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42a Feira do Livro de Porto Alegre
Seminário Internacional

Federico Garcia Lorca e o Movimento Artístico do seu Tempo

ãsi 3-iu
- J31 de outubro, 14h 30min, Pavilhão de Encontros com a Literatura 

Praça da Alfândega

Antonina Rodrigo (Barcelona)
“Notas para uma biografia de Garcia Lorca”

Mario Hernández (Madri)
“A obra gráfica de Garcia Lorca”

Jorge de Pérsia (Madri)
“A criação musical em Garcia Lorca”

Coordenadora
Tânia Carvalhal (Presidente do Instituto Estadual do Livro)

Debatedor
Manuel Fernández-Montesinos Garcia (Secretário da Fundação Federico Garcia Lorca)

asQ

2
í;s

1p
133

3
<D
Q£
tu
0

II

Io de novembro, 14h 30min, Pavilhão de Encontros com a Literatura 
Praça da Alfândega

Mário González (São Paulo)
“O teatro de Garcia Lorca”

Augusto Massi (São Paulo)
“A poesia de Garcia Lorca”

Luis Martinez Cuitino (Buenos Aires) 
“Federico Garcia Lorca em América”

Coordenadora
Sissa Jacoby (Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)

Debatedor
Pedro Câncio (Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Entrada Livre

Câmara Rio-Grandense do Livro 
:oni. 1708/1709 CEP 90030-160 RS BrasilPorto



'

Palestrantes do SeminárioI
\ ANTONINA RODRIGO é natural de Granada, Espanha, mas reside em 

Barcelona, desde 1970. Especialista na obra de Federico Garcia Lorca, 
seus estudos centram-se, em particular, no ensaio e na biografia, embora 
seus primeiros livros publicados estivessem voltados para o teatro infantil, 
o conto e a narrativa. De sua produção literária, destacam-se importantes 
estudos dedicados a Garcia Lorca, a figura legendária de Mariana Pineda, 

a Margarita Xirgu, a Salvador Dali e ao papel assumido pela mulher 
espanhola na República, na Guerra Civil e no exílio. Colaboradora de periódicos e revistas espanhóis e estrangeiros, 
tem vários livros publicados, dentre os quais: Margarita Xingu, la actriz Lorquiana (Plaza & Janés, 1980), Lorca 
Dali. Una amistad traicionada (Planeta, 1981), Mujeres de Espana. Las silenciadas (Círculo de Lectores, 1988).
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AUGUSTO MASSI nasceu em São Paulo. Atualmente é professore de Literatura Brasileira na USP. Poeta, é 
autor do livro Negativo, publicado em 1991 pela Cia. das Letras, e organizador da antologia Artes e Ofícios da 

Poesia, publicada pelas Artes e Ofícios no mesmo ano. Além de colaborador do jornal Folha de São Paulo, é 
membro do Conselho Editorial do Jornal de Resenhas, caderno mensal que a Folha de São Paulo publica

juntamente com a USP.
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IJORGE DE PÉRSIA é natural de Buenos Aires mas reside na Espanha desde 1978. Na Argentina foi docente 

da Universidad de Buenos Aires, da Universidad Nacional do Litoral e do Conservatório Superior de Música 
de La Plata. Foi Colaborador Científico no Museu de Instrumentos Musicais do Real Conservatório de Bruxelas, 
na Bélgica, onde também realizou estudos na Universidade de Bruxelas. Na Espanha deu cursos de pós-graduação 

na Universidad Complutense de Madri, foi colaborador do Conselho Superior de Investigações Científicas e 
Diretor do Arquivo Manuel de Falia, de 1990 até inícios de 1996. Tem numerosos artigos publicados e livros 

como: Los últimos anos de Manuel de Falia, I Concurso de Conte Jondo, e Manuel de Falia.

o

1
2.2m

D
<sLUIS ALBERTO MARTINEZ CUITINO é natural de Rosário, Argentina, professor licenciado em Letras, com 

estudos realizados na Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina e cursos de especialização 
e pós-graduação na Universidad Complutense de Madri. É Diretor do Centro de Investigación en Literatura 
Argentina, na Universidad Católica Argentina, desde 1993. Tem publicados numerosos trabalhos na área da 
pesquisa e crítica literária tanto argentina quanto espanhola, dentre os quais destacam-se diversos estudos da 

obra de Federico Garcia Lorca, bem como edições críticas, com introdução e notas, de Mariana Pineda (Cátedra,
1991) e Dona Rosita la soltera (Espasa-Calpe, 1992).
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MARIO HERNANDEZ, natural de Palencia, Espanha, "Doutor em Fitologia Romântica pela Universidad de 
Valladolid, onde foi também professor, e atualmente é titular de Literatura Espanhola na Universidad Autônoma 

de Madri. Editor da obra literária e plástica de Federico Garcia Lorca, em diversas publicações, é autor de 
numerosos artigos e edições dedicados, também, a outros importantes nomes da poesia contemporânea espanhola, 
tais como Jorge Guillén, Ramón Gómes de la Serna, Vicente Aleixandre, entre outros. Diretor do Boletin de la 

Fundación Federico Garcia Lorca, em curso de publicação (1987-1996), é também autor de vários livros de 
poesia, dentre os quais: Para bien morir (Cátedra, 1984), Tancas dei mar y de los borsques (Pre-textos, 1994), 

Plaza partida. Variaciones goyescas (Fernán Gómez, 1992).

MARIO MIGUEL GONZÁLEZ é brasileiro, natural de Alta Gracia, Córdoba, Argentina. É professor em Letras 
pela Universidad Católica de Córdoba, fez Cursos de Doutoramento na Universidad de Madri, na Espanha. É, 

também, Doutor em Letras e Livre-Docente de Literatura Espanhola pela Universidade de São Paulo, onde 
leciona esta disciplina desde 1968. Tendo sido Coordenador de Cursos de Graduação e Pós-Graduação nessa 

mesma Universidade. Atualmente "membro titular da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas/USP. Colaborador habitual em revistas e periódicos nacionais e estrangeiros, é autor 
de O romance picaresco (Ática. 1988), El conflito dramático en Bodas de sangre (FFLCH/USP, 1989) e A saga

do anti-herói (Nova Alexandria, 1994).

Câmara Rio-Grandense do Livro
Praça Osvaldo Cruz, 15 Conj. 1708/1709 CEP 90030-160

Fone: (051) 225.5096
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Traços e cores do múltiplo Lorca
Uma mostra revela o dramaturgo espanhol em sua obra como artista plástico

Paulo Bentancur como um ser em “cons
tante graça”, a graça 
da criação. Assim, 
além da incursão plás
tica pelo surrealismo, 
o artista escreve poe
mas febris um atrás do 
outro, cria um grupo 
de teatro, que dirige, 
onde atua, e para o 
qual escreve. Depois 
da poesia, que com 
Canções, Pranto por Ig- 
nácio Sánchez Mejías e 
o Romanceiro Gitano o 
elevam ao mais alto da 
lírica moderna, a dra
maturgia recebe dele a 
mais inspirada das 
atenções. 0 teatro do 
século XX pôs em cena 
incontáveis vezes, em 
incontáveis países, íco
nes da arte dos palcos 
como Bodas de sangue, 
Yerma ou A casa de Ber- 
narda Alba. Na músi
ca, chega a compor pe
quenas peças com Ma
nuel De Falia.

A sua é uma gera
ção exponencial: na li

teratura surgem, além dele, Gerar- 
do Diego, Dámaso Alonso, Pedro Sa
linas, Vicente Aleixandre, Rafael Al- 
berti e Jorge Guillén. Não se pensa 
em poesia e crítica literária na Es
panha sem estes nomes. Alguns, 
como Alberti, capazes de versos de 
extremo combate, mas nenhum com 
a força estarrecedora das imagens 
de Lorca (Seu A casada infiel, com 
várias versões para o português, 
uma delas de Drummond, canta: 
“suas coxas me fugiam / como pei
xes surpreendidos, / metade cheia de 
fogo, / metade cheia de frio”).

Fuzilado durante a Guerra Ci
vil Espanhola pelas forças franquis- 
tas, em circunstâncias até hoje ma- 
lexplicadas, Lorca acrescentou à ge
nialidade de sua produção um ine
vitável e merecido folclore que se 
formou em tomo de sua meteórica 
existência. Amado pela família, pe
los colegas e pela crítica, influenciou 
mais de uma geraçào de poetas. Sua 
face menos divulgada, a do artista 
plástico, foi mostrada a primeira vez 
a 25 de junho de 1927, quando um 
grupo de amigos ligados às artes 
plásticas, entre eles Dali, organizou 
uma exposição de seus desenhos em 
Barcelona, na Galeria Dalmau. Qua
se 70 anos depois, podemos contem
plar a face que seus contemporâne
os contemplaram naquela ocasião.

