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engrenagem é uma revista criada pelo grupo
de pesquisa coordenado pelo Profº Dr. Manoel
Ricardo de Lima, no curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Do grupo
fazem parte as alunas Beatriz Matos, Débora Ferrol, Isadora Bellavinha, Isadora Marques e Marina
Sant’Ana, que se dedicam a pesquisar, respectivamente, Paulo Leminski, Rogério Sganzerla, Ana
Cristina Cesar, Hélio Oiticica e Torquato Neto, e
Cacaso. Os sub-projetos de pesquisa das alunas
estão vinculados ao projeto do professor, intitulado Poesia, os anos 1960, 70, 80 - um arquivo por
vir: releitura crítica e desdobramentos para a produção contemporânea [financiamento Faperj].
As edições da engrenagem, bimensais e editadas sempre por uma das pesquisadoras, pretendem girar em torno da criação de um espaço
livre de encontro entre as artes e a crítica, a partir
de um novo olhar que dê abertura à invenção e à
criação como modos de reler, reinventar, associar
e aproximar diferentes leituras e procedimentos.
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sobre portabilidade
[Marina Sant’Ana]
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Vila-Matas, em sua História abreviada da literatura portátil¹, nos apresenta à sociedade secreta dos artistas portáteis – que só se tornou realmente portátil quando se dissolveu, já que a
dispersão é a negação da unidade e o começo da verdadeira portabilidade. A sociedade portátil é
composta de membros que compartilham entre si certas características que podem, se listadas, nos
ajudar a vislumbrar o contorno da figura do artista contemporâneo, e nos preparar para devidamente reconhecê-lo quando, por sorte, o encontrarmos na rua.
O artista portátil é alguém que pode se levar a qualquer parte; não carrega peso demais na
vida, não tem compromissos, funções, laços familiares obrigatórios, ou “aquilo a que chamamos
mulher, filhos, casa no campo, carro etc”, como diz o Duchamp-portátil de Vila-Matas. O artista
portátil também é dono de um espírito inovador, aliado à ausência de qualquer grande propósito
claro. É adepto do nomadismo incansável, mesmo que viaje à roda de seu quarto. E, principalmente, os portáteis são cultivadores da arte da insolência. Insolência é a ação, a espontaneidade, o que
tripudia sobre os velhos mecanismos, o que dá vazão ao direito de arriscar o erro. A insolência,
para Vila-Matas, é uma arte, que se expressa rigorosamente na relação com o outro – através do
outro, o Eu rebelde, escandaloso, imperecível e portátil pode se manifestar.
O artista portátil ama a miniatura. Uma das exigências para um artista ser considerado portátil é que sua obra caiba por inteiro em sua maleta, e possa ser transportada facilmente. A minia¹ VILA-MATAS, Enrique. História abreviada da literatura portátil. São Paulo: Cosac Naify, 2011
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tura é a forma ideal de um vagabundo ou exilado possuir coisas. O que é miniaturizado, mínimo,
ínfimo, é livre de peso e de significado. O portátil tem amor ao fútil, ao detalhe, à coi- sas pequenas,
à sensações breves. O mínimo não tem utilidade, não tem importância social ou prática, e é portanto independente da realidade. O mínimo pode ser livre pois não compartilha nenhuma relação
com o mundo das coisas que podem ser usadas para algum fim – o mínimo é inapreensível, irreal.
A arte portátil é sempre inútil. O inútil é belo porque é menos real que o útil, que continua e se prolonga, enquanto o inútil é fim em si mesmo. Os portáteis são a favor dos contos, dos fragmentos,
da poesia, dos prólogos, dos apêndices, das notas do tradutor.²
Os portáteis são adeptos do suicídio – mas nunca no plano carnal. A melhor forma de demonstrar o desacordo com a vida, diz a arte da insolência, é vivendo. O suicídio portátil é cometido
no espaço da escrita, no papel – o suicídio na escrita é uma ponte para o outro lado da vida, para
o início da existência, para o mínimo-inútil, não para a morte. O suicído portátil é a libertação
da escrita do significado, a compreensão de que a arte contemporânea é a arte que não serve para
nada. O suicídio portátil é o nascimento da potência de não-ser. O não-ser, Bartebly relido pelos
portáteis, é a ferramenta para não se cair no “reduto de imbecilidades, abdicações e renúncias” da
vida comum. O não-ser é, entre duas escolhas, poder optar por nenhuma. O não-ser é a potência
do o ser em si mesmo.
² E das notas de rodapé.
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A literatura portátil não pode ser circunscrita em
uma tradição, em um sistema, já que é uma arte de viver. O artista portátil não pretende alcançar a vitória,
o sucesso, mas sim seguir combatendo, sem fazer concessões. “Não se deixar paralisar pelos esquemas paralisantes”, pra citar Cacaso, um portátil nacional dos
mais óbvios. Não por acaso a nova edição de sua obra
completa, Lero-lero³, foi lançada como livro de bolso, em uma coleção chamada Portátil. Um livro leve,
que carrega toda uma obra completa: a arte que não
faz concessões é portátil, inútil e livre. Outros portáteis
nacionais ainda estão em plena atividade; mas como a
sociedade é secreta – e dispersa – , devemos estar atentos ao uso da insolência, e à poesia que não faça concessões.

