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Rachel de Queiroz é homenageada em seu centenário
Primeira mulher a entrar na ABL completaria 100 anos nesta quarta (17).
imprimir

« dê sua nota

A primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras e uma das escritoras mais apreciadas pela literatura completaria nesta quarta (17)
100 anos. Entre as homenagens a Rachel de Queiroz, está o lançamento de uma obra inédita da autora.
O sertão seco e belo. Deste lugar veio a inspiração para este livro surpreendente, escrito por uma menina que mal saíra da adolescência. A
cearense Rachel de Queiroz ainda não tinha completado 20 anos quando surpreendeu críticos e leitores contando o sofrimento do sertanejo. Era
"O Quinze", referência à grande seca que devastou o Nordeste em 1915.
A única filha morreu ainda pequena. “Ela já tinha 16 pra 17 anos quando eu nasci. Eu fiquei sendo uma espécie de filha pra ela também”, contou
Maria Luiza de Queiroz Salek, irmã de Rachel de Queiroz.
A obra crescia. O sucesso, também. Eram crônicas, peças, romances. A linguagem encantava.
“Rachel foi uma grande escritora, natural, escorreita, límpida. A frase da Rachel era perfeita”, disse Murilo Melo Filho, membro da Academia
Brasileira de Letras.
Rachel de Queiroz foi uma autora premiada de romances e peças teatrais que gostava de dizer que era jornalista. Uma mulher à frente de seu
tempo, independente, ousada, que se tornou a primeira a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em 1977. Uma escritora que nos ajuda a
entender o Brasil, um país que ganhou nova vida adaptado para a televisão.
A entrada para a ABL foi manchete em todos os jornais e revistas. Apesar da fama e do aplauso, Rachel continuava modesta. “Eu nunca fiquei
satisfeita com o meu texto”.
Deixou uma obra inédita: poemas reunidos em livro e lançado nesta quarta-feira (17).
“Ali ela já fala da seca, do êxodo, da fome, do sol escaldante”, contou Élvia Bezerra, coordenadora do fundo Rachel de Queiroz, do Instituto
Moreira Salles.
Cem anos depois, ainda atual. “A Rachel é essa voz, uma voz que diz: 'Olha! Nós sofremos, mas nós podemos vencer os problemas da vida'”,
afirmou o membro da ABL, Evanildo Bechara.
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