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Péter Esterházy fala sobre influência da
família em sua obra na Flip
Autor húngaro é um dos mais influentes da literatura
contemporânea.
Francês Emmanuel Carrere também participou do debate em
Paraty.
Marcus Vinícius Brasil Do G1, em Paraty
imprimir

e a influência delas em sua obra nesta sexta-feira (8), durante debate na Flip. Dois dos autores
mais influentes da literatura contemporânea, eles participaram de mesa intitulada “Laços de
família”.
Carrère, que lança no Brasil “Outras vidas que não a minha”, começou falando sobre a história de
seu avô, colaborador dos alemães como tradutor na Segunda Guerra, que serviu de matéria para
sua obra.
“Minha mãe não queria que eu publicasse essa história antes que ela tivesse morrido”, disse. Seu
avô foi preso e morreu após a derrota alemã.
saiba mais
• Sobremesa: G1 entrevista Emmanuel Carrère
• Veja a cobertura completa da Flip
• Veja imagens da edição 2011
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“A família como gênero, como forma, é muito boa. Todo mundo tem pai e mãe, então o leitor
entende. Mas também há desvantagens, pois há um pouco de nostalgia, de kitsch, então temos que
lidar com isso”, disse Esterházy.
Ele vem de uma família com raízes na aristocracia húngara, que perdeu poder depois da
Revolução Russa, em 1917. Contou como descobriu tardiamente que seu pai era um informante da
polícia secreta na Hungria. Seu livro “Verbos auxiliares do coração” está sendo lançado no Brasil.
Perguntado sobre o motivo da escolha do nome do livro, respondeu: "É uma resposta curta.
Porque é um título bonito."
Ao fim do debate, disse que foi ao show de Elza Soares na Flip depois que soube que ela foi
mulher de Garrincha. Lembrou também de uma derrota da seleção brasileira contra a húngara nos
anos 1980, em Budapeste: contou que seu irmão, jogador de futebol, foi um dos que marcou.
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Comentários encerrados.
Não é mais possível comentar nesta matéria.
mais comentários
voltar ao topo
primeira página do g1
• Aeronave cai no Recife e 16 morrem
Segundo bombeiros, queda ocorreu perto da Av. Boa Viagem. Avião explodiu, diz FAB.
• AO VIVO: siga a cobertura da Globo News sobre o acidente com o avião em Pernambuco
• VC NO G1: está no local do acidente? Mande vídeos, imagens ou relatos sobre o ocorrido
no Recife
• IMAGENS: veja galeria do acidente com avião nas proximidades da Avenida Boa Viagem
• PIB da China cresce 9,5% e mantém ritmo de 'pouso suave'
Economia do país teve leve desaceleração.
• Bovespa cai pelo sexto dia seguido
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