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NAS LIVRARIAS

O autor de Lolita apresenta e analisa:
Mansfield Park, de Jane Austen; A casa soturna, de Charles Dickens;

Madame Bovary, de Gustave Flaubert; O médico e o monstro,
de Robert Louis Stevenson; No caminho de Swann, de Marcel Proust;

A metamorfose, de Franz Kafka; e Ulysses, de James Joyce

“São vidraças coloridas que se abrem sobre sete obras-primas”
John Updike

As aulas de Nabokov
sobre sete clássicos

da literatura

“Verifiquei com 
satisfação que suas 
palavras sobre o 
processo de 
integração latino-
americana 
expressam um 
sentimento que 
compartilho e que 
estará presente na 
política externa do 
meu governo
Fernando Collor,�
em carta a Gabriel García Márquez  
em 1990

“Ele [García 
Márquez] tinha um 
acesso aos políticos 
do mundo de uma 
maneira especial; há 
poucos escritores 
com esse poder
jason borge,� 
professor de literatura  
da Universidade do Texas
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O então presidente Fernando Collor de Mello e o escritor Gabriel García Márquez em 1991

Cláudia Silva
colaboRação paRa a Folha, 
em austin

As quase cem caixas cin-
zas com arquivos de Gabriel 
García Márquez (1927-2014), 
abrigadas no centro de huma-
nidades Harry Ransom Cen-
ter, da Universidade do Texas 
em Austin, disponíveis para 
consulta acadêmica desde 
21/10, têm como língua pre-
dominante o espanhol. 

No entanto, há documen-
tos em inglês, francês, holan-
dês, alemão, italiano, japonês, 
português e sueco. Essa diver-
sidade linguística revela não 
só a rede internacional de ami-
gos, políticos e contatos que 
García Márquez mantinha, 
mas também os seus anseios 
políticos e ideológicos. 

Em português, há uma car-
ta e envelope que tem como 
remetente “Fernando Collor 
de Mello – Presidente da Re-
pública Federativa do Brasil 
– Palácio do Planalto”. 

Com data de 12/4/1990, a 
correspondência datilogra-
fada e assinada à mão pelo 
então presidente —e que não 
pode ser fotografada— está 
numa pasta catalogada co-
mo “Cartas de Pessoas Mui-
to Importantes 1986-2001”.

Aí pode-se encontrar não 
só cartas escritas por nomes 
como Kofi Annan, Milan Kun-
dera e Indira Gandhi, como 
também uma carta afetuosa 

GARCÍA MÁRQUEZ
NOS TEMPOS DO COLLOR

Em 1990, o Nobel 
colombiano 
escreveu uma 
 carta ao novo 
presidente do 
Brasil; a resposta 
do político está 
nos arquivos de 
Gabo, recém-
abertos no Texas

com caligrafia infantil escri-
ta por Hernan Dario García, 
sobrinho do prêmio Nobel co-
lombiano, que chama ao es-
critor de “Tio Gabo”. 

prEsidEntEs
Já a carta de Collor, o úni-

co documento em português 
na tal pasta, consiste numa 
resposta a uma carta enviada 
por García Márquez. Contata-
do pela Folha, Collor, atual 
senador (PTB-AL), preferiu 
não comentar o assunto nem 
revelou o teor da mensagem 
que recebeu do colombiano.

Na resposta que está no ar-
quivo, o então presidente diz 
que “apreciou” considerações 
de Gabriel García Márquez a 
respeito do Brasil e América 
Latina. Collor escreveu: “Ve-
rifiquei com satisfação que 
suas palavras sobre o proces-
so de integração latino-ame-
ricana expressam um senti-
mento que compartilho e que 
estará presente na política ex-

terna do meu governo.”
Márquez parecia ter o há-

bito de escrever cartas a pre-
sidentes. Escreveu a George 
Bush pedindo a paz na Nica-
rágua e manteve intensa cor-
respondência com Bill Clin-
ton. Várias dessas cartas po-
dem ser encontradas na cai-
xa cinza, catalogada com o 
número 54.5, nas salas de lei-

mulas novas de inserção” do 
Brasil no mundo e ao seu pla-
no de política externa. 

FaMa política 
O presidente da Fundação 

Gabriel García Márquez para 
o Novo Jornalismo Ibero-
Americano (FNPI), Jaime 
Abello Banfi, sugere que o co-
lombiano teria escrito a car-
ta propondo algo muito con-
creto em relação à identida-
de cultural da região.

“Em 1989, ele estava muito 
envolvido com a assinatura 
dos acordos de produção ci-
nematográfica ibero-america-
na”, lembra Banfi.

O Brasil foi, de fato, um dos 
países que assinou o acordo 
em 1989, em Caracas, Vene-
zuela, dando origem ao Con-
vênio de Integração Cinema-
tográfica Ibero-Americana. 

“Não me estranharia que a 
carta de García Márquez tenha 
sido em função do cinema pa-
ra assegurar que o Brasil se 
comprometesse”, diz Banfi, 
“porque ele era capaz de usar 
seu capital político e de sua 
fama para fazer projetos”.

Para Jason Borge, professor 
de literatura e cinema latino-
americano da Universidade do 
Texas, o escritor colombiano 
era um personagem da cultu-
ra latino-americana que se tor-
nou político em certo sentido.

podEr
O autor de “Amor nos Tem-

pos do Cólera” e “Cem Anos 
de Solidão”, vencedor do No-
bel de Literatura em 1982, sa-
bia que podia contatar presi-
dentes, especialmente na 

América Latina. 
Era amigo de Fidel Castro, 

e também de Bill Clinton. “Ele 
tinha um acesso aos políticos 
do mundo de uma maneira es-
pecial; há poucos escritores 
com esse poder”, diz Borge.

O escritor, na opinião de 
Borge, tinha uma fascinação 
pelo poder que se revela não 
apenas pela carta que enviou 
ao presidente do Brasil ou às 
correspondências que trocou 
com presidentes dos Estados 
Unidos, mas também nos 
seus livros. “Ele sempre fala-
va de poder”, diz.

No terceiro parágrafo, Col-
lor termina a carta dizendo 
que gostaria de encontrar o es-
critor. Efetivamente, eles se 
encontraram no Hilton de Car-
tagena em outubro de 1991, e 
depois, em 1993, no mesmo 
lugar, com Collor já deposto.

O que conversaram, entre-
tanto, só Collor pode revelar.

tura da universidade.
Seth Garfield, professor do 

departamento de história da 
Universidade do Texas e espe-
cialista em história do Brasil, 
diz que a motivação de Már-
quez em enviar uma carta ao 
presidente do Brasil pode ter 
sido impulsionada pelo dis-
curso de posse de Collor em 
15/3/1990, que se referiu a “fór-


