busca do almanaque.
Os poucos exemplares dos números iniciais

‘SENNINHA’ QUASE ATROPELOU A EMPRESA
Para outubro, a HQM já prepara outro almanaque, “Universo Valiant apresenta”, com heróis
como a dupla Archer & Armstrong, Shadowman
e Quantum & Woody. Ao mesmo tempo que
aporta nas bancas, a editora investe pesado no
nicho das livrarias. Para elas, onde emplacou
encadernados de “Spawn” e “Liberty Meadows”,
Costa promete para os próximos meses “O ladrão dos ladrões”, também de Robert Kirkman,
“Concreto”, de Paul Chadwick, e “Rachel rising”,
de Terry Moore, autor da cultuada HQ “Estranhos no Paraíso”, da qual já publicaram três álbuns e lançarão mais um este ano.
— O Brasil ainda é instável economicamente.
Por isso investimos com cautela, em títulos de
apelo — diz Costa, que de 2008 a 2009, viveu um
período de crise quando lançou a revista “Senninha”, baseada no ídolo da Fórmula 1. — Imprimíamos 15 mil exemplares e vendíamos só 2
mil. Quase quebramos. Eu tive que encher uma
kombi com gibis da minha coleção e vender para pagar as contas. Mas hoje, com as boas vendas, estamos vivendo de quadrinhos. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun. 2013, Segundo Caderno, p.10.

