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Alguma coisa acontece quando
fatos inusitados encontram a
imaginação do escritor Joca
ReinersTerron,masoquereal-
mente ocorre, nem ele sabe di-
reito. “É um atrito que resulta
em ficção. O que faço é proces-
sar fenômenos e elementos da
realidade através da imagina-
ção”, diz o autor do romance A
Tristeza Extraordinária do
Leopardo-das-Neves (Compa-
nhia das Letras, 176 páginas,
R$36,00), que ele vem lançar
emSantosna terça-feira, a con-
vitedoprojetoTarrafadaLiterá-
ria, promovidopelaRealejo Li-
vrosemparceriacomoSesc.
Este é o quinto romance do

autor, tradutor, editor e artista
gráficomato-grossense radica-
do em São Paulo, e primeiro
escrito durante uma vivência
teatral – e olha que ele nem
gosta de teatro – para a criação
da dramaturgia do espetáculo
de rua BomRetiro 958Metros,
dogrupoTeatrodaVertigem.
“Eu ensaiava todas as noites,

cinco horas por dia, com o gru-
po, fazendo improvisaçõespelo
bairrodoBomRetiro,queéum
lugar muito interessante. Na
parte da manhã, escrevia o li-
vro”,contaTerron,queambien-
ta parte da narrativa no tradi-
cionalbairropaulistano.
Ficção de suspense e ação, a

históriadeATristezaExtraordi-
nária do Leopardo-das-Neves
se passa num velho casarão do
Bom Retiro, onde uma enfer-
meira especializada empacien-
tes terminais atende a uma
criança de hábitos noturnos,
quenãofalae jamaissaidecasa.
Paralelamente, há o drama

de um escrivão de polícia que
tem de cuidar do pai, um an-
cião judeu, ao mesmo tempo
em que é encarregado de um
casoocorridonozoológicoNoc-
turama, que vem ocupando o
noticiárionacional.

GATILHODAREALIDADE

No período em que participava
dosensaioscomoTeatrodaVer-
tigem e escrevia o romance, em
2011, Terronmorava emPerdi-
zes,umbairroresidencial, e foia
mistura de culturas e comércios
doBomRetiro – com suas sina-
gogaseconfecçõescoreanasque
empregammilhares de bolivia-
nos–ealeituradenotíciasinusi-
tadas, como amorte demais de
uma dezena de emas em um
zoológico paulistano e a expul-
são de usuários de drogas da
Cracolândia,que fizeramaima-
ginaçãodoescritordisparar.
“Tudo isso funcionou como

um gatilho para a história, que
foi ganhando um caráter realis-
taetomandocorposemeusaber
sedalisairiaumcontoouroman-
ce. Quando começo a escrever
um livro, não gosto muito de
planejar, pois também quero
descobrir o que vai acontecer, e
corro para terminar logo, pois a
minha pressão pessoal é maior
do que qualquer prazo de edito-
ra”,contaTerron,queescreveuo
romance em apenas um mês,
mas cuja primeira versão ficou
decantando um ano na gaveta,
atéserretomada.

SEXTOROMANCE

Apesar dos vários pedidos de
entrevista e convites para falar
sobre A Tristeza Extraordiná-
riadoLeopardo-das-Nevesede
estar trabalhando emduas tra-
duções – do livro O Romance
Luminoso, do escritor uru-
guaio Mário Levrero (para a
coleçãoOtraLíngua,quedirige
para a editora Rocco) e de um
infanto-juvenil da língua ingle-
sa para a editora CosacNaify –,

o autor já se dedica ao sexto
romance,Noite Dentro daNoi-
te, e revela que lêmenosdoque
gostaria.
“Utilizoométodotransversal

tabajara de leitura para acom-
panhar o noticiário impresso”,
brinca.“Naverdade,euleiopro-
fissionalmente, pois faço apre-
sentação de livros e traduções
porencomenda”.