A Espanha volta à Fei
ra do Livro de Porto Ale
gre. Ano passado esteve O 
representada pela vinda 
do Prêmio Nobel de Lite- 
ratura de 1989, Camilo 
José Cela; este ano vem 
com uma exposição inédi
ta no Brasil: Vida e obra 
de Federico Garcia Lorca 
em fotografias e documen
tos. Com abertura marca
da para dia 28, às 19h, no 
MARGS - Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, a 
mostra revela um aspecto 
pouco conhecido do gran
de poeta e dramaturgo es- 4 
panhol: o artista plástico. / j //

Dividida em dois blo
cos/a exposição constitui- 
se de 800 quilos de mate
rial. Num bloco se pode
rá ver 25 painéis de 100 
x 140cm onde constam re
produções de fotografias, 
manuscritos, cartas, de
senhos, primeiras edições 
e documentos, reunidos 
tematicamente em tomo 
da vida e da obra de Lorca. No outro 
bloco, 50 objetos emoldurados. São 
desenhos do artista, 4 reproduções 
e 46 originais. Alguns detalhes: 16 
desenhos em cor e 32 a tinta ou lá
pis; 10 livros com desenhos originais 
e dedicatórias, mais 12 desenhos im
pressos da época. Além disso, há re
produções de mais 12 desenhos re
colhidos de coleções particulares.

Não foi fácil recolher todo esse 
espólio, vasta iconografia a irradiar 
caminhos e provas do impacto que 
causaram no mundo da arte tanto a 
existência de Lorca quanto sua múl
tipla e vertiginosa produção (em 38 
anos de vida deixou marcas fundas 
pelo menos em duas áreas: na poesia 
e no teatro). Para a inauguração do 
evento, que marca os 60 anos da trá
gica morte do autor de Romanceiro 
gitano, confirmaram presença o em
baixador da Espanha, Carlos Blasco 
Villa, e o cônsul da Espanha em Por
to Alegre, Inigo de Palácio Espana, 
pande incentivador da Feira. Tam
bém está sendo esperado Manuel Fer- 
nández-Montesinos Garcia, Secretá
rio da Fundação Federico Garcia Lor
ca, de Madri, sobrinho do poeta.

Uma série de atrações compõe, 
junto com a exposição, um vasto pro
grama onde o interessado na obra 
do segundo mais traduzido escritor 
espanhol de todos os tempos (o pri-

meiro é Cervantes) pode dispor de 
um autêntico revival. Estão previs
tos, por exemplo, os lançamentos da 
edição bilíngüe dos Sonetos (Mane- 
co Liv. e Ed.) e o ABC de Federico 
Garcia Lorca, de Hélio Simão (Ed. 
OrvalhoAndaluz). E ainda: debates, 
vídeos e demais obras à disposição 
do público.

A poesia de Garcia Lorca (1898- 
1936) é seu primeiro trunfo, e com ela 
ombreia a própria vida do poeta, vida 
enebriante, apaixonada, embebida de 
paixão e morte. Nascido em Fuente 
Vaqueros, na província de Granada, 
na Andaluzia, terra de ciganos, Lor
ca estudou filosofia, letras e direito 
na Universidade local. Simultanea
mente dedicava-se à música, enca
rando o violão e o piano com plena 
competência. Vai para Madri com 21 
anos e faz amizade com nomes deci
sivos na arte deste século, não só em 
seu país. Encontra-se e encanta-se 
com os surrealistas, que traduz teo
ricamente para muitos críticos resis
tentes. Juan Gris, Miró e sobretudo 
Salvador Dali - seu incentivador - 
têm nele um discípulo, e os desenhos 
de Lorca bem espelham o clima esté
tico da época.

Jorge Guillén, outro grande po
eta espanhol, na introdução que fez 
para a obra completa de Lorca pu
blicada na Espanha, descreve-o
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0 livro 

na praça
Há uma cidade feita de livros na 
Praça da Alfândega, no coração de 
Porto Alegre. Hoje, ao meio-dia, a 
42a Feira do Livro abre suas 95 
barracas ao público. A inaugura
ção oficial é às 17 horas, com dis
curso da patronegse deste ano, a 
escritora Lya Luft. 0 casamento 
entre praças e literatura é 
tradição desta cidade, retratada 

textos de Dyonélio Machado, 
Augusto Meyer e outros cronistas 
e romancistas. A Feira deste 
terá a presença de 73 escritores 
que farão debates com o público, 
num estande armado em plena 
praça, durante os Encontros 
a Literatura. 0 prédio do Museu 

u de Arte do Rio Grande do Sul (Mar- 
s gs) abriga a mostra sobre a vida e 
| a obra do dramaturgo espanhol Fe- 
| derico Garcia Lorca. Até o próxi- 
| mo 10 de novembro, Porto Alegre 
" vive, com sua Feira do Livro, 

espécie de folia cultural da prima- 
Caderno Feira do Livro

uma

nos

ano
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§ uma

vera
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Duas exposições 

para Garcia Lorca
0 poeta e dramaturgo espanhol 

Federico Garcia Lorca, assassinado 
há 60 anos durante a Guerra Civil 
Espanhola, será homenageado nes
ta Feira do Livro com duas exposi
ções no Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul. A vida e obra do autor de 
Bodas de Sangue serão contadas, 
por meio de fotografias, manuscri
tos, livros, partituras, esboços de fi
gurinos e cenários, cartazes autó
grafos e desenhos. Uma segunda ex
posição mostrará uma série de dese
nhos originais do escritor.

A inauguração da mostra ocorre
rá na próxima segunda-feira, às 
19h, e contará com a presença do 
embaixador da Espanha no Brasil, 
Carlos Blasco Villa. Serào apresen
tados os livros da Fundácion Federi
co Garcia Lorca, de Madri.

O presidente da Fundácion e so
brinho do poeta, Manuel Femández- 
Montesinos Garcia, participará dos 
eventos na feira. Ele será debatedor 
no painel “Lorca e o movimento ar
tístico de seu tempo”, dia 31, às 
15h, no Margs. Participarão das pa
lestras, no pavilháo Encontros com 
a Literatura, dias 31 de outubro e Io 
de novembro, conhecedores da obra 
lorquiana, de Madri, Barcelona. São 
Paulo e Buenos Aires.



CULTURA A MODERNIDADE DA 
DITADURA GAÚCHA

"O NOVO MUNDO", DE 
ANTONELLO GERBI
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A hora do sangue
O poeta andaluz Federico Garcia Lorca, assassinado há 60 anos durante 

a Guerra Ciyil Espanhola, é homenageado na Feira do Livro de Porto Alegre



CULTURA

A fonte da poesia
Federico Garcia Lorca é homenageado pela Feira do Livro

ANTONINA RODRIGO * neda, en Barcelona, con cenário de Dali. A
atriz se convertería na protagonista predile
ta do dramaturgo: La Zapatera Prodigiosa 
(1930), Yerma (1934), Dona Rosita la Sol- 
tera (1935), La Casa de Bernarda Alba

A vida de Federico 
Garcia Lorca está marca
da pela simbologia da 

I água. Ele esteve unido à 
( água através das fontes.
•"F Nasceu em Fuente Va- 

queros (05/06/1898), onde passou sua ale
gre infância, e morreu em Viznar, próximo 
à Fuente de Las Lágrimas de Ainadamar 
(17 ou 18/08/1936). Um dos seus livros 
anunciados foi Las Meditaciones y Alego
rias dei Agua. A água como elemento 
tural da estética e da plástica de Granada, 
onde Lorca chega para viver e estudar com 
seus onze anos. Ficaram para trás suas cor- 

com liberdade pela várzea de bosque- 
zinhos e água, tabacos e beterraba: Fuente 
Vaqueros. E o seu outro povoado: Asquero
sa (Valderrubio), seco, de poços acres, re
partidos, silenciosos, de taipas brancas, co
mo muros de cadeia, trágicos, de La Casa 
de Bernarda Alba.

“Granada tem dois rios, oitenta sinos, para proporcionar aos povoados da Espanha 
quatro açudes, cinquenta fontes, mil e um o conhecimento de obras teatrais clássicas 
jatos de agua e cem mil habitantes.” Assim Com a Barraca, o poeta se convertia em 
percebe o jovem Federico a cidade que lhe “um verdadeiro diretor”, no sentido mais re- 
vai a r.ir,a veJa do seu seêredo lírico. A volucionário do processo total do espetáculo 
musicalidade da agua orquestrada pela po- dramático. Evocando seus dotes de diretor 
lifonia campam 1 dos 80 sinos, de estreme- diría Xirgu: “La pauta la daba siempre Fe- 
mdas sonondades, alguns soberbos minare- derico, que tenia um asombroso sentido 
tes de antigas mesquitas. Porque a música sical, lahl, y también un sentido plástico

— Veia las escenas como un
f , atlstlca' Para a pintor y el desarrollo de la

Hn nnrreCia pTQd?S,tina~ A Vida e d morte acció* como un músico”. O 
do por amor e dechca- _ teatro projetava o músico e o
çao. A morte de seu pro- de LoVCd eStdO pintor que Lorca levou sem-
fessor de musica lhe pre no seu interior,
afastou da primeira pai- marCüdaS pela Em outubro de 1933, o
pela Hteratara°Começou SÍmbologid da ágUü Ete™déu! dandf/onft-

