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NO PAÍS AQUI É DALI

Jaguar
Cartunista

Salvador Dali foi tão genial
quanto Picasso. Só que parou
nosurrealismoeooutrocatalão
foi em frente virando pelo aves-
so os conceitos da pintura . Se
Dali surgisse de novo no Brasil
de hoje qual seria sua reação?
Seus bigodes envernizados,
apontados para o alto, vibra-
riam de prazer ou penderiam
brochados da rocha diante do
que via a seu redor? Mas veria
que não há nada mais surreal
que o Brasil. A começar pelo
Cabral, cuja frota veio parar no
Brasil por engano, seu GPS de-
via estar enguiçado. Sua inten-
ção era desembarcar na índia,
onde encheria os porões das
naus com incenso e especiarias
para revender em Lisboa cer-
tamente a preços extorsivos.

Para não perder a viagem, tro-
caram, com os selvagens que
foram recepcioná-los na praia,
missangas e colares de camelô
por pepitas de ouro:`` esses bu-
gres são uns otários, trocando
essasmichariasporouro.´´Eos
índios, riam dos portugueses
quequeriamtrocaraquelasma-
ravilhosas bolotas de vidro co-
loridas presas por uma corren-
tinha para pendurar no pescoço
por pedrinhas amarelas que
achavam no chão. Foi a primei-
ra piada de português. E, é cla-
ro, estupraram algumas índias,
e treinaram a pontaria dando
uns tiros de bacamarte naque-
les pelados na praia. Obvia-
mente, em 1.500 não havia
ONU, nem Ongs, nem socie-
dadesprotetorasdedireitoshu-
manos.Construíramalgunsfor-
tesparaafugentarpiratasepas-
saram-se anos até que Napo-
leão entrou na história. Isso de-
pois de dominar toda a Europa
menos a Rússia; os russos, co-
mo sempre dopados, deram

um chega-pra-lá nele. Resosl-
veu invadir Portugal. A Corte
debandou para o Brasil. Se não
fosse o baixinho corso nossa
história seria outra. Dom João
VXI escolheu a princesa austría-

ca Leopoldina, gente finíssima,
para casar com seu filho, Dom
Pedro I. Ela trouxe alguns ar-
tistas, entre eles um pintor, Tau-
nay e um desenhista e carica-
turista – Debret. Como de cos-

tume no tempo da monarquia,
foi um casamento por interes-
ses políticos, como os concha-
vos que os partidos fazem hoje.
Ele era uma espécie de Aécio da
época, mulherengo e farrista.

Para encontros amorosos com
Domitila, mandou construir um
túnel subterrâneo que sai do
Pavilhão onde hoje fica o res-
taurante do Manuelzinho, um
dosmelhoresbifescomfritasdo
Rio, bem em frente ao Jardim
Zoológico. Nessas idas e vindas
a Floresta Atlântica , a maior do
mundo foi sendo devastada e
os nossos silvícolas dizimados,
numdosmaioresgenocídiosda
História. Dia desses deu na tevê
que com o desmatamento só
falta 3% para a floresta virar
savana estéril. Voltando a Dali.
Ipanema é o bairro mais sur-
realista do Rio, porque é o mais
baiano. As principais ruas tem
nomes de nobres baianos: Vis-
conde de Pirajá, Barão de Ja-
guaribe, Barão da Torre e por aí
vai. Nos anos houve a famosa
invasão dos baiúnos : Glauber,
João Ubaldo, Gal, Betânia , Gil,
Caetano, Rogério Duarte. Deles
peguei aquela preguiça e a má-
xima que vige (vixe!) minha
vida: “Nunca faça hoje o que
pode deixar para amanhã”.

“Ipanema é o bairro mais surrealista do Rio,
porque é o mais baiano”

GILBERTO FREYRE E O ESTADO

NOVO / GUSTAVO MESQUITA

Premiado no Concurso
Nacional de Ensaios -
Prêmio Gilberto Freyre
2016, esta investiga-
ção de Gustavo Mes-
quitabuscaentendero
impacto do pensa-
mento freyreano no
projeto de nação do
período Vargas entre
os anos 1930 e 40.
Uma contribuição pre-
ciosa ao debate histó-
rico e social. Global/
240 p./ R$ 55

ARMÁRIO DE LETRAS

PRÉ- HISTÓRIA E HISTÓRIA/ É

REALIZACOES

O autor concentra a
sua análise e observa
os fundamentos reli-
giosos tanto das ins-
tituições como das
ideiashumanas.Eleal-
cança os resultados
notáveis de identificar
a continuidade entre o
mundo do sagrado ar-
caico e o mundo dos
templos É Realiza-
coes/ 368 págs/R$
79,90/ www.realiza-
coes.com.br

FIGURAS DO SABER: NEWTON

/ MARCO PANZA

O astrofísico Neil De-
Grasse Tyson resume
Newton assim: “Foi o
homem mais inteli-
gente a andar pela Ter-
ra. Ele descobriu as leis
do movimento. As leis
da gravidade. As leis
da ótica. E aí ele fez 26
anos”. Aqui, sua vida e
obra narradas e ava-
liadas pelo historiador
e filósofo Marco Pan-
za. Estação Liberdade/
304 p./ R$ 49