³ CACASO, Lero-lero. São Paulo: Cosac Naify, 2012
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o desejo pelo fracasso,
uma resistência
[Isadora Marques]
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Mas ainda vela
o menino impossível
aí do lado
enquanto todas as crianças mansas
dormem

Jorge de Lima, O mundo do menino impossível

A palavra artista, se equivalente a substantivo, geralmente denomina aquele que é capaz de produzir
arte, em outras palavras, aquele que é bem sucedido na prática de alguma expressão artística condicionada
por determinados padrões. E, se equivalente a adjetivo, se refere àquele que atingiu o sucesso ou a fama,
não somente através da arte, mas também da mídia. Há, entretanto, duas vinculações do termo artista
que podem colocar em xeque estes primeiros significados ligados, por uma linha prática e funcional, à
ideia da arte como produto de um talento, como comunicação ou expressão, ou como objeto de consumo.
O primeiro seria o que aproxima a arte da ideia de artifício, de fingimento, e da invenção que
se cria a fim de enganar. O segundo apresenta o artista como o arteiro, termo que, de acordo com o
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sufixo eiro, se refere a quem exerce o ofício, o fazer, da arte. O arteiro é aquele que “faz arte”, ou seja,
que bagunça, que tira as coisas do lugar, e que desobedece as regras que lhe são impostas pelo desejo de dar lugar à imaginação. Nesse sentido, o trabalho do artista é visto muito mais pela sua capacidade de invenção, de imaginação, e de criação sobre a desordem do mundo do que pelo pensamento da arte enquanto representação bela e ordenada das coisas, ou objeto de consumo e decoração.
Assim, a arte mais ousada e singular seria, na verdade, a que se constitui pela resistência ao reconhecimento, ao prestígio, e ao seu acabamento e autossuficiência enquanto “obra”. A singularidade do
trabalho de um artista é justamente sua própria resistência à adequação dos valores de certa instituição e ao lugar-comum, vendável e lucrável, em concordância com as vontades do público-consumidor.
Além disso, o artista autêntico tem consciência de sua insegurança e de sua inadequação diante do mundo. Pois é a noção de sua insuficiência que o impulsiona ao desejo pelo conhecimento. Não de uma aceitação do fracasso, mas de um desejo pelo fracasso. Um fracasso que é desejado se compreendido enquanto
potência de resistência, e, assim, de criação de singularidades. Em outras palavras, o artista que não se
deixa moldar pelos valores institucionais, pelas padronizações de estilo e pelas exigências do mercado
não atinge a aceitação do público e, consequentemente, não alcança o sucesso. Mas, ao mesmo tempo,
assume um posicionamento singular, e por isso político, diante do mundo. A atitude singular do artista
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seria, portanto, o desejo pela escolha do fracasso como potência, ao invés da impotência do sucesso.
É nesse sentido que Silvina Rodrigues Lopes, no ensaio A desordem imprevisível da arte, discute o
pensamento acerca do artista. Ela nos apresenta uma arte não submetida aos padrões ideais de composição do mercado; o que não significa que sua proposição se resuma a um caráter destrutivo ou a uma busca
por originalidade. É mais que isso. Talvez seja um questionamento da gestão à qual a arte tem se curvado