1 q7dCr^eLn?R™t0n0Ede-----  rências, recitais e apresen-
1918’ 8 °S' Em ■ i • tando novas versões de suas
1918, publicou seu primeiro livro, em pro- obras. Regressa triunfante, aclamado por
f >Jmfresiones >' P^ajes. Em 1919, viaja todos os públicos que vêem nele a imagem 
a Madri e se incorpora a Residência de Es- inovadora do teatro espanhol, 
tudantes, onde permanecerá até 1928. Nes- A morte do toureiro Ignacio Sánchez Me
te ambiente se relacionara com as pessoas jias, em agosto de 1934, inspira a Lorca 
da geiaçao de 98 e com o núcleo de poetas uma das maiores elegias, o Llanto por Is
que integram a geraçao de 27. Em 1920, nacio Sánchez Mejias. O poeta já inicia a

terS5e,ã’, f?1, sacess°’ S,Ua Pnmeira obra tea' reta final de seus agostos. Ninguém sabe 
ral, LI Malefício de la Mariposa. No ano que a travessia de sua vida se aproxima do 

segumte, publica o fvrode Poemas. Em implacável final. É uma existência rica de 
1922, com Manuel de Falia, realiza 
meiro

(1945).
Em 1928, Lorca publica o Romancero Gi-2-

tano, que eleva sua poesia lírica à máxima 
popularidade. Sua maior aspiração consistia 
na espontaneidade da transmissão oral do
seu mundo lírico e dramático, em recitais, 
conferências, leituras. Assim, de forma dire
ta, o poeta apresenta às pessoas seu universo 
rico. De tal maneira que, antes de editar suana-
poesia, seus versos estão na boca de todos, 
como se fossem romances anônimos.
“...A mi no me interesa ver muertos defi

nitivamente mis poemas... quiero decir pu
blicados ”, pensava o autor.

renas

Na passagem de Lorca por Nova York, a 
sua voz lírica adquire uma nova e profunda 
matundade (Poeta en Nueva York). O gover
no da Segunda República lhe subvenciona o 
projeto da Barraca, teatro ambulante criado

—fenco Garcia Lorca em Montevidéu. O poeta e dramaturgo espanhol passou pela Argentina e

mu-
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Em Cadaqués: a ági

o pii- testemunhos vitais e atividades literárias, 
concurso do Cante Jondo, para sal- giros triunfais com a companhia de Marga- 

r^vlndl“r as essencias do canto an- rita Xirgu e a polêmica Yerma, recitais e 
daluz. No outono deste ano chega a Resi- conferências nos ateneus de trabalhadores 
dencia de Estudantes Salvador Dali, quan- de Barcelona. Na estréia de Dona Rosita 
do Lorca ja era a estrela fulgurante. Com em dezembro de 1935, na cidade de Barce- 
Luis Bunuel outro residente excepcional, lona, as floristas das ramblas lhe homena- 
ormaram o tno mais popular e polêmico, gearam levando flores durante os dias de 

Posteriormente, os tres amigos obtiveram espetáculo. O poeta vê no rosto daquelas 
nnrJnÇJ?° aniversa ■ 1925, convidado mulheres de “...risafrancay manos moja-
a™ Lorca conbec^ Barcelona e o das donde tiembla de cuando en cuando el 

mpurdân, ficando vinculado para sempre diminuto rubi causado por la espina ” o si-
liíLnri Unha a3 fre açao c.om a intelectua- nal de revolução que se aproxima: “Esto es 
idade vanguardista influira poderosamente la revo/ución ” - diria Lorca ao poeta A

EmT927nSeaxnpõet0p e^a pnmeira - Serran°'Plaja ” “los beatos de floristas

obras na sala de arte barcelonesa Galerias 
Dalmau. Em seguida, Lorca escreverá para 
o crítico de arte Sebastião Gasch: “Si no 
fuera por vosotros, los catalanes, yo no ha- 
bría seguido dibujando ”. No dia da expo- _______
sição, Margarita Xirgu estréia Mariana Pi- * Biógrafa de Federico Garcia Lorca

vez suas vienen a traer ramos de flores a mi, al poe
ta ”. Como ele colocara na boca de um de 
seus personagens: “...Habia Ilegado, otra 
vez, la hora de la sangre Do seu sangue, 
e de tantos outros.

v

f
/

kSob um quadro de Dali: o poeta conheceu o pintor na Residencía de Estudantes “El Beso”, desenho
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Vastos caminhos
TUIO BECKER

São vastos e alheios os caminhos de Federico Gar
cia Lorca (1889-1936). E ao mesmo tempo são tão ín
timos e pessoais. O ator e diretor argentino Alfredo 
Alcón demonstrou isso durante o 3o Porto Alegre Em 
Cena com o espetáculo Los Caminos de Federico. 
Um retrato fugidio do autor do Romanceiro Gitano 
(1928) e de A Casa de Bernarda Alba (1936) é 
posto de muitas facetas apreendidas por meio de li
vros, encenações teatrais, filmes e discos. Além de 
descobertas curiosas como a da placa comemorativa à 
passagem de Lorca pelo opulento Hotel-Casino Car
rasco, de Montevidéu. À esquerda de quem sai, no 
hall do hotel, fixa a uma coluna, está a placa dizendo 
que ali Federico Garcia Lorca escreveu o terceiro ato 
de Yerma, em 1934.

Imagina-se que Lorca, embalado pelo sucesso arra
sador de sua passagem por Buenos Aires, onde chega- 

outubro de 1933 com o grupo teatral La Barra
ca, havia dito ao recepcionista do hotel, ao entrar, que 
tinha os dois primeiros atos de Yerma já concluídos. 
Depois das festas de Carnaval, ao sair do hotel, Lorca 
deve ter confidenciado que concluira a obra, escrita 
especialmente para sua amiga, a atriz Margarita Xir- 
gu. Yerma estrearia no Teatro Espanhol de Madri, em 
29 de dezembro de 1934. Texto difícil e de 
piexidade cênica, exigente para os atores, o drama de 
Yerma, a mulher estéril, é um dos muitos retratos fe
mininos feito por Lorca ao longo de sua obra.

Foi o mais próximo que os gaúchos - talvez sem sa
ber - estiveram de Lorca. O lançamento da tradução 
de Cecília Meireles para Romanceiro Gitano e a pu
blicação de A Casa de Bernarda Alba (1936) na cole
ção de peças de teatro da Editora Agir deram início, 
no começo dos anos 60, à possibilidade de conheci
mento do universo literário de Lorca em português. 
Em meados dos anos 60, a montagem de Dona Rosi- 
ta, a Solteira, com Ida Celina no papel-título, deu cor
po e figura à obra teatral do autor que ganhara, ante- 
riormente, no centro do país, uma elogiada montagem 
de A Casa de Bernarda Alba. Com um elenco só de 
mulheres, o drama das reclusas de Lorca é - aparente
mente - fácil de encenar. Um engano comprovado pe-

- Alba. feita em 1987, resultou eficiente. Sob a direção
Estudos com obras nlástirawlp'Ça° de Ma™ Caraus. 0 filme, com um elenco de estrelas,
Elizethe Borahetti (qie a oartir do ^ PaSSaVa de ““ espécie de teleteatr° «"^0. O
dia 31 estarão no Síníwrnr universo concentracionário, sufocante, das obras de

t f Lorca teve-113 adaptação de Carlos Saura para Bodas
Ole iva 2tra1a í °-bra * 0981), um cinebalé coreografado por An-

Federico Garcia Lorca de Madri ^1° tonl° 9ades’,sua melhor abordagem,“apesar de pres- 
Watjvia GaíeriaS (Rua Coronel ^ PalaVraS' A do tema fez

Bordini, 487, segundo andar)

Abertura do seminário Federico Gar
cia Lorca e o Movimento Artístico do 
seu Tempo, com três palestras: Notas 
para uma Biografia de Garcia Lorca, 
de Antonina Rodrigo, A Obra Gráfica 
de Garcia Lorca, de Mario Hernández, 
e A Criação Musical em Garcia Lorca, 
de Jorge de Pérsia. No Pavilhão En
contros com a Literatura

Sexta, dia 1o, às 14h30min Continuação do seminário Federico
Garcia Lorca e o Movimento Artístico 
do seu Tempo, com três palestras: 0 
Teatro de Garcia Lorca, de Mário 
González, A Poesia de Garcia Lorca, 
de Augusto Massi, e Federico Garcia 
Lorca em América, de Luis Martínez 
Cuitino. No Pavilhão Encontros com a 
Literatura

com-

ra em

espanhol passou pela Argentina e pelo Uruguai no ano de 1933) Garcia Lorca foi morto em 1936, no início Guerra Civil Espanhola rara com-

Confira a programação montada para homenagear Federico 
Garcia Lorca durante a Feira do Livro. Os autores do primeiro 
texto desta página e do texto da página 6 estão entre 
pecialistas que vêm ao Estado para os eventos.