EPISÓDIOTRAUMÁTICO
Para conceberNoite Dentro da
Noite, Terron foi contemplado
pela segunda vez com a Bolsa
Petrobras de Criação Literária
–aprimeirafoiem2007eresul-
tou na mistura de romance
com quadrinhos Guia de Ruas
SemSaída, lançadoem2012.
A nova trama também trará

fragmentos da realidade e da
própria biografia do autor, que
sebaseouemumepisódiotrau-
mático: quando ele, ainda
criança, ficou em coma e per-
deu a memória após bater a
cabeça durante brincadeira de
esconde-esconde, na cidade de
Medianeira,noParaná.
“Eu tinha entre 8 e 9 anos

quandoaconteceu. Após bater a
cabeça, fui a única criança anão
serencontradaduranteabrinca-
deira, até porque eu desmaiei.
Sofri convulsões que me causa-
ramdisritmiacerebral,queéou-
tro nome para epilepsia. Quan-
dosaídocoma,perdiamemória
durante um tempo e tive que
tomar anticonvulsivos, mas isso
passou”, conta o autor, para
quema lembrança éuma forma
dereinvençãodarealidade.Noi-
te Dentro da Noite está previsto
paraserlançadoem2015.
O bate-papo com Terron, na

terça-feira,emSantos, seráme-
diado pelo livreiro José Luiz
Tahan.OprojetoTarrafadaLi-
terária é um aperitivo para a
Tarrafa Literária, realizada em
setembro,emSantos,pelaRea-
lejoLivros.
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GaleriaEricaGroppColen fezdapinturaumatodeamor
Aartistaplástica criouasérie TecendoaColchadeRetalhosemumquartodehospital enquanto
suamãe tratavadeumcâncer. Lúdicas e coloridas, as pinturas, que tantoalegraramaenferma,
agora serãoexpostas emParis (MuseudoLouvre) enaAlemanha.Confiraahistórianapág. E-4

❚❚❚ Autor de livros de poesia e
de contos, além de romances,
Joca Reiners Terron colecio-
na vários prêmios, entre eles,
umMachadodeAssisconcedi-
do pela Fundação Biblioteca
Nacional, no Rio de Janeiro,
por Do Fundo do Poço se Vê a
Lua (Companhia das Letras),
em2010.
Apesar do reconhecimento,

ele ainda se surpreende com a
recepção calorosa aos seus li-
vros, tanto do público quanto
dacrítica.
“Em geral, a minha literatu-

ranãoémuitoamigável.Escre-
vocoisasquepoderiamafugen-
tar os leitores. No entanto, eles
gostam”, diz. “As pessoas têm
me dado retorno positivo pelo
Facebook e algumas até se dão
ao trabalho de escrever um
e-mail, dizendo o quanto o li-
vromexeu com elas. Fico sem-

pre surpreso com a leitura
alheia, pois quando termino
um livro, o meu juízo de valor
ficaabalado”.
Nascidoem9de fevereirode

1968, em Cuiabá (MT), Ter-
ron estudou Arquitetura na
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) e se for-
mou em Desenho Industrial
pela Universidade Estadual
Paulista(Unesp).
ÉradicadoemSãoPaulodes-

de1995.Foi editor e criadorda
EditoraCiênciadoAcidente, e
seus textos integram diversas
antologias nacionais e estran-
geiras, como Geração 90: os
transgressores (Boitempo,
2003), eOsCemMenoresCon-
tos Brasileiros do Século (Ate-
liê Editorial, 2004). Seu blog
se chama Sorte & Azar S/A
(http://jocareinersterron.wor-
dpress.com).

“Quandocomeçoa
escreverumlivro,
nãogostomuitode
planejar,pois
tambémquero
descobrir oquevai
acontecer”

“Utilizoométodo
transversalde
leiturapara
acompanharo
noticiário
impresso”

“Eu leio
profissionalmente,
pois faço
apresentaçãode
livros”
JocaReiners Terron, escritor

“Emgeralminha literatura
nãoémuitoamigável. Escrevo
coisasquepoderiamafugentar

os leitores.Noentanto, eles
gostameaspessoas têmme
dadoretornopeloFacebook”

Joca Reiners Terron é o convidado da Tarrafada Literária, terça-feira, no Sesc, onde fala sobre realidade e imaginação no seu trabalho

Terrone sua literatura deatrito

galeria@atribuna.com.br

Ainda surpreso com
aceitaçãodopúblico

Nesta visita a Santos, o escritor também autografa seu
livro mais recente, A Tristeza Extraordinária do
Leopardo-das-Neves, uma ficção de suspense e ação,
passada no bairro Bom Retiro, em São Paulo
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