
O narrador do conto
Epístrofe, um dos textos do
livro O boxeador polaco
(Rocco), do guatematelco
Eduardo Halfon, encontra-se
com um pianista que
aprendeu a tocar com um
russo. Ao contrário dos
americanos que tocam uma
melodia sempre da mesma
forma, o personagem foi
ensinado de forma diferente.
Um dia, quando tocava uma
peça de Liszt, foi
interrompido pelo professor:
“Está tocando a peça como
ontem, rapaz (...). É que você
não vê que hoje está
chovendo”.

Os contos desse volume
parecem contaminados de
sensações vivas assim, que
não parecem de jeito algum
sair de um laboratório de
escrita. São narrativas
metaliterárias, sempre
contadas do ponto de vista
de um professor, mas que
não se limitam a ser uma
desculpa para só falar de
teoria da literatura: a
impressão que fica é que,
assim como Roberto Bolãno,
Halfon sabe extrair o que há
de vivo da escrita, o que
importa mais do que jogos
literários.

Nas histórias que falam da
descoberta de um poeta em
uma aula sobre os contos
modernos, de congresso
sobre Mark Twain ou de um
flerte com uma ex-soldado
de Israel, o narrador sempre
fala do seu avô e do

encontro dele com um
boxeador polaco que o
salvou de um campo de
concentração. Essa é a liga
que une as tramas, que põe
o autor como personagem e
inventor e mostra como a
ficção é tecida tanto com a
realidade como com a
impossibilidade da realidade.

Halfon ainda reproduz no
livro um discurso seu em um
congresso. Ali, dá uma bela
definição da força dos seus
contos, ou melhor, da força
da literatura quando é bem
feita e recheada de
sensações sadicamente
incompletas, como são as da
vida: “Ao escrever sabemos
que há algo muito
importante a dizer com
respeito à realidade, e que
temos esse algo ao alcance,
ali, muito perto, na ponta da
língua, e que não devemos
esquecer. Mas sempre, sem
dúvida, esquecemos”.
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C om a redução de ver-
ba para a realização
desta 21ª edição, o Ja-

neiro de Grandes Espetáculos
também precisou diminuir o
número de peças estrangeiras
que participarão do evento. O
planejamento do festival, co-
mo conta a produtora Paula de
Renor, era trazer, pelo menos,
seis convidados de fora do
País. No entanto, serão quatro:
o grupo La Tristura (Espa-
nha), a companhia Tita8lou
(Suíça), a atriz Julie McNama-
ra (Inglaterra) e a parceria en-
tre o Limiar Teatro e o Grupo
Acaso (Portugal e Brasil, res-
pectivamente).

“Nós, por uma questão de or-
çamento, tivemos que abrir
mão de muita coisa. A gente te-
ria ficado com seis espetáculos
internacionais, mas não foi
possível. Os grupos que trare-
mos são os primeiros que já tí-
nhamos ofertado”, explica Pau-
la, que salienta, porém, a quali-
dade das companhias convida-
das. “O La Tristura, ano passa-
do tentamos, mas não conse-
guimos. Neste ano, fui para
um festival de teatro em Ma-
dri e entrei em contato com o
Instituto Nacional de Arte da
Espanha. Conseguimos viabili-
zar com o grupo e levantar
uma verba para que eles vies-
sem”, exemplifica a produto-
ra.

O La Tristura é, de fato, um
dos destaques da programação
do festival. “Esse grupo tem
um espetáculo lindíssimo, o
Matéria-prima, que passou
por quase todos os festivais im-
portantes do Brasil”, diz Pau-
la. A montagem, dirigida por It-
saso Arana, Violeta Gil e Celso
Giménez, encerra a Trilogia da
educação sentimental, iniciada
em 2004 como um longo estu-
do da herança, da educação e
do futuro. Na obra, que será
apresentada nos dias 28 e 29,
às 20h30, no Teatro Luiz Men-
donça (Parque Dona Lindu),
as cenas, textos e ações se en-
trecruzam e são contaminados
e transformados por quatro pe-
quenos intérpretes que nasce-
ram depois do ano 2000.

O grupo espanhol apresenta
no Recife dois trabalhos. Além
de Matéria prima, El sur de Eu-
ropa – Días de amor difíciles
(dias 30 e 31, às 21h, também
no Luiz Mendonça), com três
histórias de amor e raiva que
acontecem, talvez ao mesmo
tempo, em alguma bela cidade
do sul da Europa. Nesta peça,
que coincide com momento
de crise social e econômica
mais radical que já viveram
em seu país, quiseram mostrar
suas caras outra vez como a ge-
ração mais preparada na breve
história democrática da Espa-
nha, revelando que nada do
que se prometeu está sendo
cumprido.

Outra atração internacional
vem da Suíça. A companhia iti-
nerante Tita8lou traz a Per-
nambuco a peça de rua Kalaba-
zi, que passará pela unidades
do Sesc em Caruaru, Goiana e
Arcoverde, além do Recife
(dia 30, no RioMar e dia 1º de
fevereiro, no Parque Dona Lin-
du). Através da poesia do hu-
mor, uma jovem mulher que
quer se casar organiza um con-
curso de amor para encontrar,
no público, a pessoa perfeita.

