maio/2021, n. 9, a. 11
• Periódico literário independente
feito em Curitiba-PR desde set/2010
• ISSN 2525-2704

3

4 Assine/Anuncie: O RelevO
não aceita dinheiro público e se
mantém com o apoio de assinantes
e anunciantes. Você pode receber o
jornal em casa e divulgar sua marca,
projeto cultural ou seita de caráter
duvidoso aqui mesmo! Saiba mais em
jornalrelevo.com/assine e jornalrelevo.
com/anuncie ou fale conosco no
contato@jornalrelevo.com.

Publique: O RelevO recebe textos de
todos os gêneros, de trechos de romances
sobre domos invisíveis a artigos de escritores
que gostam, sobretudo, de si mesmos
O RelevO recebe ilustrações. O RelevO
recebe fotografias. O RelevO aceita ensaios
acadêmicos. Também cartuns, HQs, receitas,
bulas, resenhas e ameaças. Saiba mais em
jornalrelevo.com/publique.

DOS CUSTOS DA VIDA
(+) RECEITA BRUTA
ASSINANTES:
R$ 300 Cymara Scremin; R$ 200 Marina de Souza Domingues; R$ 160 Consolação
Buzelin; R$ 135 Priscila Costa Lopes; R$ 120 Rodrigo Soroca; R$ 100 Matheus
Ferreira de Sousa; Mariele Groxko; Regina Portela; Sérgio Boni; Gustavo Piqueira;
Juliana Perizzolo; Rafael Estorilio; Ana Moraes; Rafa Kondlatsch; Maria Fernanda
Bianchini Calzada; Lucas Jensen; R$ 80 Paulo Lacerda; Marleth Silva; Lucas Morais;
R$ 75 Taisy Oliveira; Marina Pilato; Talita Freire; Newminha Cynthia; R$ 60 Lilian
Guinski; Matheus de Melo Rheda; Alina Prochmann; Iuri Abreu; Pedro Kono; Diogo
Azubel;Yan Wallace Ramos Costa; Marcos Beccari; Nílbio Thé; Guta Maruo; Pedro
Torreão; Lucas Silos; Ana Melo Afonso; Edson Valente; Eduardo Pereira de Souza;
Thássio Ferreira; Antonio Aílton; Daniela Bortolozzo; Aline Feitosa; Erica Paiva;
Dani Paula Oliveira; Toni Correa; Robson Bezerra; Amanda Tintori; Isabela Lovato
Santana; Bruno Inácio; José Ricardo A.Vianna; Erica Hong; Henri HQ; Giovana
Proença; Matheus Rolim; João Paulo dos Santos Roganti; Giovanni Guerreiro;
Jeferson Nunes; Maria Catarina Correa Gestinari; João Victor Fiorot; Guilherme
Foscolo; Adriano Barreto Spíndola; Bruna de Conto; Lucas Grosso; Bárbara Marques;
Marco Aurélio de Souza; Nathália Fernandes; Jozias Benedicto; Demetrios Galvão;
Verônica Daniel Kobs; Frederico Fernandes; Editora Moinhos; Sammis Reachers;
R$ 57 Mikael Bombassaro; Karine Cavalheiro de Lima; Aline Carvalho; Junio
Silva; Karine Cavalheiro de Lima; Rodrigo Martins; R$ 55 João Paulo Abreu de
Oliveira;Vinícius Dias Canabarro; R$ 47 Rui Sobral; R$ 30 Maria Carolina; Sammis
Reachers;Vitor Motta dos Santos.
TOTAL: R$ 6.142

ANUNCIANTES:
R$ 250 Felipe Gomes; R$ 200 André
Cáceres; R$ 120 Afonso Nilson Barbosa;
Maurício Simionato; R$ 100 Kamila
Mayara; R$ 60 Rômulo Cardoso; R$ 50
Livraria Pará.grafo; R$ 30 O Alienígena.

Newsletter: Bowie, assassinatos, Renascimento e
animais pitorescos: nossa newsletter se chama Enclave e
vai muito além da literatura. Comprove e assine (de graça)
em jornalrelevo.com/enclave.

As ilustrações desta edição são de autoria de Marcos
Beccari. Você pode conferir mais do trabalho dele em
<instagram.com/marcosbeccari>.

(–) CUSTOS FIXOS
Gráfica: R$ 883
Escritório: R$ 360
Embalagem: R$ 260
Embaladora: R$ 50
Autores e ilustradores abril: R$ 580
Autores e ilustradores retroativo: R$ 360
Editor R$ 1100
Editor-assistente: R$ 300
Serviços editoriais: R$ 200
Mídias sociais: R$ 250
Diagramação: R$ 180
Infografia: R$ 60

Maio/2021
Editor: Daniel Zanella
Editor-assistente: Mateus Ribeirete
Ombudsman: Osny Tavares
Revisão: Às Vezes
Projeto gráfico: André
Infografia: Bolívar Escobar
Advogado: Bruno Meirinho
OAB/PR 48.641
Impressão: Gráfica Exceuni
Tiragem: 3.000
Edição finalizada em 26 de abril de 2021.

(–) DESPESAS VARIÁVEIS
Transporte: R$ 500
Correios: R$ 2.010
(–) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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(+) Entradas totais: R$ 7.172
(–) Saídas totais: R$ 7.123
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DOS LEITORES

Mauro Donato Bom dia.
Absolutamente brilhante a crítica de
Amadeu Materazzi acerca do livro
Ulisses 2051, de Ébano América,
pseudônimo de seu rebento Carlinhos,
presente na edição de abril. É uma aula
de como elogiar falando mal. O texto
magnífico — e hilariante — fomenta
a curiosidade em saber se Carlinhos é
tão bom como o pai. Brilhante.

gente pode se beneficiar. Só fico
meio frustrado porque passei muito
tempo procurando uma revista
cultural de boa qualidade (que não
refletisse assustadoramente certo
espírito aleijado da nossa época,
manco e coberto pelas pústulas da
política identitária e do salvacionismo
embalado na hiperpolitização do
mundo) e que, principalmente, pudesse
ser lida em papel (porque meu desejo
era, sobretudo, ter novamente a
experiência de ler uma boa revista em
papel). Em uma última tentativa, peço
que troque meu endereço de entrega.
Embora eu não viva isolado em uma
mata e com frequência receba diversas
encomendas postais, inclusive por
meio dos Correios, acho que convém
remover o endereço atual, que é da
minha residência, e incluir o de meu
trabalho, com o que lhe fico grato. Se
isso não funcionar, a experiência terá
ao menos nos servido para exercitar a
virtude da resignação.
Da redação: Roger, agradecemos
muito a sua paciência conosco.
Conseguimos fazer o jornal chegar
via um sistema 10x mais caro, com
registro, comprovando como funciona
a lógica atual dos Correios, cada vez
mais precarizado e estrangulando o
modo de envio MDPB, para impressos.
Mas vamos buscando alternativas.

Walter Bach Bom dia, povo! Espero
que estejam bem, apesar da pandemia.
Sobre esse trecho aqui: “A cúpula
militar achava que o Brasil não tinha
capacidade para aguentar a confusão e
a indecisão da disputa política aberta, e
amedrontava-se com a possibilidade de
novos avanços dos radicais de esquerda
— que, se um dia chegassem ao poder,
poderiam acabar com o papel de
árbitro supremo dos conflitos políticos
exercido pelas Forças Armadas. No
fim das contas, o golpe de 1937 foi
possível porque a classe média, esse
pequeno mas importante grupo social
capaz de assegurar o equilíbrio de
qualquer sistema de eleições livres
restrito a eleitores alfabetizados, estava
confusa e dividida. Alguns eleitores de
classe média continuavam leais a seu
tradicional constitucionalismo liberal,
e depositaram suas esperanças em
Salles Oliveira na campanha de 1937.
Outros, perdida a confiança em seu
liberalismo original, voltaram-se para o
radicalismo de esquerda ou de direita”.
Ele não acontece em 2018, 2021 ou
2000 e para sempre? Trocando alguns
atores, a película atravessa gerações sem
muito esforço. Abraços e cuidem-se!