em troca do reconhecimento; gestão que pretende aniquilar tudo o que foge ao senso-comum, tudo o que
poderia causar certo estranhamento em relação à zona de conforto e aos lugares de fácil reconhecimento
do espectador. Não à toa, é a partir de Fernando Pessoa, (que já anunciava décadas atrás que “o poeta é
um fingidor”, e que escreveu: “Dizem que finjo ou minto/ Tudo o que escrevo. Não./ Eu simplesmente sinto/ Com a ima- ginação./ Não uso o coração”, e também: “Serei sempre o que não nasceu para isso”) que
Silvina nos apresenta o poeta que opta por fracassar; se fracassar, neste contexto, é o mesmo que resistir.
É de forma muito próxima a esta escolha pela resistência que o trabalho do poeta Carlito Azevedo
parece se apresentar. O que se pode perceber em suas palavras no prólogo do livro Sublunar (7Letras,
2010), uma seleção de poemas, que, segundo ele, não pode ser chamada de antologia porque isso o “obrigaria então a um rigor muito maior nos cortes”. Ao apresentar o livro, afirma: “O que aqui se reúne, dez
anos depois, não é uma “obra completa”, nem em mim suspeito algo dessa natureza”. E: “entre o inútil do
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fazer e o inútil do não-fazer,
alguma vez escolhi com felicidade o inútil do fazer.”
Assim, por essas palavras e
pelas linhas tensas e deslocadas de sua escrita, que coloca “as duas mãos no centro nervoso do delírio” e as
retira de “onde tudo flui tão
lento” e “comum no movimento”, a poesia de Carlito
Azevedo resiste com toda
força e nos ensina a resistir com ética: sem anuência e com posicionamento.
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Poesia, cinema e resistência
[Débora Ferrol]
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Pensar a poesia como resistência é procurar distanciá-la de uma função pragmática ou de uma
dimensão instrumental. A resistência da poesia é tida como desejo de uma singularidade e não de
uma unificação, de uma morte enquanto mudança de curso e não de um fim, do uso desinteressado
da linguagem a fim de uma dessacralização do poema; sem o intuito de afirmar uma intenção. Além
disso, a poesia como resistência também é capaz de promover uma tensão ou ruptura com o sistema
mercadológico, uma vez que essa não se configura como moeda de troca.
Fazer da poesia uma prática de resistência a fim de garantir o status de antimercadoria é, ao
mesmo tempo, questionar através da própria arte o veículo que serve de suporte para a sua circulação. É certo que o ritmo de publicação de poesia dentro do mercado editorial é bem menor quando
comparado ao de textos ensaísticos, teóricos ou literários. Porém, algumas pequenas editoras criticam
veemente a ausência de projetos culturais voltados para a poesia e procuram, em meio a toda a dificuldade, suprir essa ausência de mercado com a circulação de reedições e com publicações de novos
poetas, ainda que com número reduzido de exemplares. Para além do mercado editorial, a poesia
também encontra outros meios de manifestação como, por exemplo, o cinema.
O cinema de poesia busca uma nova forma de olhar para o mundo e, ao mesmo tempo, atentase para a própria concepção e realização fílmica. Alguns cineastas e pensadores de cinema, especialmente a partir do Cinema Novo, no Brasil, por exemplo, buscam refletir sobre as dificuldades que os
diretores e demais técnicos do meio artístico encontram no mercado cinematográfico nacional nas