Duas parceiras do Janeiro
também possibilitarão a vida
de mais montagens para o Es-
tado. A primeira delas, com
British Council dentro do pro-
jeto Unlimited: Arte sem limi-

tes, traz Let me stay (Deixe-me
ficar), de Julie McNamara, da
Inglaterra, sobre o impacto
causado pelo Alzheimer no re-
lacionamento entre mãe e fi-
lha. A peça será encenada nos
dias 24 e 25, às 20h, no Teatro
Apolo e ainda segue para Goia-
na e Caruaru.

Em 2014, a parceira possibi-
litou a vinda do solo If these
spasms could speak (Se estes es-
pasmos pudessem falar), com
Robert Softley, sobre suas ex-
periências ao lidar com o pró-
prio corpo com deficiência. “O
programa trabalha artistas que
têm ou pesquisam algum tipo
de deficiência. E em 2015 con-
seguimos mais uma vez a par-
ceira, o que é muito bom para
um festival ter essas ações con-
tinuadas”, diz Paula de Renor.

Repetindo a dose de inter-
câmbios, o Janeiro de Grandes
Espetáculo receberá uma do-
bradinha entre Brasil e Portu-
gal, com o espetáculo Pangeia
criado pelo pernambucano
Grupo Acaso e o português Li-
miar Teatro. Em 2014, o Acaso
criou o infantil O tempo per-
guntou ao tempo, em parceria
com a Escola Bailado de Fafe,
de Portugal.

HOMENAGEM
A edição do Janeiro deste

ano homenageará a atriz per-
nambucana Augusta Ferraz,
que em 2015 celebra 40 anos
de carreira. A comemoração
será feita no palco, com a mos-
tra Augusta Ferraz: 40 anos de
Resistência, no Teatro Arraial
Ariano Suassuna.

Nos dias 19 e 20, Augusta
faz a leitura dramatizada da
peça Stupro, da dramaturga
Franca Rame; além disso, ela
ainda encena os monólogos
MEDEAponto (dia 30), Sexo, a
arte de ser censurado” (dia 31,
com sessões ainda em Carua-
ru, Goiana e Arcoverde) e
Guiomar, a filha da mãe (1º de
fevereiro).

Augusta Ferraz é uma das
mais premiadas e versáteis
atrizes do teatro local, com li-
gação com o teatro para a in-
fância, lançando o grupo Os
Ilusionistas, em 1982. Tam-
bém esteve à frente de monta-
gens icônicas como Pluft, o
avesso poético de um fantasmi-
nha, com direção de Júnior
Sampaio, vivendo o fantasmi-
nha de Maria Clara Machado
com o corpo pintado e os seios
de fora.

Em um a bela edição, a
Globo Livros reúne os
três livros eróticos e
grotescos que Hilda Hilst
fez quando completou
40 anos de carreira em
Pornô chic. Além de O
caderno rosa de Lori
Lamby, Contos
d’escárnio – textos
grotescos e Bufólicas, o
volume conta com um
texto inédito da autora,
Fragmento pornográfico
rural.

Literário e vívido

A Companhia das Letras
lança no final de janeiro
dois títulos do autor tcheco:
uma nova edição de A
imortalidade e uma versão
de bolso de A ignorância.

No final de janeiro, a
Cosac Naify lança uma
nova edição de Introdução
aos estudos literários, de
Erich Auerbach. A tradução
é de José Paulo Paes.
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Menos estrangeiros
na cena do Recife
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www.jconline.com.br/cultura

caderno C

Veja a programação do festival:
www.jcoline.com.br/cultura

Duplo Kundera
Estreia do escritor,

tradutor e ensaísta Miguel
Del Castillo – um dos jovens
autores destacados pela
Granta –, o livro de contos sai
pela Companhia das Letras.

Contação para crianças
Janeiro costuma ser um mês recheado de atividades para

crianças. A Livraria Cultura do Paço dá início neste sábado,
com contação de história do livro Marcia e o Macaco Bambam,
às 16h. No espaço do RioMar Shopping, a programação no
sábado acontece no mesmo horário, com contação da obra O
colecionador de palavras, de Edith Derdyk.

Poemas de
Laura Liuzzi
pela Cosac

Com apresentação de Armando
Freitas Filho, Desalinho conta com
49 poemas da poeta carioca, que
estreou em 2010 com Calcanhar.

A Intrínseca, de olho no filme
inspirado no best-seller erótico,
lança hoje uma nova capa da
obra, com os atores do filme.

O espaço do RioMar fecha
amanhã para fazer seu
reinventário – assim como a
do Paço, que não funcionou
ontem. A livraria abre
normalmente na quinta.
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REFLEXÃO
Let me stay
(Inglaterra)
aborda o
Alzheimer

DE FORA Janeiro de Grandes Espetáculos enfrenta a tarefa de manter a qualidade,
trazendo companhias do exterior, apesar do corte de verba. Há quatro países convidados

PONTE
Pangeia
une Brasil
e Portugal

DIVERSOS Suíça traz o grupo Kalabazi; Matéria-prima, do
espanhol La Tristura, é uma das apostas da produção do evento
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