IRRELEVANTE

ENCLAVE

CONTRACAPA

Everaldo Ferreira Ganhei um
exemplar do RelevO e gostei bastante,
inclusive o que eu não entendi foram
algumas críticas a dizer que o jornal
não tinha relevância. Então, no meu
ponto de vista individual, penso
que qualquer publicação literária
que apoie a literatura e os escritores
que muitas vezes não têm espaço é
de extrema relevância sim. Depois,
também vi alguns xingamentos como
resposta às críticas. O jornal é muito
bom, infelizmente algumas coisas
desagradáveis como essas são vistas,
porém tudo serve de aprendizado.
Esperamos mais literatura, paz,
amizades e edições sem tretas. Um
abraço a todos.

Pedro Philippe FS Gente! Pelo
amor de deus, tenho uma leeeeve
lembrança — esfumaçada, pixelada,
sem muita confiança — de ter visto
em uma das edições da Enclave uma
entrevista com um cartunista. Acho
que era cartunista. Acho que era até no
O Globo que a entrevista aconteceu.
Só lembro que era um cara hilário e
inteligentíssimo, mas não consigo mais
achar nem com a porra. Será que não
foi por aqui que eu vi isso?
Da redação: olhaí, olhaí: jornalrelevo.
com/jaguar.

Angelo Lima Essa arte é demais.

CHEGADAS E PARTIDAS
Tiago Andrade Já faz alguns dias
que chegou aqui em casa uma edição
do RelevO, mas, com a loucura de
final de bimestre da faculdade, só
recentemente eu consegui parar para
lê-la com a merecida calma e atenção.
Produzido em Curitiba desde 2010,
o jornal é um periódico de literatura
que prima pelo ecletismo, reunindo
de poesias e ensaios acadêmicos
a conjecturas sobre realidades
alternativas. É daquelas publicações
que a gente nunca sabe dizer se a
internet matou ou reavivou, e que a
gente sempre fica feliz por descobrir
que continua firme e forte. E claro,
poucos jeitos de terminar seriam
melhores que duas páginas de tiras do
Quadrinhofilia, do José Aguiar.

CORREIOS, CORREIOS
Roger Prado Bom dia. Acho que
eu já deveria ter recebido o segundo
exemplar, mas sequer o primeiro
exemplar chegou. Eu entendo que
vocês fazem o que é possível e que
ambos somos reféns de um péssimo
serviço postal de entrega. Eu nem
me preocupo tanto com a questão
financeira, porque de algum modo os
60 reais acabam ajudando a manter
um projeto cultural do qual muita

Pedro Araujo Gosto demais do
RelevO. Amo ler o jornal numa
tarde de silêncio acompanhado de
uma xícara de café. Mas, pra mim, a
Enclave é a melhor parte do jornal!
Sensacional demais! Parabéns para o
editor!
João Roganti Colateral é um filme
fantástico! Um clássico neo-noir!
Assisto uma vez por ano (como faço
com todos os meus filmes preferidos).
Ades Nascimento O hipertexto da
Enclave mais recente, sobre “Clair de
Lune”, é sensacional! Vida longa ao
RelevO!

CAPA
Sandra Acosta Linda capa! Adorei!

Ivan Jerônimo Edição de abril
do RelevO direto da redação (em
Curitiba). Literatura é o tema, com um
desenho urbano na capa.
Sabrina Dalbelo Eis que no jornal
de abril leio esse comentário pra lá de
generoso sobre o meu poema “Rasgaossos”, publicado em março no jornal.
Que alguém gostasse do poema, eu
até esperaria, mas que tomasse a ação
de procurar o jornal e comentar, eu
percebo como um passo a mais muito
valioso. Aproveito para convidar a
todos para conhecer o Jornal, um dos
mais ricos na literatura contemporânea
nacional.
Marcos Cestari Passado aqui
nesse Presente. Como o tempo nos
é generoso se ao tempo damos a
coragem de se distanciar do momento.
Comentei isso e simplesmente esqueci.
Estou no "mail" do RelevO, mas
naquela maturação para degustar o
que recebi. Já sou certo que assinarei,
mas sabe aquela coisa que a gente
guarda em um cantinho especial para
abrir depois? Pois é, acho que se abriu
hoje. Não sei se seriam as mesmas

palavras, Sabrina Dalbelo, mas é certo 5
que escreveria a mesma coisa. Ficou
lindo o conjunto desse poema com
a ilustração. Sabe aquele cantinho
que falei? Vou lá ler um pouquinho,
inspirar e voltar assinado.
Carolina Teixeira
“Que jornal lindoooo… Posso
pintar?”
“Pode sim”
“Vou pintar igual o arco-íris”.
E depois de colorido que eu vi, que
em meio à cidade de pedra, havia algo
mais…
Douglas Dias
Vamos falar de algo Relevante. Um
afago no pensar. Em meio a tantas más
notícias (longe de mim desejar me
alienar para não sofrer), você poder
abrir um jornal e encontrar literatura
é sim um grande afago revigorante
para nos mantermos lúcidos. Ao virar
a página, mais literatura, poemas,
ilustrações... É assim até o final. Ou
seja, um jornal todo dedicado à
literatura. Foi com entusiasmo que
recebi em casa o RelevO, periódico
literário independente feito em
Curitiba. O pessoal mantém um
sistema de assinatura com preço muito
acessível e uma ótima qualidade. Está
aí um jornal que não se encontra
com frequência, sobre um assunto tão
necessário à nossa sociedade. Afinal, ler
é se libertar das próprias ignorâncias.
Saliento aqui a ideia da assinatura, a
fim de que possam entrar em contato
com a equipe, aqueles que assim como
eu entendem a arte como substância
necessária à alma humana. Por eu ser
artista, por gostar do conteúdo do
jornal, por não desperdiçar qualquer
pedaço de papel e porque adoro
brincadeiras gráficas que, não podendo
então ser diferente, utilizei o envelope
em que o periódico chegou a minha
casa para homenagear o jornal com
algumas pinceladas.
Fica aqui o registro gráfico:

Academia
Caxiense de Letras
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Acaba de chegar em nossa biblioteca
o periódico literário RelevO,
Curitiba-PR, ed. Janeiro/2021, que
traz um poema de nosso saudoso
poeta Carvalho Junior, que nos deixou
semana passada.
Da redação: o RelevO presta simples
e honesta homenagem a Carvalho
Junior, morto recentemente em
decorrência da Covid-19. Carvalho
era um grande entusiasta de nossa
publicação, sempre nos presenteando
e nos enviando, assim, para diversos
pontos culturais do Maranhão. Ficamos
muito tristes.
MERCHAN
Felipe Gollnick O Daniel Zanella
mantém um jornal literário há mais
de dez anos e, só por isso, já é uma
das pessoas que mais admiro. Ademais,
todo mês, o RelevO é uma belíssima
fonte de literatura contemporânea
de qualidade e de piadas de caráter
duvidoso. Por essas e outras, o Zanella
foi o convidado da quarta edição do
meu podcast, o @outrossimpodcast.
A conversa ficou excelente e esse tal
de Daniel é mestre em umas frases de
efeito que merecem a sua atenção. Já tá
disponível no Spotify, Deezer, Google
Podcasts e no site outrossim.com.
Jairo Lima d'Araruna Acabo de
receber o jornal em Araruna, na
Paraíba.Viva o Jornal RelevO!
André Dias Após algum tempo
ausente de casa, ao voltar, satisfação
grande encontrar à minha espera
os exemplares de março e abril do
RelevO! Obrigado e parabéns a toda
equipe pela resistência e pelo excelente
trabalho!
Tamiris Tinti Volcean Admiração
imensurável pelo trabalho e dedicação
de cada integrante da equipe do jornal.
Vida longa!
Rozana Gastaldi Cominal Estou
amando o jornal. Parabéns a todos da
equipe.
Cilene Tanaka Para o alto e avante!
Participar um pouquinho dessa
magnânima conquista que é o RelevO
é um dos meus maiores orgulhos! Sei
que não parece, mas, visto daqui, da
Inglaterra, o Jornal tá cada vez mais
legal!
CULTURA DO CANCELAMENTO

Gustavo Martins A cultura do
cancelamento precisa ser cancelada. Na
leitura do RelevO de fevereiro, me
deparei com a carta do leitor, anônima,
em que fala sobre um texto da Greicy
Bellin. Assino embaixo.

