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Processo criativo é abordado no 3º dia da Festa Literária de
Cachoeira
omes como Sérgio Rivero e Gustavo Falcón participaram da 1ª mesa.
Evento é realizado até domingo (16), no município do Recôncavo Baiano.
Lílian Marques De Cachoeira para o G1 BA
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Participantes falaram das diversas formas de
inspiração (Foto: Lílian Marques/ Do G1 BA)
"Páginas Baianas" foi o tema da primeira mesa desta quinta-feira (13) na Festa Literária Internacional de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. O
mestre em crítica literária e doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Sérgio Rivero, mediou o debate com o escritor e doutor em
História, Gustavo Falcón, a escritora e diretora teatral Adelice Souza e o escritor e comunicólogo Márcio Matos.
A mesa começou com discussão e relatos dos participantes sobre ser baiano e fazer literatura no estado. “Não fico preso aos cânones da literatura
baiana. As pessoas ficam presas como se não existisse ninguém depois deles”, provocou Márcio Matos. Falcón criticou o que os livros retratam
sobre a Bahia. Para ele, é necessário citar os aspectos negativos também. “Fala-se que o baiano é hospitaleiro, alegre, mas não se fala que ele não
lê, não tem educação. Não se fala dos problemas”, pontuou.
Os participantes da mesa falaram sobre o processo criativo e sobre a importância de ser estimulado a ler ainda quando criança. “Na minha vida eu
tive várias influências, minha mãe foi a principal. No processo criativo, para mim, o que interessa é que o escritor toque o coração das pessoas”,
relatou Gustavo Falcón.
O mediador Sérgio Rivero completou: “Essa questão afetiva acontece também quando alguém indica um livro”. Ainda sobre o processo criativo,
Adelice Souza diz que suas escolhas variam muito. “Tem coisas que me coloquei mais, outras menos. A gente sempre está ali [no livro],
disfarçado.”
saiba mais
Leandro Narloch traz sua verve polêmica para o público da Flica
Show da Baiana System encerra noite de eventos em Cachoeira (BA)
Mesa sobre contos encerra mais um dia de debates na Flica, em Cachoeira
A escritora e diretora teatral comentou sobre a produção do livro “o Homem que sabia a hora de morrer”, inspirado em uma conversa com o avô
dela. “Quis fazer o livro para o meu avô que já morreu. Ele era analfabeto, mas eu achava que ele sabia mais do que muita gente que lê e escreve.
Um dia ele falou para mim que tinha um homem que sabia a hora de morrer., então fiz o livro embasada na memória de alguém que não sabia ler
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nem escrever”, completa.
Márcio Matos não nega que acontecimentos familiares inspiraram algumas obras suas. Para ele, há um momento em que personagens reais deixam
de ser fato para se tornarem criação e /ou recriação. “A experiência literária é o que importa, não importa o estilo do livro. Eu acho que o escritor
deve buscar levar o leitor a viver essa experiência. Ele vai fruir aquilo a partir das próprias referências dele”, indica.
Falcón reagiu às opiniões expostas dizendo que, para ele, o processo criativo acontece de maneira inversa. “Meu caminho é o da razão. A minha
vereda é a da reflexão, não que seja desprovida de sentimentos. O caminho da flecha, para mim, é pensar organizadamente”, conclui.
Após os debates, os escritores receberam o público na Livraria LDM, montada ao lado das mesas de debate no auditório do Conjunto do Carmo,
em Cachoeira. Nesta quinta-feira, às 15h, a escritora mineira Ana Gonçalves fala na mesa “A Cidade como Personagem: Cachoeira em 'Um
defeito de Cor'".
Às 19h, o tema do debate no mesmo local é “História do Brasil: O Despetar do Interesse do público”, com o jornalista curitibano Leandro Narloch
e o escritor e curador da Flica, Aurélio Schomer.
Na programação musical, quem encerra a noite no palco Cachoeira, na orla da cidade, é o cantor baiano Magary.
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