G1 - Morre a escritora argentina María Elena Walsh - notícias em Pop...

1 de 3

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/01/morre-a-escritora-argenti...

10/01/2011 14h08 - Atualizado em 10/01/2011 15h49

Morre a escritora argentina María Elena Walsh
Nascida em Buenos Aires, María publicou seu primeiro poema aos 15 anos.
Ela ficou conhecida por personagens infantis, como Manuelita La Tortuga.
Da EFE
imprimir

A escritora argentina María Elena Walsh
(Foto: Wikimedia)
A escritora e compositora argentina María Elena Walsh faleceu nesta segunda-feira (10) em Buenos Aires, aos 80 anos. Segundo a imprensa local,
ela enfrentava uma doença havia um longo período.
A escritora, que nos últimos meses tinha reduzido ao mínimo suas aparições públicas, ganhou o reconhecimento internacional pela criação de
personagens infantis como Manuelita La Tortuga.
Nascida em Buenos Aires, em 1930, publicou seu primeiro poema aos 15 anos e seu primeiro livro, "Outono Imperdoável", aos 17.
María Elena escreveu mais de 40 livros infantis e compôs canções que foram interpretados por alguns dos mais populares cantores iberoamericanos, como Mercedes Sosa e Joan Manuel Serrat.
Na década de 50, se exilou em Paris com sua compatriota Leda Valladares, com quem formou o duo Leda e María, e gravou o disco "Le chant du
monde" ("O canto do mundo", em tradução livre).
Durante seus quatro anos na capital francesa, a escritora começou a produzir poemas e contos para crianças, um trabalho que a transformou em
uma conhecida figura da literatura infantil na América Latina.
Entre as décadas de 60 e 70, publicou a maior parte de seus livros infantis. Em 1985 foi nomeada Cidadã Ilustre da Cidade de Buenos Aires e, em
1990, Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional de Córdoba e Personalidade Ilustre da Província de Buenos Aires.
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Cinema no Rio de Janeiro

Descontos de até 70% nos cinemas. Inscreva-se no Groupon.
www.GROUPON.com.br/cinema
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Número de mortos na Região Serrana do RJ chega a 671
Segundo a Polícia Civil, 661 corpos foram identificados. Previsão é de mais chuva.
Friburgo interdita 250 imóveis e vai demolir 160
Corpo de ex-prefeito de Nova Friburgo é achado
Saque de FGTS por vítimas de chuvas não é imediato, diz Caixa
Liberação depende de informações passadas por prefeituras da região.
Governo eleva limite do FGTS para vítimas
INSS concede mais prazo a cidades atingidas
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