Greicy Bellin Uma verdadeira lufada
de oxigênio. Parabéns ao periódico
pelo jornalismo honesto e de
qualidade em tempos sombrios.
Claudia Regina Camargo Eu já
tinha lido essa! Muito boa crítica da
professora Greicy Bellin. Parabéns pelo
artigo e ao jornal literário RelevO
pela publicação!
Elci Fatima Vieira Lopes Fontana
Existe uma parábola na mitologia
grega que diz que em sua criação
entre os homens, o semideus Hércules
precisava fazer uma viagem para
realizar um trabalho. No caminho
havia uma bifurcação com dois
caminhos diferentes, enquanto se
deparava com essa dúvida o deus
Mercúrio apareceu a ele e disse: —
Um desses caminhos é todo cheio de
obstáculos e vai dar muito trabalho
para ultrapassar. O outro é reto,
bonito e de fácil travessia. Contudo,
o caminho mais difícil é o que vai te
preparar com as virtudes que precisa
para enfrentar os problemas que
surgirão no futuro! Então Hércules
pensou sobre a questão e tomou o
caminho mais difícil! Não precisamos
cancelar um em detrimento ao outro!
Precisamos de discernimento entre um
e o outro, não precisa necessariamente
ser excludente.
Marco Aurélio (de) Souza Sete anos
publicando neste jornal e o revisor
ainda erra o meu nome quando está
embriagado. Mas é assim mesmo,
poeta é tudo carente: aceita qualquer
coisa pra se sentir mais lido, desejado,
relevante. E eu amo esse safado desse
jornal. Assinem.
Da redação: tudo culpa do
revisooooor!
Ademir Demarchi É o jeito do
editor cobrar dízimo, retém umas
letrinhas como moedinhas pro
cofrinho! Longa vida a essa catedral!
Eliss de Castro Ô, "De Souza",
relaxa. Papai é que deve ficar bravo
quando o chamam por Álvaro "de"
Castro, só porque eu colei no meu
nome para ficar mais sonoro.

EDITORIAL
Mistério de se ver
O RelevO caminha, quase de lado, como um bêbado diante de um
equilibrista, para completar 11 anos de existência. Como os leitores mais antigos
e assíduos podem constatar em nossas mentiras verdadeiras, temos certa fixação
por cronologias e efemérides antecipadas, além de tigres, ofurôs e reclamar dos
Correios. O fluxo dos dias esconde uma natureza diária da nossa pantomima:
realmente não temos ideia da passagem do tempo.
Se não fosse pelas exigências de calendário, que nos empurra ao fechamento
mensal e à impressão, e pelas constâncias administrativas, que nos rememoram
obrigações financeiras, seríamos um periódico eternamente com três meses. O
que isso quer dizer? Não respondemos ao passado senão pela necessidade de
quitar os boletos. Nós temos a exata nostalgia de uma flor que almeja pouca água,
funcionando na adversidade, estranhando a abundância (a conferir), florescendo
no acaso. Temos planos para cenários vicejantes, mas nossa especialidade é seguir
ramificando na adversidade. Não somos uma máquina de futuros.
Sabemos que a presente edição é a de número 144 porque uma planilha nos
diz. Também sabemos que a gráfica teve um novo reajuste porque um e-mail
nos empurra à adaptação. Fazer jornal já foi mais barato? Sim. Fazer jornal já foi
mais fácil? Não. Fazer jornal já foi mais divertido? Também não. O RelevO é
um periódico que flutua no contemporâneo e que toma cuidado para não ser
vigia do passado nem repositório da bílis do presente. Somos a Carolina na janela,
desejando a rua, com a solitude andamos acompanhado, cada virtude nossa é um pecado.
Não nos interessa ser o circuito final de um meme ou a enquete atrasada das
novidades. Para nós, editorialmente, o futuro não existe, assim como o presente
é suscetível de desconfianças. Mas tomaremos vacina enquanto não perdemos de
vista o que realmente importa: o texto.
Ao longo dos anos, verificamos como a nostalgia é enganosa — e como
enraivecer-se com a contemporaneidade é perigoso. A memória é um tecido que
vestimos questionando todos os espelhos e nos acostumamos com a pressa e com
a falta de tempo livre. Se fôssemos uma espécie, seríamos algum tipo de anfíbio
que se forçou a respirar fora d’água. Nossa pele é úmida por insistência, nos
sentimos bem no silêncio, nunca tivemos vocação para subir no púlpito.
Uma boa leitura a todos, portanto.

OMBUDSMAN
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Osny Tavares

Remetente
Em sua primeira década de existência, o RelevO teve a felicidade de alcançar
pessoas em diversas partes do Brasil. E essas pessoas também alcançaram o jornal,
contribuindo com textos enviados de vários estados. Essa interação nos ajuda a
lembrar porque muitos jornais se chamavam Correio de Algum Lugar. O bom
jornal é nada mais do que uma troca de cartas coletiva.
Porém, a maioria dos missivistas que vem a nós, leitores do RelevO, é
anônima, pois um mero nome e sobrenome, de fato, não dizem muito. É
perfeitamente cabível que novas vozes se lançando prefiram ser discretas. Há
de se concordar que um rodapé informativo sobre o autor poderia, ainda que
sutilmente, influenciar a leitura ou pós-leitura do texto — principalmente no
que tange a preconceitos. Puristas não deixariam de argumentar, citando o
teórico no início ou no fim, que sobre um autor nada pode ser dito.
No entanto, parece uma cordialidade ainda não caduca que aquele que
começa a falar se apresente. Penso que vários dos que publicam têm algum
contato, ainda que inicial, com a formação acadêmica, e discorrer objetivamente
sobre si em um parágrafo não será difícil.
É possível que isso já tenha sido tentado e tenha fracassado, seja porque o
publicado tenha preferido declinar, sob o risco de parecer vaidoso, seja porque
começou a se tornar frequente autodescrições idiotas, tais como “comedor de
queijo da lua”. Nesses casos e em outros semelhantes, tal tarefa cairia para o
editor, para quem a coleta e a redação de informação é sempre uma sobrecarga.
Por fim, me parece que não há sentido para os tímidos temerem uma
superexposição. Não seria o caso sequer na mais popular rede social, exceto se
fizessem parte de algum tipo de absurdo. Aqui, nem assim.

Da redação: Seguimos, aqui, as premissas da nossa aba Publique,
desenvolvida no site do Jornal, em que aplicamos aos autores e às autoras
publicados o critério do texto ser mais importante do que o emissor: “Não há
necessidade de enviar minibiografias (ou biografias inteiras). Queremos saber o
mínimo possível sobre o autor e/ou suas titulações”. Sabemos da importância do
leitorado no processo de diálogo com a nossa publicação, mas não entendemos
como fundamental as informações pessoais.

APOIADORES
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BILHETE A FRANCISCO CARVALHO JÚNIOR
Viriato Gaspar
(em memória do nosso irmão que partiu hoje)

Repara, meu irmão, como andam claras
estas manhãs de março, e esses navios
que ancoram seu pavor na nossa cara
e injetam em nossos ossos falta e frio.
Tanta coisa no mundo nos separa
do que é maior em nós, corta o pavio
do nosso estar aqui, e empurra para
ir garimpar estrumes de vazio.
E agora resta um mar por cavalgarmos.
E os risos cada vez são mais amargos
e até chorar nos custa um céu de rastros.
Nenhum luar. Nenhum. Nenhuma fresta.
O sol agora é um grumo que nos cresta.
Os que ficamos vamos nos teus passos.
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ROMANCE DE CONFRONTOS
Laura Pilan e Giovana Proença

No aclamado Marrom e Amarelo, romance
finalista do Prêmio Jabuti, Paulo Scott expõe
as contradições de um Brasil dividido. Em
entrevista para o RelevO, o autor comenta
a situação do país, os rumos da literatura
contemporânea e a sua relação com a crítica e os
leitores.
Marrom e Amarelo, do escritor
gaúcho Paulo Scott, é um romance sobre
confrontos. Dos personagens, demandase uma escolha: entre a prática e a teoria,
entre o ataque e a defesa e, especialmente,
entre o que foi deixado para trás e o que
há de vir pela frente. Para o leitor, não é
diferente: precisa enfrentar as ruas de sua
cidade, as pessoas que encontra todos os
dias e o próprio reflexo no espelho.
A narrativa é afiada em pontuar um
momento e explorá-lo. A experiência
de leitura proporciona uma constatação
surpreendente: os eventos retratados em
Marrom e Amarelo não estão distantes de
nós. O acontecimento escolhido como
ponto de partida é a formação de uma
nova comissão — instituída pelo novo
governo do Brasil — com o propósito de
discutir as cotas raciais nas universidades.
O objetivo seria a criação de uma espécie
de software responsável por identificar
e agrupar os fenótipos da população e,
assim, determinar quem possui o direito
às vagas oferecidas — um “tribunal racial”
eletrônico.
Em oposição ao programa de
computador proposto, o romance enfatiza
a subjetividade de seus personagens.
Marrom e Amarelo oferece um mergulho
profundo na interioridade conflituosa
de Federico, que deixou os subúrbios de
Porto Alegre e iniciou sua participação
no ativismo das questões raciais. Em seu
passado, está a presença latente de sua
família e o rastro que a discriminação
pintou em suas memórias. Como bagagem,
Federico carrega raiva, relacionamentos
amorosos inacabados e dificuldades de
sustentar um posicionamento eficiente.
Sua principal inquietação está no desejo
de reivindicar sua identidade racial —
enquanto homem negro de pele clara —
em uma sociedade que o lê como branco.
A participação de Federico na
comissão é bruscamente interrompida
por um telefonema. Seu irmão, Lourenço,