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etapas da pré-produção, pós-produção e de exibição. Tal inquietação é conduzida por uma reflexão
criativa sobre o cinema que caminha pelo viés estético e político, isto é, divide a sua atenção para a
produção da obra enquanto dialoga com as questões práticas externas.
A poesia no cinema ocorre no limar da tensão entre a palavra e a imagem. O uso da palavra
poética associada a elementos inerentes à linguagem cinematográfica (som, luz, cenário, montagem,
a voz, a atuação entre outros) funciona como uma “costura” que, após ser moldada pelo artista, se
integram numa dinâmica do ver. A relação entre cinema e poesia pode ser estabelecida diretamente
pela matéria verbal, ou seja, a relação intertextual se dá pela utilização de trechos ou poemas inteiros
para compor as narrativas. A apropriação dos poemas pelo cineasta nos coloca diante de outra coisa
que não é mais primária, pois os poemas não podem ser traduzidos, mas sim transpostos de forma
criativa a partir de uma recombinação de sistemas de signos na linguagem cinematográfica.
Esse deslocamento da poesia para outros segmentos artísticos e diferentes circuitos promove
uma experimentação da linguagem capaz de romper com conceitos já cristalizados e, quem sabe, poderá desmistificar a própria forma de abordar esse leitor/espectador. Uma outra abordagem faz com
que seja necessário sair de uma zona de conforto e requer um olhar mais atencioso para essa outra
linguagem que é apresentada, pois nessa relação interartes, a fratura, a quebra e o ritmo de leitura do
poema são dados pelo movimento interno de escrita e pela interferência midiática do suporte.
O cinema, e aí nesse limiar entre arte, mídia e indústria, pode oferecer um dispositivo ou linha
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de fuga para a renovação da linguagem poética e vice-versa. Assim, a experiência poética pode ser
tida a partir de diferentes meios e suportes à palavra e o campo cinematográfico se apresenta como
um dos espaços mais dinâmicos e capazes de integrar diferentes setores artísticos, permitindo que
essa experiência se dê em sua maior pluralidade. Podemos então desconsiderar, ao menos de maneira
mais drástica, a supressão da poesia pela recusa do mercado editorial.
A capacidade que a arte possui de se renovar, se transformar ou se radicalizar, demonstra que
há diferentes maneiras de confronto direto e ativo contra o sistema de recepção editorial ou cinematográfico ainda deficiente. Reconhecer o lugar dessas obras que, por vezes, vão de encontro à incorporação pelo mercado é pensar sobre uma resistência atrelada a ideia de sobrevivência. É também,
após uma reflexão crítica, buscar meios de circulação, das expressões artísticas, que sejam capazes de
esgarçar os espaços delimitados pelo consumo.
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o olhar do poeta
[Beatriz Matos]
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O olhar do poeta é aquele que se coloca inquietante, sensível e crítico diante do mundo. Observador, porém ativo, se deixa levar pelo que está posto a sua frente. A uma passante pós-baudelairiana, poema de Carlito Azevedo, o olhar fixa na mulher que passa e a desenha deixando em
evidência cada parte de sua singularidade:
mas eu que venero mais que o ouro-verde raríssimo
o marfim em alta-alvura
de teu andar em desmesura sobre
uma passarela de relâmpagos súbitos
sei que tua pele pálida de papel
pede palavras de luz