Segunda, 28, às 19h

os es-

Abertura das exposições Desenhos e 
Vida de Garcia Lorca em Documentos 
e Fotografias, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul

Terça, 29, às 19h Lançamento de Sonetos, de Garcia 
Lorca, em edição bilíngue, no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul

Quarta, 30, às 20h

Em Cadaqués: a água marcou a vida de Garcia Lorca

com
que fossem realizadas versões da mesma história no 
Marrocos (com Irene Papas) e na Hungria (com Gu- 
drun Landgrebe). Mas a melhor aproximação 
verso de Lorca deve-se a Jaime Chávarri, em A Un 
Dios Desconocido (1977), visto em Porto Alegre 
uma mostra de cinema espanhol.

Os anos 70 viram a poesia de Lorca ser musicada. 
De Paco Ibanez ao grupo Aguaviva, El Lagarto Está 
Llorando, Cantar de Palomas Oscuras, Los Dos Rios 
de Granada e 22, 23, 24, 25 Bofetadas ganharam 
lodias que chegaram a tornar internacionalmente 
nhecidos seus intérpretes. Nos anos 80, músicos de 
várias nacionalidades — entre eles Chico Buarque e 
Fagner, Donovan e Leonard Cohen - registraram em 
um disco antológico poemas do livro Poeta em Nova 
York (1931). Alguns desses seguramente ilustram pas
sagens da cinebiografia que o veterano cineasta espa
nhol Juan Antonio Bardem rodou, em 1996, sobre a 
vida de Federico Garcia Lorca, 60 anos depois de 
morte. A tentativa anterior, resultado de uma co-pro- 
dução entre espanhóis e ingleses, foi exibida pela 
TVE e decepcionou os admiradores do poeta de Gra-

Quinta, 31, às 14h30min ao um-

em

i me-
co-

sua

de Estudantes "El Beso”, desenho de Garcia Lorca, feito em 1927
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Vida e obra de Lorca no MARGS
Outro grande destaque desta 42a Feira do Livro é 

a exposição Vida e Obra de Federico Garcia Lorca. 
Abre amanhã (28), às 19h, no Museu deArte do Rio 
Grande do Sul (MARGS). A mostra é inédita no 
Brasil. São 800 quilos de material, com reprodu
ções de fotografias, manuscritos, desenhos, cartas, 
primeiras edições e documentos referente à vida e 
à obra do grande poeta. O mais original de tudo, 
porém, para o público gaúcho e brasileiro, será 
entrar em contato com o lado mais plástico e 
pictório do autor. São 50 trabalhos, a maioria dese
nhos, 16 em cor 32 a tinta ou lápis. Trazer a mostra 
foi uma operação complexa devido aos trâmites 
aduaneiros, de seguro, de climatização, etc. (ND)
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Mostra Garcia Lorca começa 
hoje, no Margs, com 0 lançamento de 
duas exposições: Desenhos e Vida de 
Garcia Lorca em Documentos e Foto
grafias. Serão mostrados os desenhos 
originais do poeta, que além de dra
maturgo, também atuou como artis
ta plástico em seus 38 anos de vida. 
As exposições incluem a apresenta
ção dos livros da Fundação Federico 
Garcia Lorca de Madrid (Espanha). 
Durante a Feira do Livro, 0 Margs 
fica aberto das 12h às 21h.
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' **uato:A presença de Lorca eça
) de

A partir desta segunda feira, no MAR
GS (Praça daAlfândega, Porto Alegre), a 
42 Feira do Livro ganha uma atração 
ainda maior: a presença de Frederico 
Garcia Lorca (1898-1936). São duas 
mostras que reúnem a memória do poeta 
fuzilado há 60 anos, no início da Guerra 
Civil Espanhola. A primeira chama-se A 
Vida de Garcia Lorca em Documentos e 
Fotografias. A segunda reúne desenhos 
originais daquele autor. Remexemos 
nosso arquivo e conseguimos esta foto de 
Lorca em companhia do pintor Salvador 
Dali (de uniforme), muito antes de culti
var seus famosos bigodes e tomar-se 
mestre do surrealismo pictórico.
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VANGUARDA TECNOLÓGICA 
E RESPEITO À NATUREZA.«Çftl

^■l » DE ENERGIA ELÉTRICA-RS DO LIVRO

Segunda-feira 28 de outubro de 1996 Número 2, Ano 64 - Jornal do Comércio - Suplemento Especial

Lorca em dnco sentidos
Cida Golin

sua facilidade para acentuar o dra
mático e o lírico, uma espécie de fi
gurativo ingênuo comum a uma fase 
do movimento cubista e à estética 
dos anos 20.

Federico Garcia Lorca substi
tuiu a palavra ato, que dividia o 
manuscrito de algumas de suas pe
ças teatrais, por estampas ou jar
dins. Em Bodas de sangue, fez da 
luz um personagem e distribuiu co
res em cada quadro da tragédia. Na 
Casa de Bemarda Alba, os três atos 
correspondem a três possíveis gra
duações do branco. Essas indica
ções de Francisco, irmão do poeta 
andaluz, no livro Federico y su 
mundo, sugerem o quanto o artis
ta imprimiu uma dimensão plásti
ca na sua obra, dos cenários ao fi
gurino, do cromatismo dos poemas 
à projeção gráfica de uma palavra.

Vida de Garcia Lorca em Docu
mentos e Fotografias - Desenhos é a 
mostra promovida pelo Consulado da 
Espanha, Fundación Garcia Lorca e 
Câmara do Livro, que abrem hoje, 
às 19h, nas pinacotecas do Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul. Tra
ta-se de uma faceta pouco conheci
da no Brasil do poeta espanhol mais 
traduzido depois ie Cervantes. Jun
to aos desenhos, uma exposição bio
gráfica de fotos, manuscritos e docu
mentos dão conta de uma breve cro
nologia (1898-1936), mas suficiente 
para revelar um talento ímpar Poe
ta dos cinco sentidos, definição do 
próprio Lorca para o barroco D. Luís 
de Góngora, Federico revigorou a lí
rica espanhola do século XX, domi
nou como poucos a guitarra e o pia
no, foi dramaturgo, diretor e ator, 
atualizando a tragédia no século XX, 
resgatou o teatro de bonecos popu
lar e tomou-se um conferencista hip
nótico capaz de convencer uma pla
téia desconfiada com os rumos da 
pintura feita por Miró, Salvador Dali 
ou Juan Gris. Seu irmão lastima que 
ele não tenha deixado escrita a con-

Salvador Dali descreveu a expo
sição que inseriu Federico Garcia 
Lorca no circuito artístico( 1927) 
como uma plástica afrodisíaca e po
ética. A convivência de ambos foi es
treita na década de 20. Sua referên
cia era a Residência dos Estudantes, 
em Madri, uma escola que oportuni- 
zou, no período, o melhor da arte e 
ciência da Europa e América. Nas fo
tos estão as famosas tertúlias e os 
chás, reunindo Lorca, Dali, Luis 
Bunuel, Pepin Bello. Segundo o bió
grafo Ian Gibson, a cumplicidade 
entre os artistas resultou na “fase 
Lorca” de Dali, quando a imagem da 
cabeça do pintor está sempre acom
panhada da silhueta do poeta. Gar
cia Lorca, por sua vez, absorveu os 
recursos de sombra do surrealismo 
e, segundo Hemandez, essa insistên
cia na temática do duplo, em especi
al nos auto-retratos.

No texto Sketch de la nueva 
pintura (1928), Federico faz um 
percurso pelas vanguardas artís
ticas do início do século, consagran
do a renovação da pintura nas ima
gens estilizadas semelhantes ao 
naturalismo pré-histórico e dos 
povos primitivos. Ele exalta a ge
nialidade dos espanhóis Pablo Pi- 
casso, Juan Gris e Joan Miró. So
bre os últimos quadros surrealis-

ferência onde mostrou como os do- celona em 1927, resumiu: “Me sien- nholas, os mártires, ciganos, mari- (Tarte mSs
das monjas granadmaspoden- to hmpio, confortado, alegre, nino, cu- nheiros, além dos figurinos, cenári- puro, um momento limite entre

, a TTYi - 0 3 personab- fdo Ios haS° •Nas cartas e nas de' os, auto-retratos e caricaturas feitas vida e morte:”Yo experimento ante
aaae aa Andaluzia. chcatónas aos amigos, exercitava o nas mesas dos cafés. O especialista estos cuadros de Miró la misma
^™renh— “5? bT desenh0 C0m0 extensã0 da letra e da na obra 8ráBeã l°rquiana, Mario emoción misteriosa y terrible que
cadeira^ Numa carta ao enrico de sua propna assinatura. As séries em Hemandez, que estará presente nos siento en los toros en el momento
arte bebasria Gasch curador de sua exposição mostram a iconografia an- debates no dia 31, comenta num ca- en que clavan la puntilla sobre la
exposição na galena Dalmau de Bar- daluza, os palhaços, as damas espa- tálogo o traço espontâneo do poeta, testa dei hermoso animal ”

ces
am
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VANGUARDA TECNOLÓGICA 

E RESPEITO À NATUREZA. A força
Manuel Fernandez-Montesinos Garcia
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Cida Golin