comunica que a filha, Roberta, foi presa
durante uma manifestação pela ocupação
de um prédio público por pessoas em
busca de moradia. O principal agravante é
que a jovem portava uma arma de fogo —
que somente os dois irmãos conhecem a
origem.
A emergência súbita do passado cria
um dos movimentos mais interessantes
do romance, uma vez que a juventude
na periferia de Porto Alegre se entrelaça
e se intercala com o presente. Os
episódios formam uma teia intrincada
de causas e consequências na medida
em que a história é narrada. Cada
um dos acontecimentos é responsável
por retroalimentar um ciclo de ódio,
ressentimento e frustração. Quando tudo
é colocado em contexto, a gravidade dos
fatos cresce exponencialmente — regredir
nas lembranças de Federico é adquirir
conhecimento da importância desses fatos.
“O passado é um espaço onde podemos
ficar presos para sempre”, alerta Scott
sobre o perigo das reminiscências.
Marrom e Amarelo também é um
romance sobre retornos: o regresso de
um sujeito para a sua cidade, seu bairro e
para as pessoas que sustentam a sua luta —
uma comunidade que Federico acredita
defender, mas que habitam um cenário
que ele abandonou há muito e, agora,
desconhece. O protagonista só adquire a
percepção de sua fuga quando se depara
com a possibilidade de voltar para casa.
A construção de uma identidade é outro
grande impasse — que, por sua vez, afeta
os dois irmãos. Lourenço, negro de pele
retinta, precisa lidar com o constante
apagamento de sua própria ancestralidade,
alimentado não somente pelos séculos
de escravidão — que formam a base da
história do país —, mas também pelo
racismo que se perpetua. Enquanto isso,
Federico permanece em uma espécie
de não-lugar, que contamina e dificulta
todas as esferas de sua vida. Dentro de sua
comunidade, a pele clara é vista como um
“passe-livre” e ele é considerado alguém
que nunca compreenderá plenamente as
dores e violências do preconceito racial.
A discriminação é observada através
das lentes de um protagonista que se
enxerga como um homem negro. A

narrativa de Marrom e Amarelo coloca o
dedo sobre uma ferida muito antiga e
expõe as dificuldades do brasileiro em
aceitar e buscar a própria identidade.
O principal obstáculo para que o povo
reconheça a sua herança étnica surge de
políticas públicas cruéis do governo do
país que, desde o princípio, incentiva o
branqueamento de sua população e a
extinção de uma parte que reconhece a
sua negritude. Por meio de Federico e
Lourenço, mostra-se que negar a própria
identidade é uma forma de submissão e
aceitação da ótica perversa de uma elite
que não admite resistência. “O Brasil é
um país com dificuldades enormes de se
olhar no espelho”, afirma Paulo Scott.
Neste romance, o autor intima o brasileiro
a se olhar no espelho e tomar uma atitude
sobre o que vê.
Os dilemas de Federico são expostos
de uma maneira que não é óbvia e nem
panfletária. O romance explora, por
meio dos obstáculos para a construção e
o estabelecimento de uma identidade, as
diferentes armas e crueldades das quais o
racismo se beneficia. Em um país marcado
pelas desigualdades, Scott considera que
parte da tragédia “é que não conseguimos
enxergar minimamente o quanto essa
realidade é decisiva para o insucesso de
nossas vidas brasileiras.” Lourenço e seu
irmão são alvo de violências distintas que,
muitas vezes, passam despercebidas de um
para o outro. Mas é o desejo de responder
a essas agressões que move a existência dos
personagens.
Lourenço encontra a resposta dentro
de sua comunidade, próximo dos jovens,
fornecendo-lhes apoio por meio do ensino
do esporte. Por outro lado, Federico
opta pelo ativismo das grandes palestras
e campanhas de alcance nacional. O seu
retorno para Porto Alegre e a retomada do
contato com a periferia são decisivos para
a mudança de perspectiva do protagonista:
ele percebe que estar engajado é
muito diferente de estar em contato na
prática. Sua visibilidade e credibilidade
poderiam ser extremamente úteis, mas são
responsáveis por distanciá-lo da realidade.
Como toda trajetória, a retratada
em Marrom e Amarelo está repleta de
interrupções. Paulo Scott demonstra que

a vida humana não é feita de linearidades.
As relações entre seus personagens são
desmontadas e remontadas, desconstruídas
e reconstruídas. A movimentação constante
de Federico — pelas ruas de Porto
Alegre e pelos caminhos de sua mente —
deságua na linguagem: o discurso reflete a
exaustão, a ira e, principalmente, a urgência
por mudanças. O diálogo misturado
e intrínseco à estrutura do romance é
fundamental para a exposição dos conflitos
e dos confrontos entre pessoas: trata-se
da manifestação dos olhares, das dúvidas
e das carências dentro da narrativa. O
protagonista angustiado nunca recupera
o fôlego e o leitor se torna o maior
cúmplice de suas inquietações.
O romance de Paulo Scott — assim
como outras de suas obras — não
apresenta um consolo ou propõe uma
saída. A obra não oferece um abraço
ou conforto em sua página final, mas
um estado inquietante de suspensão e
incerteza. Nas palavras do autor, seus
livros não são para apaziguar, para explicar,
para resolver, para confortar corações
oprimidos. “Marrom e Amarelo joga uma
lente sob um dos aspectos da grande
tragédia a partir do processo de retorno, de
regresso, do seu protagonista”. O desfecho
brusco soa como uma provocação e o
desamparo parece intencional: quando
Federico, Lourenço e Roberta embarcam
no carro para a viagem final, a ausência
de respostas é o gosto que permanece
na boca do leitor. O final viverá em seu
potencial máximo se aliado ao tempo para
uma releitura cuidadosa. Ao ler a última
linha, parece que o próximo passo é reler a
primeira — e recomeçar.
Seu romance mais recente, Marrom e
Amarelo, foi bem recebido pela crítica
e pelo público. Como foi para você
esse retorno?
Como autor, tenho meus planos de
escrita, meus planejamentos de escrita de
romances, e penso que a produção em si
de cada livro é muito mais determinante
do que o retorno de crítica ou de público,
sobretudo quando coloco a caminhada,
o projeto de fazer, em perspectiva. Tenho
clareza, ou a ilusão de clareza, sobre o que
é importante para mim: escrever, produzir.