Esse pintor-poeta não se coloca apenas como um homem que apenas absorve aquilo que vê, mas
sim, que põe a boca no mundo e se movimenta a fim de fazer parte do cenário.
A leitura desse poema, e de outros de Carlito Azevedo, põe o leitor diante de imagens que o
movem, e isto só se dá porque o poeta também fora tocado pelo que viu. O que o chama atenção
são os pequenos detalhes do cotidiano, que são postos em xeque por um pensamento questionador, que não se acomoda com o que é dado.
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Além disso, não se pode fixar sua poesia numa forma rígida, pois ela se contamina com a vida
e com outras artes, gerando uma constante metamorfose. Esse é um gesto que remete ao de Paulo
Leminski, poeta curitibano que publicou intensamente entre os anos de 1970 e 80, e que cruzou
prosa, poesia e canções, a fim de libertar seus textos de qualquer compromisso de clausura ou impedimento:
um poema
que não se entende
é digno de nota
a dignidade suprema
de um navio perdendo a rota

Portanto, Carlito Azevedo nos dá a ver a necessidade de desviar-se dessa rota que é posta ao
pensamento do fazer poesia, aquele imposto pelo mercado capitalista de consumo - o da consumição - para engendrar outras instâncias. Ele move através das sensações, como o arrepio e o silêncio
provocado pela passante, e sugere a experiência como móbile para uma poética aberta.
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antologia afetiva
[Isadora Marques]
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Sublunar, o livro no qual Carlito Azevedo reuniu uma
seleção dos próprios poemas, parece ser também uma leitura
crítica da própria poesia. O livro inclui tanto alguns de seus poemas mais conhecidos, como a série As banhistas, por exemplo,
quanto os menos comentados. Segundo Carlito, na nota à primeira edição, o livro não pode ser considerado uma antologia
poética, pois isto exigiria maior rigor nos cortes. E, além disso,
maior foi o número dos poemas excluídos do que o dos incluídos, propriamente. A partir disso, então, e para trazer o sentido de uma oficina de leitura compartilhada, é apresentada aqui,
não uma leitura da obra poética de Carlito Azevedo, mas uma
leitura sobre a leitura de Carlito acerca de seu trabalho poético.
Foram reunidos apenas cinco poemas, sem nenhum direcionamento formal determinado. E, se por acaso me aproximei de
algum critério, foi ele, nessa troca de leituras, não simplesmente
a escolha de alguns poemas lidos, porém, um acolhimento
daqueles poemas que me leram, com o rigor máximo do afeto.
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Vers de circonstance

A pessoa que mais amo
é feita desse mirante,
dessa época do ano,
do perto desse distante.
E o oceano e as pedras
cabem no vinco de horror
que é sua falta em meu rosto,
Troia no rosto de Heitor.
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O olhar, grande oblíquo,
descobre num corpo
oferto outro corpo,
cavo, que diz não,
e o que esse, seu duplo,
dessangra, ressuda,
à ponta, ao calor
do olhar-aguilhão
sublima um terceiro
que é todo espinhaço
de luz (como são
as horas de perda,
os paramos, certas
manhãs de verão)
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Quatorze para o meio dia

Água forte

Girando
ritmadamente
(ela submersa
no inferno denso e negro
do café)
esta pequena
colher de prata
da qual
vês apenas
- preso entre teus dedos o cabo
sem grandes
arabescos
fazes emergir
em torvelhinho
a partir da tona
líquida
escura
uma nuvem de fumaça
até teu rosto
que a recebe
sorrindo
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É apenas foto, mas permite
Olhar o jarro, e contemplar no jarro
A mão que em certo instante se dispôs
Ao movimento-jarro, e ver na mão
A ideia-jarro acionando um feixe
De músculos, entanto existe um deus
Que toda coisa unida estilhaça,
Separa em mil.
(apague a luz agora
Pois logo sol virá nos revelar
E ao jarro ali, suspenso na parede
Como se presidisse alguma ordem
Inabalável, e é apenas foto
De jarro sob o vidro e a moldura,
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E esta metáfora, esta metafísica,
Apenas sono, o corpo quer dormir).
		

De uma foto

O poema como
uma serpente de bronze
que só não obedece ao próprio
nome (se entre tantos possíveis
dissermos o seu verdadeiro nome
- et qui dit amour, dit pistolet –
sera o fim, o escuro, a
desintegração)

O nome ( da série AGULHAS DE AMIANTO)
27

Lagoa

28

Tendo às costas
(como asas pensas que a tarde
abre e fecha) o dorso cobreado da
montanha e os reflexos de cobre da lagoa,
a menina com o gato traduz, à mais que perfeição,
os veios profundos, invisíveis e subterrâneos,
a nos unir a quem amamos, e quando ele lhe
estira sobre o colo as patas ponteadas,
ela, para não acordá-lo, até seu
olhar põe na ponta dos pés.

SALTO
Se alguma pedra pudesse tornar-se lírio
seria esta
Se alguma pedra o salto de um tigre
e não o tigre
seria esta
alguma as letras do alfabeto
seria esta
esta só pontas
que pulsa
coração da casa
que acabas de deixar
para sempre
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entrevista: carlito azevedo