O PAPA E MUSSOLINI / DAVID

L. KERYTZER

Em muitos aspectos,
Pio XI e o "Duce"ti-
nham muito em co-
mum. Ambos não
acreditavam na demo-
cracia e abominavam
o comunismo. Eram
propensos a ataques
de cólera e protegiam
com todas as forças as
regalias dos cargos
que ocupavam. Intrín-
seca/ 591 págs/ R$
69,90 /www.intrise-
ca.com.br

REPENSANDO O NARCISISMO /

CRAIG MALKIN

Com testes, análises e
um guia especialmen-
te voltado para pais e
filhos, a obra não ape-
nas desconstrói os cli-
chês sobre essa com-
plexa condição psico-
lógica, como ajuda to-
dos, inclusive aqueles
que não se sentem es-
peciais o bastante, a
levar uma vida mais
plena. Réptil Editora /
288 pp. /R$ 39,90/
reptileditora.com.br/

GUILHERME DE MELLO E A

MÚSICA NO BRASIL / MARCOS

SANTANA

Autor de A Música no
Brasil (1909), conside-
rado o primeiro estu-
do em profundidade
do assunto, o baiano
Guilherme de Mello
tem sua trajetória e
produção devidamen-
te revalorizadas di-
mensionadas na pes-
quisa de Marcos San-
tana. Ogotum - Pimen-
ta Malagueta/ 152 p./
Preço não divulgado

NAS ÁGUAS DO TEMPO /

JASON GURLEY

A imagem do mar está
presente em todo o ro-
mance Nas Águas do
Tempo, de Jason Gur-
ley. Mas não é apenas
o movimento das
águas que parece sig-
nificativo para ilustrar
a história de uma fa-
mília marcada por tra-
gédias devastadoras,
que deixam rastros
por gerações. Fábrica
231 / 368 p. /
R$49,90

DOCUMENTÁRIO

HBO estreia documentário
sobre a revista Rolling Stone

DA REDAÇÃO

A HBO anuncia a estreia ex-
clusiva na América Latina de
Rolling Stone: Stories From The
Edge, um documentário que
narra mais de 50 anos de even-
tos históricos na música, po-
lítica e cultura popular nor-
te-americanaspormeiodasco-
berturasrealizadaspelarevista
Rolling Stone.

A publicação marcou histó-
ria ao entender que o rock and
roll era uma força cultural que
ajudaria a moldar os Estados
Unidos e a definir o caráter de
várias gerações.

Com um total de quatro ho-
ras, a produção será transmi-
tidaemduaspartes:aprimeira
nesta segunda-feira, 5 de mar-
ço, e a segunda uma semana
depois, no dia 12, sempre às
22h. O documentário também
estará disponível na HBO
GO.

Rolling Stone: Stories From
The Edge, narrado pelo ator
Jeff Daniels (Newsroom,
HBO), apresenta material iné-
dito de alguns dos mais con-
sagrados artistas da música co-
mo Rolling Stones, Bruce
Springsteen, Tina Turner, Janis
Joplin, o Sex Pistols, The Clash
e Ice-T, além de destacar ícones

culturais que ganharam des-
taquenarevista,entreelesBob
Dylan, John Lennon e Fleetwo-
od Mac.

O documentário apresenta
ainda o trabalho jornalístico
dos repórteres e editores da
revista, destacando o impacto
da Rolling Stone na socieda-
de.

Aproduçãoexploratambém
os bastidores de alguns dos
eventos mais importantes da
história moderna dos Estados
Unidos: as eleições presiden-
ciais de 1972, cobertas por
Hunter Thompson, pai do jor-
nalismo Gonzo; a história so-
bre o sequestro de Patty
Hearst; a relação única de John
Lennon com a revista de 1967
a 1980, incluindo a última fo-
tografia tirada do artista por
Annie Leibovitz, pouco antes
de sua morte; a controvérsia
gerada por Ice-T e sua canção
Cop Killer; e o recente relatório
sobre uma violação na Univer-
sidade da Virgínia, pelo qual a
revista foi forçada a se retra-
tar.

Por fim, Rolling Stone: Sto-
ries From The Edge examina
grandes investigações e arti-
gos de jornal, como a peça de
Michael Hastings que derru-
bou o general Stanley McCh-

A publicação
entendeu que o
rock and roll era
uma força cultural
que marcaria
várias gerações

O documentário
apresenta material
inédito de alguns
dos mais
consagrados
artistas da música

Divulgação

O documentário Rolling Stone: Stories From The Edge mostra Jann Wenner um dos co-fundadores da revista Rolling Stone

rystal, comandante das forças
armadas dos EUA no Afega-
nistão, e a emocionante en-
trevista de Jann Wenner com
Barack Obama após as elei-
ções de 2016.

Rolling Stone: Stories From
The Edge é uma produção da
Jigsaw em associação com Ne-
vision Limited e Rolling Stone
Productions; dirigido pelo ven-

cedor do Oscar® Alex Gibney
(de Taxi to the Dark Side, Going
Clear: Scientology e “The Pri-
son of Belief”, HBO) e pela
ganhadora do Emmy® Blair
Foster (George Harrison: Living
in the Material World, também
da HBO). Em nome da HBO,
Sara Bernstein é a principal
produtora e Sheila Nevins é a
produtora executiva.