Esse é o foco, isso é o que prende minha
atenção. Marrom e Amarelo teve o mesmo
impacto no cenário literário brasileiro que
teve o Habitante irreal, a crítica e o público
os consideram marcos da produção
literária brasileira contemporânea, mas não
consigo encará-los como mais relevantes
do que Voláteis, Ithaca Road ou O ano em
que vivi de literatura, que é uma sátira ácida
à cena literária brasileira antes da crise
econômica que começou a se anunciar lá
por 2012. Marrom e Amarelo, tentando não
lhe deixar sem resposta, foi o romance em
que, pela primeira vez, a crítica e o público
não colocaram em questão o meu modo
de escrever, a minha estranheza. Nesse
sentido, sua publicação foi uma conquista.
Algumas pessoas que não aceitavam
minha voz, minha articulação estrutural
da narrativa, parece terem entendido, ou
aceitado, que esse modo, o meu modo,
não é experimentação passageira, capricho
passageiro, mas aquilo que, talvez, só o
Paulo Scott possa oferecer às leitoras e aos
leitores.
Antes de Marrom e Amarelo, você já
tinha uma carreira consolidada na
literatura. Como foi o seu início na
escrita e em que momento você se
considerou escritor?
Não sei se me considero um escritor. Sei
que sou um leitor esforçado, dedicado,
atento. Minha escrita é parte desse
processo de leitura. Por isso não consigo
levar tão a sério o argumento, a hipótese,
de escrita criativa. Para mim, o segredo
está na leitura. É a leitura que precisa ser
criativa. Quando uma primeira editora,
depois que lancei Ainda orangotangos, o
livro que chamou atenção das editoras
de Rio e São Paulo, me procurou para
dizer que me queria como autor da casa,
posso dizer depois de todos esses anos
passados, foi um daqueles momentos.
Minha ambição era ter um livro de poesia
e um de prosa, e só. O fato de ter sido
procurado por editores das grandes casas
editoriais mudou o rumo das coisas. Em
que pese isso, ainda prefiro me encarar
como alguém que não pode perder, não
pode se permitir perder, o encantamento
pela literatura. Quando começo o projeto
de um livro, e isto é parte do meu modo
de fazer, sinto como se estivesse me
propondo, me submetendo, à tarefa da
escrita, também aos riscos e dúvidas da
escrita, pela primeira vez.
Você já publicou, inclusive, muitos
livros de poesia. Como foi esse
deslocamento para a prosa?
Não paro para racionalizar a respeito. Eu
me considero um poeta, alguém que sonha
ser poeta. Não consigo, entretanto, separar
os gêneros. Tudo é escrita, invenção,
memória, dor, diversão, sombra, luz, alguns
fantasmas e muitas fantasmagorias.

Aproveitando a pergunta anterior,
como você vê o lugar da poesia na
literatura brasileira contemporânea?
O que de melhor o Brasil tem a dar
para o mundo neste momento, em
termos literários, é a sua poesia. Uma
das raras obras brasileiras de produção
contemporânea entendidas e celebradas no
estrangeiro, neste exato momento em que
a literatura brasileira tem tão pouco peso
no cenário mundial, é a de uma poeta:
Angélica Freitas. Isso tem muito a dizer.
Você vê o ser poeta diferente do ser
escritor?
Não. A determinação diante da tarefa de
escrita é a mesma. Claro, não estou falando
de quem vê a poesia como uma forma de
expressão turística das suas inquietações
imediatas ou o que quer que seja nesse
sentido. Poetas e prosadores têm o mesmo
propósito: entender-se e, na medida do
possível, entender as outras pessoas a partir
da linguagem.
De onde surgiu a ideia para um
romance que toca questões tão atuais
e problemáticas, como Marrom e
Amarelo?
O Brasil é um país com dificuldades
enormes de se olhar no espelho. Nesse
jogo de cegueira e inquietações, Marrom
e Amarelo é parte de um processo maior
de escrutínio de nossa identidade, nossas
identidades. Sua primeira expressão estava
em um poema que escrevi aos 20 anos e
que acabou publicado no meu primeiro
livro de poesia. O poema é o “Se o
mundo é redondo”. O livro foi contratado
formalmente em 2013, mas a ideia foi
apresentada em 2012, ano emblemático
para o tema das cotas para estudantes
universitários.
Como você vê o colorismo à
brasileira dentro das discussões
raciais que tem permeado o país?
Vejo como uma tecnologia muito bem
elaborada de opressão, de intimidação, de
perpetuação das desigualdades em um
país que é um dos campeões mundiais
da desigualdade. Isso é trágico. E parte da
tragédia é que não conseguimos enxergar
minimamente o quanto essa realidade é
decisiva para o insucesso de nossas vidas
brasileiras.
Marrom e amarelo foi traduzido para o
inglês como Phenotypes. Como você
enxerga a globalização do mercado
literário?
Trabalho para que ela ocorra, mas não
é algo fácil. Tem muito a ver com a
importância econômica do país, com a
geopolítica, com as urgências do momento,
mas não é somente isso. O que sei é que
essa possível globalização está mais distante
hoje do que estava dez anos atrás. É um

itinerário de avanços e retrocessos. E
devemos cumpri-lo.
E como você vê o trabalho de
tradução? O título Phenotypes, ao seu
ver, engloba as nuances do romance?
Acho o título brilhante. Se eu não fosse
apegado como sou ao título Marrom e
Amarelo, caso pudesse retroagir no tempo,
trabalharia bem com a possibilidade de
assumir o título Fenótipos para a edição
brasileira; nele está, sem dúvida, a essência
espacial do livro.
Você considera que a lei de cotas
ainda é uma questão para a sociedade
brasileira?
Uma questão controversa? Um tabu? Uma
desconfiança? Sem dúvida. Aguarde 2022,
quando a lei será revista, para ver o quanto
os opositores, que lá em 2012 não tinham
tanta força, sairão de suas tocas com toda
a fúria que lhes é possível conter para
tentar eliminá-las. Justo as cotas que são
uma das únicas grandes chances, a curto
prazo, a médio prazo também, de melhorar
este nosso país, pautado que é pela lógica
escravagista sem a qual toda a nossa
estrutura socioeconômica desmancharia
no ar.
Sobre a temporalidade, qual é o lugar
do passado dentro do livro?
O passado é um espaço onde podemos
ficar presos para sempre. Sendo um livro
que trabalha, além da raiva, a temática
do retorno, Marrom e Amarelo acontece
sob uma intersecção muito apertada,
imbricada, entre passado e futuro. Mas
há sutilezas nesse acontecer, sutilezas
que exigem leitura atenta ou mediação
para se revelarem. O tempo é gerente da
trama do livro, as duas linhas narrativas
se postam de maneira dialética. Quem lê
com pressa ou preguiça não percebe as
elipses que emolduram o tempo ocupado
pelo contar do romance. Nesse aspecto
é, propositadamente, uma narrativa sem
pontas soltas, que, para ser recepcionada
como tal, depende da inteligência e
da sensibilidade da leitura — algo que,
entendo, está muito além da minha
ingerência de autor.
Quando se chega ao final do
romance, há um impulso de passar
para uma próxima página, que não
existe. O que você quis transmitir
com esse desfecho? Há alguma
relação com a falta de um desfecho
que coloque um basta nas opressões
retratadas pelo livro?
Uma narrativa ficcional é um corte. A
dicção contemporânea é mais inclinada
a essa possibilidade do que uma obra do
século 19. Como eu disse na resposta
anterior, há um fecho integral dentro dos
elementos e lentes trabalhadas na narrativa.
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Meus livros não são livros para apaziguar,
para explicar, para resolver, para confortar
corações oprimidos. Marrom e Amarelo
joga uma lente sob um dos aspectos da
grande tragédia a partir do processo de
retorno, de regresso, do seu protagonista.
Pessoas me escrevem para perguntar se
haverá o Livro de Roberta. A resposta
é: não. Como aconteceu com os quatro
romances anteriores, há uma aposta
no tempo, na releitura, nas mediações.
Trabalho, em grande medida, com o não
dizer porque esse não dizer, inserido
em um mosaico que o justifique, é o
melhor modo de contar, de afetar, instigar,
sensibilizar, a menos para mim. Algo que
já me acostumei em relação aos meus
trabalhos está em as pessoas me escreverem
dizendo que só perceberam o que estava
em questão no livro na releitura. Também
para dizer que não conseguiram apreender
ou gostar do livro na primeira leitura,
mas que, no retorno tempo depois, tudo
mudou. Receber mensagens desse tipo é
algo muito especial para qualquer escritora,
qualquer escritor, que sabe o que quer e
insiste.
Se você pudesse deixar só uma
mensagem com a escrita para o
Brasil de hoje, qual seria?
Não tenho essa pretensão, é algo que está
além do meu alcance. São as leitoras e os
leitores que chegarão a essa possibilidade,
não eu.

TRECHO:
Vou ser breve, falei, Mas antes preciso
pedir a vocês que parem de empregar o
termo tribunais raciais, Esse é um termo
usado pelos racistas que querem o fim das
cotas, enfatizei, Esta comissão não pode
ceder a esses caras, e, quando me dei conta
de que estava batendo com a lateral da
mão direita esticada, tensionada, contra
o tampo da mesa, parei, relaxei a mão, e
relaxei, O problema do sistema de cotas
não tá na tal margem de subjetividade
das decisões das comissões de verificação
das características raciais dos candidatos
às cotas, Com todo respeito aos que
aceitam essa tese nesta comissão, Mas
essa tese também é tese dos racistas que
querem, repito, ferrar com o sistema das
cotas, O que temos de compreender é
que onde houver julgamento, jurídico ou
moral, não importa, sempre vai ter uma
considerável margem pra subjetividade,
pra pessoalidades, pra preconceitos, pro
que, no mundo do Direito, é chamado
de discricionariedade, [...] O subjetivo, a
leitura subjetiva, tem de ser aferível, Se for
aferível é válido, Isso é o que esta comissão
tem que colocar no papel e espalhar pras
pessoas, eu disse.