trechos selecionados de entrevistas publicadas na
Folha.com [do Jornal Folha de São Paulo], Ilustrada,
em 17/09/2011 e Jornal Público, Lisboa, Portugal em
03/04/2009.
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O fazer poético em “Monodrama”: poesia que não se subordina a nada:
“Monodrama” saiu pela 7Letras quando já dirigia a coleção de poesia que contava com a ótima estrutura da Cosac Naify porque entendia que as pequenas editoras não são um primeiro
degrau até chegar a uma grande editora, como julgaram vários autores que publicaram seus
primeiros livros na 7Letras e ao primeiro aceno da grande editora se mudaram de malas e
bagagens. Penso que elas são uma necessidade cultural que é preciso defender.
Detesto este sistema em que uma editora pequena descobre o cara, e aí vem a editora poderosa, que não quer correr risco absolutamente nenhum, fazer aposta nenhuma, e fica só esperando uma dessas apostas da editora pequena se revelar para levá-lo. O que fazer?
Assim são as coisas, enquanto a editora grande continuar desejando usar o autor interessante
para justificar os imensos lucros que conseguem com a publicação de porcarias anticulturais,
e o autor continuar trocando seu gesto inicial pela possibilidade de ganhar prêmios, ser convidado para as festas literárias das grandes editoras, para as entrevistas televisivas, coisas que
em geral só chegam para os superbem editados, a coisa não muda. E não é coincidência que
esses autores piorem tanto com o tempo, é que eles passam a se levar a sério mesmo, a achar
que agora eles são escritores de verdade, antes eram apenas uns experimentadores.”
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“Os poetas brasileiros, novos ou consagrados, não são, em geral, bem tratados pelas editoras, mesmo nas melhores e mais bem-intencionadas, por causa de um problema estrutural: não se sabe
editar poesia no Brasil. Dentre as poucas exceções, só me recordo agora de Cléber Teixeira e sua
tipografia Noa Noa, primeiro aqui no Rio de Janeiro, e depois em Santa Catarina.
Não temos nada por aqui como a coleção de poesia da Livros Cotovia, de Portugal. E a guerrilha
da autoprodução, que reergueu a poesia na Argentina, através da ação de micromicro editoras
--como a Vox, a Belleza y Felicidad, a Tsé-Tsé, a Eloísa Cartonera, Adriana Hidalgo, a Niño Stanton-, parece não encantar mais aos poetas novos, todos em busca do prestígio de uma chancela
oficial.
O bonito é que por lá um autor já consagradíssimo como Cesar Aira faz questão de editar seus
livros por essas pequenas casas editoriais; é um gesto político impensável aqui no Brasil onde a
discussão sobre edição de livros está totalmente despolitizada. Editar bem poesia não é criar um
objeto que seja tão vendável quanto um romance, com design arrojado; editar bem poesia é aceitar editar antimercadoria, é respeitar aquilo que por sua natureza inovadora e complexa, como
disse o poeta português Joaquim Manuel Magalhães, ainda não tem um público, vai inventar o
seu público.”
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A poesia e o mercado de edição
“O fato é que, em termos mercadológicos, a poesia é uma coisa tão insignificante que, quando, por
exemplo, uma editora do calibre da Companhia das Letras passa a ter o privilégio de ser a editora
de Carlos Drummond de Andrade, e assume a responsabilidade de ser mais generosa em relação
à poesia contemporânea (ela, que, contudo, mantém em seu site, na seção sobre avaliação de originais, um aviso bem claro: “A editora não recebe originais de poesia”), denotando um interesse
em qualquer coisa além da rentabilidade (e parece quase pecado e na certa um anacronismo falar
isso hoje em dia!), isso já provoca um tremorzinho que, por contraste, parece um terremoto.
Mas note-se que a Companhia está na verdade retomando o ritmo de publicação de poesia que tinha logo no seu surgimento, quando lançou livros memoráveis como o polêmico “O Anticrítico”,
de Augusto de Campos, as ótimas antologias de William Carlos Williams, Wallace Stevens, Marianne Moore. Depois o ritmo ficou bem mais devagar, e agora ela aparece com essa antologia da
nobelizada Wislawa Szymborska, os livros de Chico Alvim, Fabrício Corsaletti, Eucanaã Ferraz,
Antonio Cícero, Armando Freitas Filho, Paulo Henriques Britto, Ana Martins Marques, Zulmira
Ribeiro Tavares etc.”
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“Para bom entendedor, a mensagem é bem clara: a poesia que interessa colocar no mercado