As histórias da família de 
Lorca evocam uma matriarca 
que lia Victor Hugo para as cri
anças, empregados e quem mais 
estivesse na cozinha do casarão 
de Granada. As fotos biográfi
cas mostram um irmão mais 
velho com paciência suficiente 
para ensinar música à menina 
Isabel. Federico Garcia Rodri- 
guez, homem de negócios, que
ria que seu primogênito fosse 
um advogado. No entanto, não 
poupou esforços para que ele 
tivesse o melhor piano, o melhor 
professor de música, a vivência 
na Residência dos Estudantes 
em Madri, a edição de seus pri
meiros livros. O Secretário da 
Fundação Garcia Lorca, Manu
el Fernandez-Montesinos Gar- obra, a interpretar cenicamen- 
cía, que encontra-se em Porto te o que tinham visto”.
Alegre participando dos even- Manuel, 64 anos, filho de 
tos em homenagem ao poeta an- Concha, irmã de Lorca, e do lí- 
daluz, tem vagas lembranças der socialista Manuel Fernán- 
diretas do tio, mas muitas nar- dez-Montesinos Garcia, fuzila- 
rativas que sua família preser- do alguns dias antes do poeta, 

exílio norte-americano e diz: “meu tio era era uma pes- 
Espanha. “Quando minha soa como qualquer outra, que 

mãe e Federico, crianças, volta- tendia a ser muito alegre, mas 
de alguma peça de teatro, é claro com seus momentos de

depressão e tristeza”; em segui-

:i i!:'l
v.»

Programação

Segunda-feira (28/10/96) - Fernando ScheSner - Cadernos Pon- - José Hildebrando Dacanal - Livro
to e Vírgula - Presença Negra no RS dos Amores (Soles)
(Unidade Editorial)Encontros com a literatura

medid 
que r 
vou a ic 
sidênc 
Estudí 
a via 
Nova 
em 19* 
ponsá" 
uma a 
de con 
e artís

20h17h
- Maria Osana de Medeiros Costa e 
LyaLuft

17h - Prêmio Aplub
- Edla Van Steen - Cheiro de Amor

- Lya Luft em Cena, com os escrito
res Maria Osana de Medeiros, Tânia
Franco Carvalhal, Luciano Alabarse - Gilberto Mendonça Teles - A escritu-
e Rita Schimidt ração da escrita e prática do texto lite- Programação Paralela

rário (Editora Vozes)
- Lucy Gorayeb Mourão - Olhos no 

__  Futuro, Alcance
- Fernando Fasoli - No Silêncio do - Neydemar Fachinetto e osmar Terra Lorca em documentos e fotografias e
Coração (Universalista) - Murúcipalização da Saúde na práti- desenhos, no Museu de Artes do Rio
- Diversos Autores - Poemas no ôni- ca: a experiência de S. Rosa (Da casa) Grande do Sul (Praça da Alfândega),
bus (Unidade Editorial) - Ronaldo Bordin e outros - Práticas com a presença do embaixador da Es-
- Antônio Alvares Pereira Coruja -An- de gestão em saúde: em busca de qua- panha, Carlos Blasco Villa e do côn

sul da Espanha em Porto Alegre, Ini- 
go de Palacio Espana

19hSessão de autógrafos
- Exposição: Vido de Federico Gárcia15h vou no

na

vam
começavam logo a reviver a

tigualhas: reminiscências de Porto lidade (Da Casa) 
Alegre (Unidade Editorial) A homenagem dos artistas ga19h

- Guilherme Chagas Gerdau Jo- Programação Infantil
- Grandes Nomes da Comunicação - hannpeter - Antidumping - prática 14h
José Hipdito da Costa desleal de comércio internacional (ad- - Brincando com dobraduras
- Luiz Paulo Vasconcellos - Cadernos vogado) 16h
Ponto e Vírgula - Carlos Carvalho - Max Mallmann Souto-Pereira - - Estrelinha Super Star - teatro

infantil de bonecos

16h
seu tra 
do tem 
amarei 
caran 
o ludis 
posiçãc 
do dia 
e resul 
Espari 
de eve

“La Barraca para mi es toda mi de uma família que reagiu às per
das e ao exílio apostando na pre
servação da memória e na divul-

obra, la obra que me interesa, que 
me ilusiona más todavia que mi 
obra literaria”. A frase destacada gação do acervo de um poeta que 
num dos painéis biográficos em ex
posição no MARGS revela a inten- (1975) sofreu censura na Espanha.

Hélio recolhe os depoimentos

Mundo Bizarro (Mercado aberto)
- Maria de Fátima Ávila - Cadernos - Beatriz Maria Feliceti - Receitas Ex- 20h 
Ponto e Vírgula - Dissertações e Tkses perimentadas por Beatriz Maria Feli

ceti (Nova Prova)

(Unidade Editorial)
até a morte do ditador Franco

- Coral Juvenil Unisinos - canto
coral sidade com que Lorca assumiu um 

dos projetos pedagógicos do gover- da família, a palavra de Isabel Gar- 
no da República em 1931. Um dos cia Lorca, a caçula dos irmãos, e 
objetivos do Teatro Universitário e toca nos principais fatos da biogra- 
sua caravana mambembe era levar fia do poeta, desde o seu nascimen-
os clássicos da dramaturgia espa- to na bucólica FuenteVaqueros, até 
nhola às populações carentes das a morte trágica em Viznar, há 60

anos, no desatino franquista. O

(Unidade editorial)

Dez mil pessoas na praça
Eli

A multidão de dez mil ff eqüentadores do do
mingo - conforme os cálculos da Brigada Militar 
- se encarregou de esquentar ainda mais o dia de 
primavera com cara de verão. Apenas nos dois 

I primeiros dias foram comercializados 34.280 
I exemplares, conforme uma pequisa realizada por 
I amostragem em 15 barracas pela empresaAmos- 
g tra Pesquisa e Projetos.

com o? 
suas s 
do nas 
prio ai 
ela re 
para i 
coleti\ 
ta. 84 
vogad 
artist 
foram 
partic 
toaleg 
que s 
dericc

aldeias. Nessa experiência, a inte
gração entre o teatro, a dança, a autor recupera vínculos do poeta 
pintura e o canto foi fundamental, com o Brasil, em especial uma ópe- 

Para introduzir o interessado ra encomendada a Villa-Lobos para 
nas múltiplas linguagens do uni- a peçaYerma que estreou em 1934, 

lorquiano, o médico gaúcho após a consagração de Bodas de 
Hélio Simão preparou o ABC de Fe- sangue. Lorca também assinou um
derico Garcia Lorca, que será lan- manifesto pela libertação do líder 
çado quarta-feira, às 20h, na Via comunista brasileiro Luiz Carlos 
Lívia Galeria de Arte. O projeto pa- Prestes 
rece inusitado para um doutoran
do que estuda alergia pediátrica na 
Espanha. Mas explica-se pelo seu 
endereço: Hélio mora na casa de 
Vicenta Femández-Montesinos, a tista Elizethe Borghetti mostra 
Tica das fotos, filha de Concha, estudos com técnica mista a par- 
irmã de Lorca. Na ambiente pri- tir das imagens gráficas de Lor-
vado, Hélio absorveu a atmosfera ca. A pintora e aquarelista, que no

verso

NÃO FIQUE 

PARADO.
Edição: Renato Dalto Reporta
gem: Cida Golin e Rosina Duarte 
Crítica Literária: Jaime Cimen- 
ti e Paulo Bentancur Fotografia: 
EduardoTavares Ilustração: Ed- 
gar Vasques Planejameno 
Gráfico:CristinaPozzobon Dia* 
gramação: Beth BottiniPesqui- 
sa: Paula Sá.
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tilho
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Av. Independência, 588 
Fone/Fax: (051) 224-5288 
Caixa Postal-1515 PortoAlegre - RS lhant
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EXPOSIÇÃO Crônica !1 Irça do gesto livre »
lUma grande

invenção
porto-alegrense
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/ yS~<-■ k/lontesinos Garcia, sobrinho de Lorca, fala de um artista que não admitia cerceamento Moacyr Scliar

Desde que me conheço por gente (admitindo que eu já seja gente, mas 
isto é especulação filosófica e existencial) só faltei à Feira do Livro 
vez, e mesmo assim porque estava no exterior, passando o semestre numa 
universidade americana. Tentei desesperadamente arranjar um pretexto 
para voltar, mas não consegui. Curiosamente, na mesma época realizava- 
se uma espécie de feira do livro na cidade onde morei. Fui até lá - mas que 
pobre substituto! Para começar, realizava-se num salão imenso, mas aus
tero, impessoal. Os livros estavam ali, e eram ótimos livros (comprei vári
os) - mas, e o resto? A Feira, onde estava?

Em Porto Alegre, claro. A nossa Feira do Livro é única. Em nenhuma 
outra parte o conceito de feira - que implica encontro, convivência, bate- 
papo - foi tão bem unido ao livro. Mais: a cada ano a Feira vem se aperfei
çoando como cenário desse intercâmbio que é tão afetivo quanto cultural.

