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Videoconferência será a cha-
ve para aproximar instrumen-
tistas da Orquestra Criança Cida-
dã de profissionais da Rudi
Scheidt School of Music, de
Memphis (EUA), e do Conserva-
tório Carl Nielsen, da Dinamar-
ca. O projeto conta com a parti-
cipação dos professores Soh-
Hyun Park (violino), Rafael Alti-
no (viola), Leonardo Altino (vio-
loncelo) e John Chiego (contra-
baixo). A aula teste está marca-
da para hoje e o primeiro en-

contro para sexta-feira, dia 16,
com aula inaugural de Leonar-
do Altino (foto). As inscrições es-
tão abertas no site www.virtuo-
si.com.br. As aulas no Recife serão
realizadas na sede da Orques-
tra, no Quartel do Cabanga.

ORQUESTRA CIDADÃ

Masterclass
a distância

O maestro Sérgio Dias rege
o grupo Sonoro Ofício num
concerto hoje, às 12h, na Or-
dem Terceira do Carmo. A apre--e
sentação gratuita é a segunda
da série Concerto nas Igrejas
do Recife ao Meio-Dia, promo-
vido pela Associação Centro
Vivo Recife. No programa, pe-
ças do barroco até o século 20,
de compositores como Bach -
Concerto de Brandenburgo nº. 5 e
Pietro Guglielmi - Concerto, em
ré maior, para cravo e cordas.

AO MEIO-DIA

Concerto
gratuito
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Que cidade é essa, Nãorizonte?
É uma cidade que fica próxima deica próxima deue f
Hotel Hell, em alguma curva de
rio sujo da China ou de São Pau-
lo. Todas as cidades pertencem
ao Bispo Secreto. Os nãorizonti-
nos não moram, eles morrem.

O que será isso,
chips eletrônicos
para fora?
É o futuro, o passo
além, nossa próxi-
ma encarnação
que já está a cami-
nho. Em breve to-
dos os nossos ál-
buns de família es-
tarão no Facebook
e daí poderemos
esquecer de tudo.

Por que corpos de-
cadentes? A técni-
ca salva e mata,
mas as ruas são

sempre sem saída?
Nenhuma rua tem saída. As ruas
desaparecem em trevos, entron-
camentos e encruzilhadas. A li-
teratura está dentro da vida e vi-
ce-versa. Não temos escapatória a
não ser o esquecimento.

Técnica e homem. Uma antro-

potécnica. Por exemplo: por

que um homem-escada? A es-

crita é um dispositivo-escada

que nos ajuda a chegar a qual

lugar?

O Homem-Escada é um superhe-
rói cujo único poder é levar aque-
les que salva a algum lugar. To-
dos nós precisamos de um herói
assim, que nos leve ao lugar que
desejamos. Nesse aspecto ele é
tão triste quanto um santo ou
um profeta mudo. A literatura,
e não a escrita, diria até que a lei-
tura é superior à escrita, nos au-
xilia a chegar ao outro, a esse
destino impossível.

O dois personagens desempe-

nham dois modos de desvane-

cer ou de apelar para perma-

nência do organismo. Qual o

seu modo? Há organismos?

Não tenho nenhuma esperança.
Tenho plena consciência de mi-
nha dissipação: a cada dia esque-
ço uma coisa, onde deixei as cha-
ves e o controle remoto, por
exemplo, ou em qual guilhoti-
na depositei minha cabeça. Só
me satisfaço fazendo.

Os corpos têm órgãos. Eles po-
dem ser trocados, vendidos. A
escrita tem órgãos? O que se-
ria órgão estrangeiro à escrita?
Nada é alheio à literatura. Valên-
cio Xavier, que é o meu profeta,
nos explicou isso. Mas é claro que

a escrita tem um bocado de san-
gue jorrando. Depois que a gen-
te se suja, não tem como limpar.

Memória e técnica. A memória
é uma câmera fotográfica, ca-
da fotografia uma oração. Em
que reza cabe a memória da

ficção?
Não cabe mais. A literatura já
era, os humanos já eram e esta-
mos em pleno descarrego de nos-
sa consciência para outros pla-
nos, para a internet e aos chips
eletrônicos que atravessarão o
espaço sideral. O que a humani-
dade está experimentando nes-
te exato momento corresponde
àquela vertigem que moribun-
dos experimentam ao verem o
filminho de suas vidas passando
diante dos olhos. É o nosso ins-
tante final coletivo.

Por que a opção pelos dese-
nhos de André Ducci?
Porque sim. No início eu preten-
dia fazer os desenhos, mas daí
percebi que o livro nunca ficaria
pronto. O Ducci foi um grande
amigo e parceiro e o livro certa-
mente não existiria sem ele.

Como Terron chega à Edith?
Pelos caminhos do afeto. Conhe-
ço os editores Marcelino Freire e
Vanderley Mendonça há tempos.
A Edith e a bolsa para criação li-
terária que a Petrobras concedeu
deram a liberdade necessária à
invenção que o livro exigia.

P A U L O C A R V A L H O

paulocarvalho.pe@dabr.com.br

S
aber de ante-
mão que Guia de
ruas sem saída
(Edith, 256 pági-
nas, R$ 35), ro-

mance de Joca Reiners Ter-
ron com ilustrações de André
Ducci, agencia formas frag-
mentárias ou signos plásti-
cos que não se subordinam
aos linguísticos não transfor-
ma a angústia que suspende
essa narrativa em liquefação:
as ruas de Terron e as ruas
de seus personagens - um ho-
mem à espera de um trans-
plante e um homem que exx-
pele chips eletrônicos e par-
tes do próprio corpo (um rim,
pedaços da pele, a córnea) -
são ruas fechadas à forma-
organismo, à forma-órgão.

Note: não há saída porque
não há modos de hierarquia.
Formas desaguam em for-
mas, lembranças em pala-
vras, palavras em imagens,
um órgão sobre outros ór-
gãos. O imaginado, uma me-
mória que se atribui ao ou-
tro. A técnica, uma antropo-
técnica na qual os homens
prescindem, e devem pres-
cindir, sempre mais da me-
mória - o homem que expe-
le chips procura familiares,
mas tudo talvez não passe
de um delírio, como a con-
versa que trava consigo mes-
mo. Contudo, enquanto des-
vanecem, esses personagens
não podem abrir mão de su-
perheróis que os levem para
outros lugares - o mesmo ho-
mem dos chips também ima-
gina-se criador de um deles:
o Homem-escada. Lugares
impossíveis. Como aqueles
aos quais a literatura pode
fazer, ou desejar fazer, che-
gar. Guia de ruas sem saída
é o primeiro livro de Terron
pela Edith, de Marcelino Frei-
re e Vanderley Mendonça.

Todos nós

precisamos de

um herói que

nos leve ao
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