é uma poesia drummondiana, de qualidade sim, mas não muito inovadora (exceção: Chico
Alvim, um dos nossos poetas mais experimentais), nada que vá desestabilizar sua majestade
o leitor.
De todo modo, que bom que a Companhia está fazendo isso e que bom que conseguiu arrancar a obra de Carlos Drummond de Andrade da editora Record, que utiliza claramente uns
poucos autores de qualidade superior, como por exemplo Murilo Mendes, para mascarar sua
ausência de um projeto cultural e sua atividade prioritariamente comercial, e também para
não passar nas festinhas intelectuais pelos gananciosos que só pensam em vender livro.
Ou talvez isso nem mais os deixe constrangidos, como vimos em recente declaração da editora Luciana Villas-Boas explicando aos novos autores que não é bom estrear com um livro
de poesia porque o livreiro vai associar seu nome para sempre a fracasso de vendas. Imagino
o Drummond preparando o “Alguma Poesia”, ou o Gullar preparando o “A Luta Corporal”,
ou a Ana Cristina Cesar preparando o “Cenas de Abril”, e a Luciana dizendo: “Não façam
isso! Vocês serão eternamente associados a fracasso de vendas!”. Uma surpresa pra você, Luciana: eles cagavam pra isso!”
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O lugar da poesia, e os novos poetas
“Fiquei quase 10 anos sem escrever poesia e até um pouco desconfiado do género depois do “Sob
a Noite Física” [disponível na Cotovia]. E a chegada dessa geração em 2000 - da Marília Garcia,
do Walter Gam, do Ricardo Domeneck, da Angélica Freitas, da Juliana Krapp, poetas muito novos - foi vital e vitalizadora. Não que tenham resolvido a minha crise, mas a gente fica limitado
se chega a um ponto em que escreve um poema e pergunta: “E daí? Para que é que serve?” Entra
numa crise muito ruim, porque a poesia em si não tem utilidade maior do que uma caneta ou
um curativo. Mas quando você vê gente nova escrevendo coisas que ampliam a sua sensibilidade,
onde você via o homogéneo passa a ver diferenças.
Aquele momento de crise que era 2001 - ataque às Torres Gémeas, chegada maciça da informática
e da Internet, informação genética, pesquisas com a ciência, fundamentalismos, esse momento
muito confuso, que está muito confuso até hoje, entendi-o melhor com os poetas contemporâneos.Tenho um pouco essa atitude, de cada vez que estou confuso vou ler os poetas novos. Quando houve a invasão do Iraque, não lia muito os jornais, mas procurei os poetas.”
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Poesia e outras mídias
É um desconforto?
“Não, eu adoro. Por exemplo, ainda comprei disco de vinil, depois passei para o CD, mas
vejo que agora as pessoas nem compram disco, já baixam as músicas pelo computador, que
é uma relação que eu não tenho, a minha é mais artesanal. Mas admiro muitíssimo.Também
já acontece com parte do que faz. O poema “O tubo” só existe online, e eu posso lê-lo como
pode alguém em Timor. Isso é revolucionário e adoro que as novas gerações já dominem
isso. Não sei se foi o Caetano que falou que a Internet é uma grande sessão de cartas. No jornal sempre existe aquela secção onde as pessoas vão colocar suas dúvidas, e a Internet é uma
sessão mundial de cartas. O que é interessante. Também existe muito ressentimento. No Brasil existe uma série de blogues “Eu odeio”. Você pega e coloca tudo o que você odeia: eu odeio
a Rede Globo, eu odeio o Roberto Carlos. Mas há um elemento que eu adoro: digito “poesia
peruana contemporânea” e em três segundos tenho uma centena de poetas. Se descobrir
um, já é uma descoberta. Mas também não perco muito tempo com o computador, me po-
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licio. Adoro ficção científica e um dos autores que
leio é o Stanislaw Lem, o autor de “Solaris”. Ele deu
uma entrevista a um repórter muito animado com
as novas tecnologias que lhe perguntou se estava
contente com o facto do mundo estar cumprindo
quase tudo o que ele dizia. E ele respondeu que
não gostava, não achava o mundo contemporâneo
muito interessante. O rapaz falou no computador,
na Internet. E o Lem disse: “Eu posso ir a um buscador e escrevo a palavra felicidade, e ele dá-me
dois milhões de textos sobre a felicidade. Mas em
que é que isso me aproximou da felicidade?” E talvez me tenha afastado, porque vou perder o tempo
todo lendo aquilo. Então, eu gosto daquilo, mas é
bom também relativizar.”
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