Algum purista perguntará: mas é necessário, isto? É necessário que o 
livro saia da livraria, que é o seu tradicional reduto, para a praça? E 
direi: é necessário, sim. Talvez não para o bibliófilo, acostumado a buscar o 
livro em qualquer lugar. Mas pensem no jovem que está se iniciando no 
mundo da leitura, que vê o livro como um objeto rodeado de uma aura tão 
esplendorosa quanto intimidante. Este jovem que entra na livraria como 
quem penetra num templo do saber, que tem um medo terrível de cometer 
uma gafe na hora de falar com o livreiro - para este jovem, a Feira é - 
literalmente - um respiradouro. Ali estão os livros, na praça, sob os jaca- 
randás. Ali sopra a brisa da primavera (por favor, não venham me falar na 
tradicional chuva da Feira). Praça, livro, jovem, eis aí uma tríade que tem 
tudo para dar certo.

Antes de ir à Feira çomo escritor, eu ia à Feira como leitor. Como jovem 
leitor. Ia para encontrar os livros, mas ia também para encontrar a gente 
dos livros. Com que respeito e reverência eu olhava o escritor Cyro Mar
tins e o livreiro Maurício Rosemblatt! Em breve, porém, a reverência foi 
dando lugar a uma benfazeja familiaridade. A Feira é democrática, a Feira 
aglutina. Quem penetra no recinto da Feira de imediato é envolvido por 
aquela atmosfera afetuosa. Na Feira todos são amigos. Os livros (e ocasio
nalmente a cerveja) fortalecem essa amizade.

A Feira do Livro é, em resumo, uma grande invenção porto-alegrense. 
Conjuga elementos tradicionais (afinal, as feiras datam, pelo menos, da 
Idade Média) com outros modernos - não falta CD-ROM nas barracas. Mas 
acima de tudo ela recupera aquilo que a cidade sempre teve de bom, o seu 
ar provinciano que nem mesmo o crescimento da cidade conseguiu desfa
zer. Ou seja: a Feira do Livro é tão porto-alegrense quanto a Rua da Praia, 
o Mercado, a Redenção, o Guaíba, o morro Santa Teresa. Abrigo de todos os 
livros a Feira é, ela mesma, um livro que se abre anualmente para contar 
a história de Porto Alegre.

da, lembra da frase 
de Pepín-Bello, um 
dos tantos amigos 
de Federico: “a obra 
de Lorca não vale 
nada em compara
ção com o que ele 
fazia todos os dias”, 
sugerindo um ho
mem livre, de risa
da contagiante e 
que detestava qual
quer cerceamento 
estético ou político. 
Para Manuel, a pro
ximidade da famí
lia com o acadêmi
co Fernando de los 
Rios, intelectual da 
geração de 1914, foi 
determinante na 
vida de Federico na

poeta. “Meu 
tio era como 
um receptor, 
aqueles sábios 
que chamam a 
si o melhor da 
humanidade 
criadora”.

A família 
do artista or
ganizou a 
Fundação Fe
derico Garcia Lorca assim que obras completas com a censura 
a democracia retornou a Espa- de frases de cunho religioso. Na 
nha. Desde 1984, ela reúne, na peça Yerma, por exemplo, reti- 
antiga Residência dos Estudan- raram a exclamação da velha 
tes, em Madri, os objetos, ma- pagã: “Eu não creio em Deus”, 
nuscritos, a biblioteca e toda a • Segundo Manuel, eles só auto- 
bibliografia sobre o autor, além rizavam a edição das obras em 
de preservar documentos de ou- um volume e com encadernação 
tros intelectuais ligados a esse luxuosa, impedindo sua difusão 
centro estudantil dos anos 20. popular. Da mesma forma, a fa

li m de seus mília vetou, no período, a pro- 
primeiros dução de A casa de Bernarda 
projetos, em Alba na televisão estatal. Atu- 
1986, foi reve- almente, com o entusiasmo dos 
lar ao público sobrinhos de Lorca, a Fundação 
uma das face- FGL atrai pesquisadores do 
tas menos co- mundo inteiro e ainda conta com 
nhecidas de a presença da senhora Isabel, 86 
Lorca, a de anos, que guarda no ouvido as 
artista visu- canções infantis que o irmão Fe- 
al. O processo derico transferiu para suas pe
de divulgação ças e seu teatro de bonecos.

do poeta, que 
hoje já está 
traduzido em 
todas as lín
guas, sofreu o 
boicote irre
gular da dita
dura fran- 
quista. Nos 
anos 50, hou
ve uma edi-

uma

ção oficial das

eu

medida em 
que incenti
vou a ida à Re
sidência dos 
Estudantes e
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• t• i »a viagem a 
Nova Iorque 
em 1929, res
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uma amplitu
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stas gaúchos Leituras

Uma fantasia pura e incessante
seu trabalho busca captar a ação 
do tempo sobre as cores, realçou o 
amarelo e o tom sépia para mar
car a nostalgia dos manuscritos e 
o ludismo do traço do poeta. A ex
posição poderá ser vista, a partir 
do dia Io, no prédio dos Correios, 
e resultou do convite do Cônsul da 
Espanha para ilustrar o catálogo 
de eventos sobre Lorca.

Elizethe sentiu-se à vontade 
com os desenhos de Federico e 
suas sugestões afetivas, sobretu
do nas dedicatórias. Como o pró
prio autor fazia com sua imagem, 
ela resolveu convidar amigos 
para uma grande interferência 
coletiva numa fotografia do artis
ta. 84 pessoas, entre médicos, ad
vogados, jornalistas, diplomatas, 
artistas, escritores, arquitetos, 
foram até o ateliê de Elizethe 
participar da obra plástica Por- 
toalegrenses, de i.80m x l.lOm, 
que será doada à Fundação Fe
derico Garcia Lorca. Segundo a 
promotora, o resultado foi sur
preendente. Não faltou nem a 
idéia do jornalista Marinho Cas
tilho de pôr dois pequenos bri
lhantes nos olhos de. Lorca.

Mundo bizarro, de Max Mallmann Souto-Péreira (Ed. Mercado Aber
to), que será autografado hoje às 19h, é o segundo livro do autor e a prova 
inequívoca da opção de Max: uma literatura de fantasia, pura e incessan-

Em sua estréia, com Confissão do Minotauro (IEL, 1989), este jovem 
ficcionista, nascido em 1968, surpreendia o arraial literário rio-granden- 
se, em regra acostumado com sagas rurais, a uma ficção científica, ainda 
por cima cheia de humor. Mundo bizarro avança o sinal que o próprio Max 
emitiu, não exatamente agora uma ficção científica, mas uma fábula re
cheada de aventuras e intrigas, tipo O senhor dos anéis, de Tblkien.

A história corre solta, e a imaginação mais ainda. Estamos no reino de 
Gavorya, sob o governo de Kiysio. O idioma é o vonera. E o palácio onde o 
poder dá as cartas - ou as procura - é um cenário incansável para situa
ções aventurescas, engraçadas, inéditas. O enredo exige fôlego do leitoi; 
que provavelmente a tudo acompanhará porque o desfile de cenas é múl
tiplo e inusitado.

Em meio à produção local, a obra de Max chega como uma saudável 
novidade, infélizmente isolada. Tbmara que não o levem a sério demais 
para que possa ser respeitado como merece. (Paulo Bentancur)

Moacyr Scliar, um dos 
mais férteis escritores gaúchos, 
bate ponto na Feira do Livro. 
Além da antologia de crônicas 
Minha mãe não dorme enquan
to eu não chegar e outras 
crônicas (L&PM), autografada 
ontem, às 19 horas, ele é autor 
de uma das obras bem vendidas 
da feira - Contos Reunidos 
(Companhia das Letras). Autor 
de 30 livros, a maioria deles 

„ traduzidos para o inglês,
| francês, alemão, hebraico e 

espanhol, Scliar é também 
| médico especializado em saúde 
S pública.
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Escolar e Escritório

O ESCURINHO 
DO CINEMA.Rua Kumiro Barcelos, 497 

Fone: (051) 228-4892 / 969-2720 =-4»



^Ç/vO Kor-CV

2b <o Cf-c
f- 3_° C*i4 
fwiAA>viCO 
Ur CC^ - VlA&&£

4 '

Vf-

S &g

SEGUNDI 21 g

o
i•g

CADERNO4*

\£- ]o0 •T •T
ESPECIAL FEIRA DO LIVRO - 28 DE OUTUBRO DE 1996

0 poeta de toda a Espanha
Serão abertas hoje, no Margs, as exposições de desenhos e fotos de Federico Garcia Lorca

JERÔNIMO TEIXEIRA
FOTOS ADRIANA FRANCIOSI/ZH

sua poesia já está circulando na Praça da 
Alfândega, a partir da Feira Internacio
nal, no Prédio dos Correios. Hoje, será a 

vez de um Federico Garcia Lorca menos conheci
do ser descortinado para os ffeqüentadores da 42a 
Feira do Livro de Porto Alegre - o desenhista 
Lorca. “Lorca buscava a arte total”, diz Manuel 
Femández-Montesinos Garcia, diretor da Funda
ção Federico Garcia Lorca, de Madri. “Era um ar
tista muito comunicativo, e tentava integrar for
mas muito distintas de dar a conhecer sua criação: 
desenho, música, texto.”

