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I gnácio de Loyola Brandão
pretendiapublicarumno-
vo romance em 2016,
quando completou 80

anos.Maisde200páginasesta-
vamescritasquandoeleperce-
beu que não era nada daquilo.
“Era a história de um amor
rompido, mas, naquele mo-
mento, o Brasil é que estava
rompido, estilhaçado”, conta
ele,que jogoutudo fora (“Dele-
to tudo para não ficar depois
na dúvida: e se aquilo era
bom?”) e, depois de uma roti-
na quase espartana, finalizou
DestaTerraNadaVai Sobrar, a
Não Ser o Vento que Sopra So-
breEla (GlobalEditora), lança
do sexta-feira.

Seu primeiro romance des-
deAAltura e a Largura doNa-
da (Jaboticaba), lançado em
2006, o livro reúne estilhaços
do que sobrou da implosão da
sociedade brasileira. Fino ob-
servador do cotidiano, Loyola
apresenta aqui uma vida nor-
malizada na anormalidade.
“Assim como Zero (1975), que
nasceu do sufoco sob a pres-
são da ditadura e sua censura,
violência, torturas, prisões e
guerrilhas,Desta Terra surgiu
quando percebi que tudo an-
dava confuso no País”, expli-
ca. “OBrasil sedividiu.Osgru-
posestãocadavezmais acirra-
dos – os Nós, os Eles, os Aque-
les,osOutros.Uma inseguran-
ça geral.” Foi desse incômodo
quenasceua tumultuada rela-
ção de Felipe e Clara, jovens
quebuscamaordemnocaos.

OENIGMABRASIL

Ignácio de Loyola Brandão
gosta de se definir com uma
frase que ouviu de Curt
Meyer-Clason(1910-2012), im-
portante tradutor da literatu-
ra brasileira para o alemão:
“Sou um pessimista que não
passa de um otimista com ex-
periência”. O chiste é impor-
tante para se compreender
DestaTerraNadaVai Sobrar, a
Não Ser o Vento que Sopra So-
breEla.

Ambientado emuma época
incerta (detalhes futuristas co-
momáquinasque leempensa-
mentos convivem com obje-
tos que identificamumpassa-
do longínquo, como um bon-

de), o romance retrataumBra-
sil caótico – 1.080partidos po-
líticos coexistem, tornando a
eleição presidencial um fato
mensal, graças à profusão de
impeachments. A função de
“político”,aliás,de tãodeterio-
rada, foi trocada por “astuto”
eministérios importantes, co-
mo Cultura e Saúde, foram
simplesmente extintos.

“Somosvigiadosotempoin-
teiro, há câmeras por toda a
parte; aliás, quem narra o li-
vro são as câmeras”, comenta
Loyola, que vê o próprio ro-
mancecomoumaficçãopolíti
coburocrática. “Felipe, opro-
tagonista, foi marqueteiro,
mas a palavra não existemais,
trocada por Conselheiro, mas
vive um inferno astral, depois
que Clara, a mulher que ama,
dálheumpénabundanaspri-
meiras dez linhas do roman-
ce.”

Atordoado, ele inicia uma
viagem sem fim pelo País. “O
livro é essa viagem sem senti-
do, que vai revelando o inte-
rior do Brasil. Por sua vez, fu-
gindodaviolênciadeSãoPau-
lo, da insegurança, da ameaça
de desemprego, do caos que a
cidade se tornou, Clara tam-
bém semete em outro ônibus,
embuscade sua terranatal.”

Curiosamente, Loyola é um
escritor viajante, sempre dis-
posto a enfrentar a estrada (ou
oscéus)paradescobrirumno-
vo local, umanovapopulação.
“Fiz todos os Estados brasilei-
ros”, revela, orgulhoso. “O
que me dá razões para minha
perplexidade. Conheci muita
gente que não reconhecemais
esse País como aquele onde
nasceu, cresceue fezavida.”

Apesar do tom apocalíptico
da narrativa, Loyola enxerga
otimismo em sua história, es-
pecialmente no final, sur-
preendente, sinfônico – é a úl
timanovidadeoferecidaao lei-
tor. “Cada capítulo pode ser
uma história separada dentro
do livro”, diz o escritor. “Po-
dem ser vários livros curtos
dentro de ummaior. Como se
fossem fábulas, metáforas,
crônicas de uma época, tudo
recheado com humor, ironia,
violência. Há momentos de
poesia, outros cheiosde fanta-
sia edelírio.”

Loyola conta ter ficado sa-
tisfeito com a retomada do

hábitode escreverumroman-
ce. “Eu estava com medo de
ter ficado preguiçoso, acostu-
mado apenas a produzir as
crônicas para o Caderno 2 do
Estadão.” Foi um trabalho de
quatroanos,emqueeleprodu-
zia todososdias,menosaosdo-
mingos. “Começava em geral
às 6 da manhã, ia até 9 ou 10,
tomava café, voltava. À tarde,
escrevia pouco – o que produ-
zonessehorário,emgeral,pre-
ciso reescrever no dia seguin-
te.”

Mudanças, alterações, fo-
rammuitas.Loyola temumes-
tilo curioso. A cada versão da-
da por encerrada, ele manda-
va imprimire encadernar, for-
mandoumvolume.Nova leitu-
ra,maismexidas. “Prontaa se-
gunda versão, faço nova cópia
total, encadernação, releitu-
ra. Guardo todas essas ver-

sões. Tenhooito. E, depois que
vejo o livro impresso, nunca
mais olho as versões que leva-
ramaele.”

E,para tratarcomtranquili-
dade a futurologia, Loyola fez
várias pesquisas sobre a mo-
dernidade da comunicação,
como o que se prevê sobre a
evolução do telefone celular e
a possibilidade cada vez mais
certa de implantação de chips
em seres humanos. O escritor
sabe que fez uma aposta alta
emseunovo romance, poden-
do agradar e desiludir com a
mesma intensidade. “O que é
escrever um livro? É atraves-
sar um fio de aço entre dois al-
tosprédios, semrede lá embai-
xo, tentando se equilibrar”,
conta, confessandoseunervo-
sismo. “O que vai ser? Como
será recebido? Mas faz parte
do jogoo frionabarriga.”

ACONTECE
GlobalEditora/Divulgação

Umpouco
doBrasil
dehoje

IgnáciodeLoyolaBrandão: “Olivroéessaviagemsemsentido,quevai revelandoointeriordoBrasil”

Livro:DestaTerraNada
VaiSobrar,aNãoSeroVento
queSopraSobreEla
Autor: IgnáciodeLoyolaBrandão
Editora:Global
Páginas:376
Quanto:R$59

LITERATURATurbulênciasda
sociedade inspiramnovo romancede
IgnáciodeLoyolaBrandão