Descoberta capa da edição zero do Jornal RelevO
• Material, que teria sido lançado em agosto de 2010, foi cancelado de última hora em
razão dos excessos do artista Toninho.
• Editor presumia que a ilustração tivesse sido fumada pelo vizinho, mas havia um
backup: nas costas de Toninho, encontrado morto na última terça-feira.
• Agora em formato pintura a óleo, a obra será leiloada. Os fundos arrecadados serão
doados ao Jogo do Bicho, principal paixão de Toninho.

O Jornal RelevO acaba de lançar
um quadro. Trata-se de uma nova
versão da capa da edição número
zero, assinada por Antunes Fialho, o
Toninho (1951-2021), sob suposto
tema de Tarsila do Amaral. A capa,
inicialmente programada para agosto
de 2010, acabou cancelada em razão
dos rompantes de raiva do artista
(que, logo depois, em uma questão
não relacionada, descobriu-se de fato
com hidrofobia. Ele enfrentou um
tratamento rápido que o deixou “mais
ou menos” sem sequelas).
A capa da edição zero, remodelada
em embaúba, introduz o leitor, ou
até mesmo no leitor, por meio de
signos gráficos, ora em pinceladas,
ora em kanji, ora em verso, ora em
prosa – sempre com uma referência
sutil ao Abaporu, afinal lê-se “abaporu
meu cu” na grafia inconfundível de
Toninho. A edição acabou descartada
quando o artista apareceu na janela
do editor vestindo apenas uma bata
suja de barro (espera-se), segurando
um cutelo e ameaçando toda a família
deste. Ele repetia, ensandecido, “vou te
matar porque hoje você fez as estrelas
errado”, e teve de ser contido por seis
são-bernardos obesos.
Mas à época, empunhando uma
Ypióca prata, o próprio artista havia
declarado: “essssse jornaaal….. vai sê
fóda”. O quadro, tratado como reloaded
edition ou #zero nas mídias sociais do
impresso curitibano, agora carrega
uma causa nobre: angariar fundos para
o Jogo do Bicho, principal paixão de
Toninho. “Era isso ou uma biblioteca
comunitária: a instituição não precisou
pensar duas vezes”, declarou o editorassistente, Matheus Ribeiro.

Para valorizar a ocasião (ou “criar
buzz nas redes”, de acordo com o
estagiário publicitário, sumariamente
demitido), o Jornal contratou
sociólogos e críticos de arte. Também
aliciou um dono de galeria – cuja
relação com o Leão não é boa e
cujos segredos de mutreta financeira
dependem de um ou outro vazamento
de conhecimento do RelevO – para
fomentar o capital simbólico da capa
zero, visando ao leilão.
O retorno foi imediato. Nas redes,
o crítico Giacomo Brasão logo se
pronunciou: “a capa zero é uma nova
versão de uma versão sob alegada
reversão da lógica. É sublime por
não sê-lo, porquanto Toninho é um
estandarte em busca de um lema”. A
socióloga Larissa Lebœuf reforçou:
“a Arte não precisa explicar, a Arte
é. Toninho não ‘pintava’, ele era a
pintura. A capa zero não é uma capa,
não é zero, não é material: é Toninho,
que nos deixou muito cedo“. Dona
Vera, mãe do publisher, foi além:
“desenho meio esquisito, né? O
Toninho era complicado; vivia dando
trabalho por aqui. Uma vez usou
rebite, inseriu uma tesoura na tomada
e atirou um mamão no parabrisa de
uma ambulância – tudo no mesmo
feriado de Corpus Christi!”.
A tela está repleta de sutilezas e de
conteúdos literalmente codificados,
aposta não muito frequente do
RelevO na condição de que nem
todo assinante de jornal de papel e
literatura é burro. Uma das novidades
apresentadas no leilão será um QR
Code futurista, em formato fálico,
desenvolvido pela startup curitibana
DingoLôco. Ele poderá ser ampliado e

projetado em prédios com até quatro
andares, e estima-se que um NFT
(non-fungible token) do QR Code já
supere o valor do próprio quadro.
A capa zero, por fim, perpassa por
uma ressignificação de duas obras de
Toninho, livremente inspiradas em Da
Vinci e Chris Cornell. Em breve, um
fac simile será incluído na instalação
póstuma “Colecionador de Etapas”,
projeto do artista voltado à fusão entre
planilhas de Excel e performance
contemporânea. “Quem sabe, seja
o primeiro passo para uma edição
negativa”, avalia o cur(r)ador Bóris
Leitoso, que trabalha para aquele dono
de galeria mencionado há alguns
parágrafos (Laércio, Laércio… é bom
você se cuidar, Laércio).
Toninho foi encontrado morto
em casa na última terça-feira (27/04).
No entanto, sua causa mortis exata não
foi revelada, ou melhor, descoberta.
O perito encarregado da investigação
elucidou: “descartamos suicídio
pois está claro que ele não tentava
se matar; houve um descuido ali. O
elemento estava no próprio banheiro,
enforcado com um cinto. Ele vestia
uma fantasia de tigre. Havia uma
arma de choque presa aos testículos,
muito aguardente no chão e em seu
organismo detectamos substâncias
que, honestamente, sequer sabíamos se
existiam de fato. Era assim que ele se
divertia. Logo percebemos a pintura
em suas costas; não sabíamos da relação
com nenhum veículo, até porque não
conhecíamos esse jornal. Sim, cara, eu
gosto de arte. Sim, sou alfabetizado.
Não, não fazia ideia de que porra é um
Jornal Re(...)”.

O leilão da capa zero ocorrerá em 31 de
junho de 2021, no banheiro do Clube da
Graciosidade. Preço inicial: R$ 750.000.
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a newsletter semanal do Jornal RelevO
Assine e receba de graça em seu e-mail:
<https://jornalrelevo.com/enclave>

COMO IDENTIFICAR
PINTORES E SUAS OBRAS
(parte dois)

Se for uma imagem
de história em
quadrinhos ampliada
até mostrar os
pontinhos da
impressão das cores,
é Roy Lichtenstein

Se todo mundo for bundudo,
é Rubens

Se personagens bíblicos
tiverem estes olhos
puxados, é Giotto
Se houver cores foscas, atmosfera
sombria e perspectiva "torta", é Tintoretto

Se for uma cena cotidiana, no canto
de um quarto, com a luz entrando
pela esquerda, é Vermeer

Se tiver bailarinas, é Degas

Se for uma vista de Veneza com
pessoinhas que, olhando de perto,
não têm rosto, é Canaletto

Se for uma versão melhorada das pinturas de sua tia, é Renoir
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Diêgo Laurentino

Ondas

As palavras ondulam
			

na língua

		 intempéries,
			

crispadas,

ressoam pelas paredes
		

e voltam para

			

se despedir,

agridoces,
		

sintáticas.

Há sensações batendo
na barreira de corais,
inerte, da linguagem.
Gotas caem como chuva
			

do outro lado.

Será possível imaginar
		

a força da onda

			

pelos chuviscos?