Fernández-Montesinos - sobrinho do autor de 
Romancero Gitano - foi ao Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul poucas horas depois de sua chega
da a Porto Alegre, no sábado. Conferiu, acompa
nhado do cônsul Inigo de Palacio Espana, a mon
tagem das exposições Desenhos e Vida de Garcia 
Lorca em Documentos e Fotografias, na Pinacote
ca do Margs (ainda fechada ao público), sugerin
do umas poucas mudanças na ordem dos quadros. 
As duas mostras serão abertas hoje, às 19h, com a 
presença do embaixador da Espanha no Brasil, 
Carlos Blasco Villa. Documentos e Fotografias é 
um passeio biográfico, em painéis com fotos e 
textos sobre Lorca. Desenhos traz cerca de 50 ori
ginais de Lorca, além de reproduções fac-simila- 
res (em alguns casos, o original está perdido).

Femández-Montesinos divide os desenhos em 
duas vertentes: aqueles que Lorca fez como obra 
de arte autônoma e aqueles que serviam como 
acessório para a literatura e o teatro (Lorca às ve
zes desenhava o figurino de suas peças). No se
gundo grupo, há muitos desenhos incluídos em 
cartas para amigos. À parte Salvador Dali, de 
quem era muito amigo, três eram, segundo Fer- 
nández-Montesinos, os artistas mais admirados 
por Lorca: Miró (cuja influência é clara no dese
nho de Lorca utilizado como logotipo da feira), 
Gris e Picasso.

As duas mostras já passaram pela Argentina e 
pelo Chile e serão exibidas pela primeira vez no 
Brasil a partir de hoje - depois da Feira do Livro, 
seguem para São Paulo. A data lembrada é o triste 
aniversário da morte do poeta andaluz, assassina
do pelos franquistas há 60 anos, no início da 
Guerra Civil Espanhola. Femández-Montesinos 
pretende, porém, que as atividades em Porto Ale
gre (exposição, lançamento de livros, palestras) 
sejam já uma antecipação às celebrações do cente
nário de nascimento de Federico Garcia Lorca, em 
1998. Na Espanha, já foi constituída uma comis
são interministerial para preparar as comemora
ções. “As circunstâncias anedóticas da morte de 
Lorca foram muito importantes”, diz. “Havia duas 
frentes em luta, e ele representava uma delas. Mas 
hoje Lorca representa muito mais a integração da 
Espanha.”

A

Manuel Femández-Montesinos Garcia (E), sobrinho de Lorca. visitou a exposição com o cônsul Inigo de Palacio Espana

ife, REPRODUÇÂO/ZH

:íM- *

;
O QUE: Mostras Desenhos e Vida de Garcia 
Lorca em Documentos e Fotografias 
QUANDO: abertura hoje, às I9h 
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega)

Garcia Lorca (D) com o amigo Salvador Dali, em 1924 A mostra inclui cerca de 50 desenhos originais do poet;
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í? Mostra Garcia Lorca está no 
Margs, com as exposições Desenhos 
e Vida de Garcia Lorca em Docu
mentos e Fotografias. Serão mostra
dos os desenhos originais do poe
ta, que além de dramaturgo, tam
bém atuou como artista plástico em

seus 38 anos de vida. As exposições 
incluem a apresentação dos livros 
da Fundação Federico Garcia Lor
ca de Madrid (Espanha). Durante 
a Feira do Livro, o Margs fica aber
to das 12h às 21h.
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j :~Sa=i=áa4aJaGarcia Lorca está 

exposto no Margs
■ iiw—■■nu ui i ii ........

Num evento paralelo à 42a Feira 
do Livro de Porto Alegre, foi aberta 
ontem, às 19h, no Museu de Arte do 
Rio Grande do Sul a exposição “Vi
da y Obra’ do poeta e dramaturgo 
espanhol Federico Garcia Lorca, 
com a presença do embaixador da 
Espanha, Carlos Blasco Villa. 0 pre
sidente da Câmara do Livro, Júlio 
Zanotta Vieira saudou o Consulado 
da Espanha, lembrando que a pre
sença do prêmio Nobel de Literatu
ra, o espanhol José Camilo Cela. na 
feira do ano passado, “foi um passo 
decisivo para o crescimento do even
to, que amplia sua universalização 
com a exposição de Lorca”. O embai
xador espanhol presenteou o vice- 
governador, Vicente Bogo. com 
obras gráficas e poesias de Federico 
Garcia Lorca.
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^ 0 Embaixador da Espanha 
o no Brasil chega hoje a Porto Ale- 
| gre. Carlos Blasco Villa vem pres- 
| tigiar a inauguração dos atos
| comemorativos a Federico Garcia
g Lorca, nesta segunda-feira 
° MARGS.

no
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A PROGRAMAÇÃO DE HOJE
Autógrafos
15h
□ Fernando Fasoli
No Silêncio do Coração (Universalista)
□ Tuio Becker (org.)
Cadernos de Cinema de P. F. Gastai (Unidade Editorial)
□ Diversos Autores
Poemas no Ônibus (Unidade Editorial)
□ Sérgio da Costa Franco (org.)
Antigualhas: Reminiscências de Porto Alegre, de Antônio Álvares 
Pereira Coruja (Unidade Editorial)

16h
□ Luiz Paulo Vasconcellos (org.)
Cadernos Porto e Vírgula - Carlos Carvalho (Unidade Editorial)
□ Mária de Fátima Ávila (org.)
Cadernos Porto e Vírgula - Dissertações e Teses (Unidade Edito
rial)
□ Fernando Seffner (org.)
Cadernos Porto e Vírgula - Presença Negra no RS (Unidade Edi
torial)

j 17h
Anúncio do vencedor do Prêmio Aplub de contos na barraca de 
autógrafos

18h
□ Edla Van Steen 
Cheiro de Amor (Global)
□ Gilberto Mendonça Teles
A Escrituração da Escrita e Prática do Texto Literário (Vozes)
□ Lucy Gorayeb Mourão 
Olhos no Futuro (Alcance)
□ Neidemar Fachinetto e Osmar Terra
Municipalização da Saúde na Prática: A Experiência de Santa Ro- 

| sa (Da Casa)
I □ Ronaldo Bordin e outros
| Práticas de Gestão em Saúde: Em Busca de Qualidade (Da Casa)

19h
□ Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter
Antidumping - Prática Desleal de Comércio Internacional (Advo
gado)
□ Max Mallmann Souto-Pereira
Mundo Bizarro (Mercado Aberto/Fumproarte)
□ Beatriz Maria Feiiceti
Receitas Experimentadas por Beatriz Faliceti (Nova Prova)
□ José Hildebrando Dacanal 
Livro dos Amores (Soles)

I

20h
□ Lya Luft
O Rio do Meio (Siciliano)
□ Maria Osana de Medeiros Costa
A Mulher, o Lúdico e o Grotesco em Lya Luft

Encontros com a Literatura 
17h
□ Lya Luft em Cena 
Lya Luft
Maria Osana de Medeiras Costa 
Tania Franco Carvalhal 
Luciano Alabarse 
Rita Schmidt

Exposições
19h
□ Inauguração de Vida de Garcia Lorca em Documentos e Foto
grafias e Desenhos, com presença do embaixador da Espanha no 
Brasil, Carlos Blasco Villa

Área Infantil 
das 14h às 16h
Brincando com dobraduras

;

Shows no palco oficial 
16h
Estrelinha Super Star, teatro infantil de bonecos 

Coral juvenil Unisinos
20h
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Literatura com arte
O Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul mudou seu horá
rio de funcionamento para 
acompanhar a Feira do Livro de 
Porto Alegre. Até o dia 10 de 
novembro (data de encerramen
to da feira), o Margs vai ficar 
aberto diariamente. De segunda 
a sexta, das 12h às 21h. Sába
dos, domingos e feriados, das 
15h às 21h. (Ticiano Osório)
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Edição reúne sonetos de Lorca
tase verbal. Disso nasce uma das falhas de So
netos: este êxtase é criado por um tratamento 

e todas as homenagens que Federico detido dos aspectos formais, tratamento que 
Garcia Lorca receberá na 42a Feira do deve ser reproduzido desveladamente pelo tra- 
Livro, talvez a edição bilíngüe de So- dutor. William Agel de Melo, que já verteu to- 

netos seja a mais singela e a mais consistente, da a obra de Lorca para o português (livro pu- 
Pela primeira vez, foram reunidos em livro to- blicado pela Editora da UnB), simplesmente 
dos os sonetos (inclusive inéditos descobertos ignora as rimas e o metro dos poemas. Ignora a 
em 1984) escritos pelo poeta e dramaturgo an- poesia, vale dizer. O leitor deve aproveitar o fa- 
daluz que morreu há 60 anos, assassinado nos to de o livro trazer os textos em espanhol ao la- 
primeiros dias da Guerra Civil Espanhola.

