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Festa Literária Internacional de Paraty homenageia Oswald de
Andrade
A cidade espera receber um publico de 20 mil pessoas. Uma programação com mais de 200
atrações, entre eles 29 autores de 13 países.
imprimir

Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro, se transforma, pela nona vez, na capital mundial da literatura. Começou nesta quarta (6) a Flip, Festa
Literária Internacional.
Música e poesia na abertura da Festa Literária Internacional de Paraty. A cantora Elza Soares fez uma apresentação inspirada na obra de Oswald
de Andrade, o homenageado deste ano. Um dos mais inovadores entre os autores do modernismo, protagonista da Semana de Arte Moderna de
1922, Oswald de Andrade também foi assunto da mesa de abertura, com testemunho do escritor Antonio Cândido, de 92 anos, que conheceu o
poeta paulista.
Em Paraty, a brasilidade que inspirou o movimento modernista está por toda a parte. “A gente sabe que foi a partir desse período de 1922 que o
Brasil de fato começou a olhar para as suas raízes, para sua cultura”, explica o músico Gil Torres.
Em sua nona edição, a Flip ganhou uma cara nova. Cresceu e agora ocupa toda a margem do Rio Perequeaçu. Na tenda dos autores vão acontecer
18 mesas literárias. Até domingo (10), a cidade espera receber um publico de 20 mil pessoas.
Vão passar por Paraty 29 autores de 13 países. Uma programação com mais de 200 atrações e gente de muitos lugares. “Quero ver Ubaldo, quero
ver o americano, o autor de Liberdade, eu estou em oito mesas”, conta Maria Helena Bandeira, de Manaus.
A maior festa popular dos amantes das letras. “Viemos de Esperança na Paraíba com a missão de divulgar literatura”, explica um cordelista.
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