Seria como entender a doença
		

só pelos sintomas.
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Vinícius
Finisguerra Vianna

As estrelas também queimam
e por isso nos ensinaram a rezar

vi que estava tudo bem
— que tudo estava começando a ficar bem —
quando escovei meus dentes de pijama amarelo
e ainda de pijama puído fino fio por linha
e ainda com a escova de cerdas pendurada na boca trapezista em espuma
remelas e tigelas
reguei minha plantinha.
pé de café jovem, carry on my boy!
jovem como eu e também quebradiço
entre nervuras do passado que gritam
sentido pela fé temida de raios opacos solares
passando pelo prisma do vidro do banheiro
pela janela da cozinha, pelo meu óculos. Por meio dos dedos que regavam e escovavam
o testemunho da vida na cadência duma
pescaria de olhos ainda turvos pela busca do balanço de contas do que havia sobrado
sonhado:
valsávamos na sarjeta samba de ernesto saindo do bar e indo pro mar
numa noite repleta das luzes de todos meus grandes amigos e amigas
subindo da baixada santista lembro que você se separou do nosso carro
incrivelmente continuou sozinha como passageira e foi
dirigindo sem motorista e subindo.
era maravilhosa demais e por isso que subia.
você precisava saber como é tocar o céu e analisar sua porosidade que se umedece de almas
tocar na textura do céu e comparar com a textura das paredes das cavernas e das árvores
descobrir como as gotas se reúnem para choverem juntas tão sincronizadas em saltos bailarina
como não ficam com medo da altura?
quem dá aula de canto para os trovões?
a seletividade dos atos de pandora.
se as nuvens temem ou apreciam a viagem do tempo e do espaço.
acho que era um mínimo retorno pela busca
acho que você queria descobrir até onde as estradas nos levam também
ou se o sol e a lua não são talvez a mesma entidade e não é a gente que faz o dia e a noite.
foi a última vez que te vi. você subindo a serra.
achei estranho que sua estrada sozinha dava no escuro
você era maravilhosa e eu era eu como continuo sendo
eu numa parte desse ou daquele eu presente agora.
é claro
que era escuro
não era eu que estava na estrada, ao menos não na sua
mas pro escuro você ia porque sabia que da vida não esperava o fim
subir era a melhor forma de descer naquele momento
seguindo estrada em escuro você continuava no mistério que é estar aqui.
era uma forma medonha mas enfática de lidar com o ensimesmado fim
que para você acabou nem sendo o fim.
Você optou por ser eterna.
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você gostava do natal porque olhar uma sala no breu total mais escuro com um pinheiro
montado e aceso cheio daquelas luzinhas que queimam dum ano pro outro sempre
sempre é olhar pro universo.
é perceber que o fim de tão próximo traz consigo o infinito.
as coisas naturalmente queimam e se afastam.
a memória? É só uma parte.
acho que você foi atrás daquela árvore pinheiro natalina também.
a gente fica sentido porque bem que havia uma árvore bem aqui
bem pertinho
mas minha fé sabe que essa não bastava. tu queria a certa outra árvore.
afirme busca de yggdrasil embora não mais autodestrutiva.
Dói.
mas estamos juntos regando plantinhas.
amanhã eu e o pé de café já não seremos tão jovens
e em algum certo dia misterioso que não está longe nem perto
a jornada será outra
mas tão vida também.
a jornada que agora você está.
pá pá pá pá! pá pá! você escuta o assobio? o estralo dos dedos?
toques do batuque rebolado num vulto entre a luz que passa pelos meus dedos
a luz que emerge meu pé de café na arrebentação do sons e nomes.
tudo vibra entre nosso amor. tudo é a música do nosso passo e
as escritas das partituras do futuro: pá pá! pá pá pã pá pá pá!!! pã pá pa pão!
mas está tudo bem.
só parei de tocar cavaquinho.
tudo está começando a andar até que bem.
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Mariana Paim

Cartografar distâncias
Estabelecer pontos
de contato
Fissurar a palavra
rente
a superfície
Respirar o cheiro da manhã
adormecida
Inverter trânsitos
Contrabandear tua caligrafia,
como eres mismo?
Entender que há espaço
para fuga e também para
o encontro
Acolher dores
Esvaecer o vazio
Aprender que a incerteza pode ser
raiz
Regar as plantas dos pés
[com o canto dos pardais
Reinventar cidades
Tramar insurreições
e ver
entre as ruínas dos dias
a coluna quebrada
de um outro
tempo

JUNAHA
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Tere Tavares
Conto integrante de Destinos Desdobrados, a ser lançado pela Editora Penalux

Depois da noite penumbrada e de
ter-se arriscado nos rios de luz, Junaha
rende-se pelos cômodos da casa como
casca de noz — ela vê, queria ver
como se só houvessem flores pelo
caminho; sai do jardim que pende
as delícias de ser acarinhada, eleva
a cabeça num episódio de sombras;
passa pelos instantes de antes como
se os recolhesse com as têmporas,
espelhando-os, querendo repeti-los.
À sua passagem, aqueles rios deixados
na tarde apontam suas profundezas
límpidas — desde os pequenos
córregos que pisou, descalça, exposta,
porque os sabia de cor —, o destino
do qual jamais se afastou. Entranhase em ramarias estranhas e amorosas
enquanto um brilho a transpassa sem
justificar a causa, a verdade espraiada
no inteiro do seu corpo trêmulo.
Desse pequeno mostruário de inferno
e céu esfacelam-se as mordaças
das mulheres que a enfeitam desde
sempre. Junaha é uma matrioska dos
colos que, antes de si, eram sentires
refugiados no verdor das campinas à
contraluz da travessia. Era de lá que
ela regressava enquanto alguém partia
depois que chovia em sua intensidade.
Afasta os lençóis. O sono se aproxima,
mas a desajusta. Ela espera ser amada

como uma mulher que não se tem, que
escorre entre os abraços a inconstante
sereia dos navios bravios, porque
muitos a retiram fora das águas, agora
ela deseja o amor no oceano, como
se nunca pudesse ser porto, necessita
que lhe descubram os poros de ouro
sob o Sol e libertar-se de só as águas
doces. Que ninguém aja como se
não a visse. E, vendo-a, finja não a
ver. Que ninguém a leia e, lendo-a,
oculte-a só para si. Que ninguém a
ouça e, ouvindo-a, esqueça-a. Que
ninguém deixe de ousar além do
comum. Que tudo não passe apenas de
um momentâneo frenesi. A perfeição
a cansa. A recusa a recua. A insistência
requer certa elegância. O bom, o
justo, o belo. Dos mares nunca antes
navegados por si. Um emblemático
chamado a desafia para uma nova
fecundidade. Algo rítmico, algo
subjetivo. Um balbucio carinhoso que
a escuta, promete cumprir-se em todos
os seus sonhos, antes da sua morte:
“Sabemo-nos à morada dos ossos.
Que esse galho de alecrim-do-campo
nos seja o aspergir das benzeções, das
benzedeiras e rezadeiras vindas a ti e de
ti”. Notas de escutar estrelas depois do
fogo e do carvão dos ossos. Diários das
heranças.
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Brazilliance: o alemão por trás de um catálogo
extraordinário da música brasileira (parte 1)
Descobrimos o Brazilliance por acaso, parando em uma página que fornecia
o histórico de lançamentos da música ‘Lamento no morro’, de Tom Jobim e
Vinicius de Moraes, com artistas, capas e tudo. Dois pontos chamaram atenção de
imediato: a catalogação impecável da informação e a acessibilidade aos materiais,
isto é, além de informação, é possível escutar cada uma das versões elencadas.
Há 167 páginas como a de ‘Lamento no morro’, encorpando o mapeamento da
música brasileira no século XX, principalmente no que tange ao samba-canção e
à bossa nova. Também há 13 mixtapes extraordinárias, separadas por tema (From
the Vault), e índices de artistas e músicas. A partir disso, um novo universo se
abriu: no Brazilliance, editado pelo alemão Andreas Dünnewald, conhecemos
e reconhecemos a música brasileira. Logo nos interessamos, portanto entramos
em contato para entender quem (e o que) move um trabalho tão fino. Nesta e
na próxima edição do RelevO, compartilhamos nossa conversa e incentivamos,
convidamos, convocamos qualquer leitor com o menor interesse na música
brasileira a acessar o Brazilliance.wordpress.com, um verdadeiro baú boiando
pela internet. Dünnewald também é autor de Brazilliance (2011, ed. Conte Verlag),
livro que compila 1.111 capas de discos brasileiros lançados entre 1952 e 1977.

