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Morre o escritor francês Edouard Glissant
Glissant faleceu na manhã desta quinta-feira, aos 82 anos.
Nascido na Martinica, ele foi importante figura da literatura 'créole'.
Da France Presse
imprimir

O escritor Edouard Glissant (Foto: France Presse)
Edouard Glissant, escritor francês nascido na Martinica e grande figura da literatura "créole", faleceu nesta quinta-feira (3) em Paris, aos 82 anos.
As informações são da editora Galaade.
"Ele morreu esta manhã. Estava em estado crítico há algum tempo, mas trabalhamos juntos até o final", declarou Emmanuelle Collas, diretora da
Galaade, que publicou parte da obra do escritor.
Autor de um trabalho complexo, que mistura memórias, folclore, images poéticas, declarações polêmicas e reflexões, Glissant abriu caminho para
escritores créoles mais jovens.
Doutor em letras, obteve em 1958 o Prêmio Renaudot, um dos mais importantes da literatura francesa.
Militante ativo da luta anticolonialista e opositor da guerra da Argélia, foi expulso das Antilhas francesas por suas ideias e foi submetido a prisão
domiciliar na França.
Também foi professor nos Estados Unidos, na Louisiana e em Nova York.
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Incêndio atinge a Cidade do Samba no Rio
Fogo consome barracões e bombeiros estão no local. Não há dados sobre feridos.
VÍDEO AO VIVO: acompanhe a cobertura pela Globo News
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Veja fotos do incêndio na Cidade do Samba
País perde R$ 9 bi ao ano com evasão universitária, diz estudo
Salvador terá base como as UPPs do Rio
Alemão é preso como falso médico no Rio
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