No volume, encontram-se duas séries distin- grandeza original. As versões funcionam como 
tas de textos. Na primeira, Sonetos do Amor um dicionário, sanando as dúvidas lingüísticas. 
Escuro, estão enfeixados 11 poemas escritos 
nos anos de 1935 e 1936. O título da seção era traz 12 outros sonetos escritos entre 1918 e 
dado como provisório por Lorca, mas é extre- 1936. Em alguns poemas da juventude, a temá- 
mamente adequado. Nestes sonetos, o escritor tica amorosa já aparecia, mas com intensidade 
trata o tema amoroso por um viés singular. Sua de expressão bem menor. Nos demais sonetos, 
dicção se constrói como uma ponte entre o bar- o poeta relembra amigos mortos e homenageia 
roco de Góngora e o simbolismo francês. Po- os vivos. Poesia doméstica, mas não domesti- 
rém, esta mescla hermética se mistura à tradi- cada. Talvez seja o que resta aos poetas em 
ção poética oral espanhola. Em alguns momen- tempo de miséria física e espiritual. Talvez seja 
tos, pode-se imaginar Mallarmé entrando na o que resta aos leitores do fim deste século que 
plaza de toros e soltando a voz: “Entre lo que tão bem soube assassinar seus poetas: lembrar 
me quieres y te quiero, / aire de estrellas y tem- o autor morto e homenagear sua poesia viva. 
blor de planta, / espesura de anêmonas levanta 
/com oscuro gemir un ano entero ”.

O poeta tenta capturar em suas palavras uma 
explosão de sentimentos e sensações. As pala
vras não “falam” sobre o amor. Não são um 
discurso a respeito das coisas. As palavras, em 
Lorca, como em todos os grandes criadores 
verbais, almejam àquela condição utópica, 
ideal, que está na raiz de toda a poesia: as pala
vras querem sentir, as palavras querem ser as 
coisas. Impossível, claro, como tudo o que é 
utópico ou ideal. Mas, em arte, toda tentativa 
séria já é uma conquista.

Numa poesia deste feitio, constantemente o 
referente, aquilo sobre o que o escritor discor
re, parece escafeder-se e dar espaço ao puro êx-

EDUARDO STERZI

D
do das traduções e tentar apreendê-los em sua

Além dos Sonetos do Amor Escuro, o livro

■

O QUE: lançamento de 
Sonetos, de Federico 
Garcia Lorca, em edição 
especial bilíngüe. Tradu
ção de William Agel de 
Melo. Maneco Livraria 
& Editora e Fundação 
Federico Garcia Lorca, 
57 páginas
QUANDO: hoje, às 19h 
ONDE: no Margs 
QUANTO: RS 9,60 
(preço de feira)

!;
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Obra de Lorca que integra a exposição “Desenhos”, apresentada no Margs

*
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A abertura oficial da Feira do Livro de Porto Alegre será às 17h, mas as barracas já estarão oferecendo livros com 20% de desconto desde as 12h

Sempre igual e cada vez melhor
A 42a Feira do Livro de Porto Alegre começa hoje e vai até 10 de novembro na Praça da Alfândega

JERÔNIMO TEIXEIRA Lorca, poeta cuja obra e cuja morte se 
tomaram emblemas de sua terra.

Este ano, são duas as grandes novida- seu de Arte do Rio Grande do Sul, tam- 
des. O Pavilhão Encontros com a Litera- bém a partir de segunda-feira. São, mais 

leitor - ou o simples ffeqüenta- Começa hoje a 42a Feira do Livro de tura entra em atividade a partir de se- exatamente, duas mostras: uma biográfi- 
dor, pois a leitura não é a ativi- Porto Alegre, com o slogan “Mixturando gunda-feira, com debates diários às 17h. ca, que acompanha a vida do poeta an- 
dade exclusiva na informalidade Horizontes”. A mesma de sempre, mas Nomes de expressão nacional vão con- daluz em documentos e fotos, e outra de 

da Praça da Alfândega - já sabe o que com novidades. O presidente da Câmara versar com o público sobre um repertó- desenhos originais feitos por Lorca. A 
vai encontrar. O número ordinal que an- Rio-Grandense do Li- rio heterogêneo de te- exposição, promovida graças ao empe-
tecede o nome da festa é quase indife- vro, Júlio Zanotta, já a ----------------------------------------- mas, da ficção brasi- nho do consulado espanhol, é inédita no
rente. 42a Feira do Livro de Porto Ale- definiu como uma es- leira à espiritualidade. Brasil. E estará em Porto Alegre em
gre. O que se busca e o que se encontra pécie de “quermesse LorCÜ e OS LnCOfltrOS Entre os participantes, uma data significativa: este ano, são
lá é o mesmo todo ano: livros com 20% modernizada”. A mo- f . estarão Carlos Heitor lembrados os 60 anos da morte de Gar-
de desconto, um ponto de encontro com demização dos últi- COTYl Cl l^ltCFCltllFCl Cony, Sábato Magal- cia Lorca, assassinado pelos franquistas
amigos, um passeio colorido e variado mos anos já conferiu ~ • j _ j di, Ignácio de Loyola em 19 de agosto de 1936, no início da
pela praça e pela literatura, a cerveja e o uma nova cara à quer- òUU Uò nuviuuues Brandão, Aífonso Guerra Civil Espanhola.
bate-papo no bar. A feira é sempre a messe - algumas no- ---------------------------------------- Romano de Sant’An- Também haverá uma área infantil,
mesma. Peraí: mas o que é isso na frente vas barracas (e este na, Antônio Torres, com atividades diárias, e praça de ali-
do Margs, ali onde anteiypça o palco? ano algumas empresas livreiras vão ter Márcio Souza, Plínio Marcos, Augusto mentação, onde vão se realizar shows,
Um vistoso barracão (cmode carpete barracas de oito metros quadrados, o do- Massi, Daniel Piza, Nélida Pinon, Edla sob coordenação do bar Opinião - o pri- 
em vez de estrelas) com^dmposo no- bro das barracas-padrão até o ano passa- Van Steen e Divaldo Pereira Franco. meiro é hoje, às 19h, com Ivone Pache-
me de Pavilhão Encontro^com a Litera- do), local de autógrafos coberto no cen- A outra novidade vem da Espanha, co. A feira abre hoje, ao meio dia, e vai
tura. E o que é esse negocio espanhol tro da praça, alameda central coberta (o que já se tomou a maior parceira inter- até 10 de novembro. A abertura oficial é 
que vai ter no Margs? üma expoáiçãò jplano era estender a cobertur^ a tp^a,,^, 3i^çj0i)al daFeifa doiLiwo; IMaexJjosi-i v àsifUTh' com apfesentáêão dáBâridáMiP 
inédita no Brasil, com fotos, documèfítós feira, mas os patrocínios nãó foram fe- çao imperdível sobre a vida e a obra de nicipal e homenagem à patronesse Lya 
e desenhos originais de Federico Garcia chados em tempo hábil para o projeto). Federico Garcia Lorca vai ocupar o Mu- Luft (leia texto na contracapa).
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Programação paralela à exposição Garcia Lorca no Margs 
19hLançamento do livro Sonetos, traduções de William Agel de Me
lo (Maneco Livraria e Editora)

O logotipo da feira utiliza um desenho de Lorca

i

Qngmal de Lorca em que se baseia o logotipo
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#GARCÍA LORCA
Pinacotecas do Margs (Praça da Al
fândega, s/n°).
Exposição de desenhos originais, ilus
trações em impressos de época, livros 
com desenhos e dedicatórias, fotogra
fias e documentos do poeta espanhol 
Federico Garcia Lorca. Até 10 de 
vembro, visitação de segundas 
tas, das 12h às 21h. Sábados, domin
gos e feriados, das 15h às 21h. De
pois, até o dia 17, visitação de terças 
domingos, das 1 Oh às 17h.
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O PERSONAGEM DA FEIRA
REPRODUÇÃO/ZH

\ ste é o último fim de semana para re
verenciar o principal personagem da 
Feira do Livro deste ano. Federico Gar

cia Lorca (1898-1936), o poeta andaluz assas
sinado pelos franquistas há 60 anos, no início 
da Guerra Civil Espanhola, foi o maior home
nageado do evento. Duas mostras - Desenhos 
e Vidas de Garcia Lorca em Documentos e Fo
tografias -, lançamento de livros do (e sobre o) 
autor e o seminário Federico Garcia Lorca e o 
Movimento Artístico do seu Tempo revelaram 
um lado menos conhecido do criador de Ro- 
mancero Gitano. Além de escrever obras-pri
mas da poesia e da dramaturgia, Lorca se dedi
cou às artes plásticas e colaborou com o com
positor Manuel de Falia. Uma coletânea de pai
néis com fotos e textos contando a vida de 
Lorca e 50 originais de seus desenhos (como o 
reproduzido ao lado) podem ser vistos até 
amanhã no Margs, das lOh às 17h.
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