JORNAL RELEVO: Nossa
primeira pergunta é… por quê?
Digo, por favor fale um pouco
sobre quem você é e o que gerou
esse seu interesse em música
brasileira.
ANDREAS DÜNNEWALD: Nasci em
1964 e moro em Frankfurt am Main
(Alemanha). Em uma vida passada
estudei design de moda, gráficos de
moda, design de estampas e alfaiataria
em Viena (Áustria). Apesar de certo
sucesso inicial depois de retornar, eu
não gostava da indústria e a deixei
após três anos. Na minha vida atual,
trabalho em escritório, o que não era
exatamente o plano, mas foi apenas
uma das voltas e reviravoltas.
Foi no verão de 2007 que eu,
enquanto procurava algo que não
ouvia havia muito tempo em minha
coleção de discos, deparei com um
disco de João Gilberto (que, depois
descobri, era uma compilação de seus
três primeiros álbuns). Eu conhecia a
bossa nova que os brasileiros haviam
gravado com músicos de jazz nos
Estados Unidos, mas – subitamente
me dando conta de que aquele era o
som original – me perguntei: como a
bossa nova soava no Brasil? Como era
o resto da música [brasileira] naquele
tempo? Quem eram os músicos e
cantores?
JR: O que veio primeiro, sua
curiosidade pelas capas de discos
brasileiros ou pela música?
AD: Procurando na internet, me
surpreendi ao encontrar sites cujos
donos investiam horas intermináveis
digitalizando discos esgotados e suas
capas – e disponibilizando-os aos fãs
para download. O melhor deles era o
Loronix, do Zecalouro, um músico do
Rio de Janeiro com uma rede que
incluía alguns artistas da época. Loronix
era um paraíso musical formativo,
embora tenha existido por apenas três
anos. Por muitos anos, o número desses
sites cresceu constantemente, mas hoje
há apenas alguns ativos, como o Parallel
Realities, de Milan Filipović, na Sérvia,
e o Toque Musicall, de Augusto TM,
no Brasil. Eu tive a sorte de procurar
exatamente na hora certa.
Aqui na Europa, existia (e existe)
só um repertório curto disponível
em CD, mas os downloads de vinil
ofereceram a verdadeira extensão. Foi
assim que descobri cantores e músicos
que amei desde então, como Elza
Laranjeira, Miltinho, Edison Machado

e Moacyr Marques, bem como
músicas cuja beleza eu não sabia que
existia, como ‘Não Me Diga Adeus’,
‘Derradeira Primavera’, ‘Você Passou’ e
‘Murmúrio’.
Um amigo – que havia ficado
igualmente impressionado com
o que encontrei – me pediu para
discotecar em sua festa de Ano Novo,
e projetamos um slideshow com 300
capas de discos na tela para que os
convidados pudessem ver aquilo que
escutavam. Enquanto ajeitávamos o
projetor e a tela, ainda em cima de
uma escada, tive a ideia de fazer um
livro sobre essas capas deslumbrantes.
Foi assim que o Brazilliance começou
como livro – apenas para mim e
um público privado. Conforme o
primeiro rascunho tomava forma,
entrei em contato com uma gráfica
recomendada por um amigo que
trabalhava nessa área. Quando viajei
os 200 quilômetros para visitar a
gráfica e discutir a escolha de papel e
a capa, para minha surpresa, eles me
informaram que também tinham uma
editora e que queriam publicar meu
pequeno livro. Precisei de três anos
e meio para, a partir daquela ideia
na escada, segurar o livro em minhas
mãos.
JR: Sobre o livro... Brazilliance é
muito mais focado no design,
certo? De que forma ele levou ao
trabalho no site?
AD: Considerei acrescentar texto
no livro, mas decidi que ele deveria
consistir puramente em uma galeria
visual. Há alguns livros semelhantes,
mas (considerando que o meu seria
meramente privado àquela altura)
eu não tinha qualquer intenção de
competir com eles. Bossa Nova e
Outras Bossas, de Caetano Rodrigues
e Charles Gavin, foi o primeiro e
ainda é o melhor. Infelizmente, tratase de uma edição limitada, publicada
em 2005, que logo se esgotou. Ao
menos consegui uma cópia usada,
ao contrário do livro seguinte de
Gavin, 300 Discos Importantes da
Música Brasileira, publicado em 2008
e também esgotado rapidamente.
Ademais, há o Bossa Nova and the Rise
of Brazilian Music in the 1960s, lançado
em 2010 pela Soul Jazz Records,
em Londres, com uma diagramação
adorável, mas bem menos completo e
com alguns erros editoriais.
Enquanto finalizava meu livro, passei
a construir meu site, afinal de que

outra maneira o mundo saberia
sobre o Brazilliance? Além disso, o site
nos permite experienciar a música
contida dentro dessas capas fabulosas.
Para combinar os dois, eu baseava os
artigos em páginas duplas selecionadas
do livro, de cujas capas escolhia os
cantores e músicos para os retratos e as
playlists. Naturalmente, esse conceito
não poderia continuar para sempre,
por isso encerrei depois de 45 artigos e
iniciei as páginas de músicas.
JR: Você já esteve no Brasil? Além
da música, você mantém algum
tipo de relação com a cultura
brasileira?
AD: Não, nunca fui ao Brasil e quase
nunca conheci brasileiros, embora
cerca de seis mil morem na minha
região.
JR: Você havia comentado que
não fala português. Como isso
afeta sua pesquisa? Você tem
algum amigo brasileiro (ou
português) para te ajudar – ou
sequer precisa?
AD: Ao longo dos anos, aprendi
algumas palavras das letras, assim como
aprendi algumas das óperas italianas.
Falar a língua certamente ajudaria
com a pesquisa – e talvez algum dia eu
comece a aprender –, mas ela funciona
bem com os tradutores online.
Quanto às páginas das músicas, para
mim é importante incluir as letras,
e por sorte a maioria está disponível
na internet. Nem sempre certas, no
entanto. Por isso eu sempre as comparo
acusticamente com as gravações
originais antes de usá-las em um
artigo.
Porém, traduções para o inglês [das
letras] que refletissem precisamente a
dicção e o estilo – portanto, expressão
e emoção – seriam a conclusão
perfeita para essas páginas. Sem
saber as letras, nós (não brasileiros)
definitivamente estamos perdendo
algo. Traduções automáticas não
compreendem as complexidades de
uma língua, e muitos dos meus acessos
vêm da América do Norte, Europa
e Ásia – pouquíssimos entendem as
palavras originais. Seria incrível se
essa parte artística das músicas pudesse
ser compreendida por todos, mas isso
demandaria alguém disposto a traduzilas, o que seria uma tarefa literária.
JR: Em todos esses anos, qual é
sua maior surpresa ao lidar com

a música brasileira (incluindo as21
capas)? No sentido de “meu Deus,
isso é um tesouro escondido!”.
AD: Nos primeiros anos, claro,
qualquer nova música, cantor, banda
e arte gráfica parecia uma caça
ao tesouro que desenterra joias.
Entretanto, a maior surpresa foi
quando o neto e o filho de Eddie
Moyna me escreveram em questão de
dez minutos.
Nos anos 1950 e 1960, designers
gráficos sequer eram mencionados
pelas gravadoras, e as grandes, como
a RGE, não mudaram isso depois.
Portanto, infelizmente pouquíssimos
nomes são conhecidos. Cesar G.
Villela aparentemente foi o primeiro
a conseguir fazer um nome para si
(que então passou a ser impresso
nas contracapas), mas nada pode
ser encontrado sobre outros, como
Joselito, Maurício, Moacyr Rocha,
Mafra – ou Eddie Moyna. Então
foi um prazer muito especial – e
completamente inesperado – escrever
[o artigo] A Special Feature on Eddie
Moyna depois que seu filho Carlos me
providenciou algumas informações.
Porque, até onde eu sei, trata-se do
único retrato desse artista gráfico.
JR: Você é um colecionador de
discos? Tem os discos físicos
dessas capas que chamaram sua
atenção?
AD: Alguns anos atrás, reduzi
substancialmente minha coleção física,
mas minha coleção digital consiste
em cerca de 50 mil músicas, das
quais cerca de 15 mil são brasileiras.
Definitivamente corro risco de me
viciar, mas hoje defino o HD do meu
laptop como limite. Além de cerca de
80 CDs e 20 discos de vinil, minha
coleção brasileira é digital porque é
difícil comprar os vinis originais na
Europa. Então, aprecio especialmente
meu exemplar de Convite ao Drink
(1960), de Djalma Ferreira, com
seu fabuloso encarte de Joselito e
fotografia de Mafra.
Como não falo a língua, não faria
sentido abrir uma conta em um
portal de sebos brasileiro, onde há
muitas opções de escolha. Comprar
discos internacionalmente ainda
pode ser caro em razão de possíveis
taxas alfandegárias. Mas o Youtube
também pode ser uma grande fonte
de gravações antigas. Eu até encontrei
algumas joias em um portal romeno
de mp3.
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Toni Morrison
Trecho de O olho mais azul

O amor nunca é melhor do que o amante. Quem é mau, ama com maldade, o
violento ama com violência, o fraco ama com fraqueza, gente estúpida ama com
estupidez, e o amor de um homem livre nunca é seguro. Não há dádiva para
o ser amado. Só o amante possui a dádiva do amor. O ser amado é espoliado,
neutralizado, congelado no fulgor do olho interior do amante.
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