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Festa Literária de Cachoeira reabre inscrições por conta de alta
procura
Mesas com participação do escritor Fernando Morais foi a mais requisitada.
Em 2° lugar está a mesa que debaterá a 'literatura underground'.
Do G1 BA
imprimir

Inscrições para Flica já foram preenchidas. Espaço
alternativo terá telão com transmissão.
(Foto: Vinícius Xavier/ Divulgação Flica)
Mesmo antes de começar, a alta procura do público para inscrição na 1° edição do Festival Literário Internacional de Cachoeira (Flica) repercute
a potencial do evento para a Bahia.
As quatro mesas de debates tiveram os 250 assentos do auditório da Universidade Federal do Reconcâbo Baiano (UFRB) preenchidos para cada
dia do evento, que acontece de 11 a 16 de outubro. Por isso, a organização do evento abriu inscrições na sexta-feira (23) para o espaço alternativo
denominado Pátio do Telão, que terá transmissão ao vivo. As inscrições anteriores estiveram abertas entre os dias 13 e 21 de setembro.
De acordo com a organização, a mesa mais procurada foi ‘Literatura Brasileira – Sucesso de Crítica e Público?’, que traz como convidados os
escritores Fernando Moraes, Miguel Sanches Neto e Raquel Cozer na terça-feira (11), às 19h. Em segundo lugar na procura do público está a
mesa ‘Escrachos, Escárnios e Pornografia – A Literatura Underground’, que ocorre às 15h do último dia, o domingo (16). Estarão na mesa o
veterano Reinaldo Mores, autor de Pornôpopéia (2009), e o jovem baiano Victor Mascarenhas, que publica seu segundo livro de contos no
começo de outubro, cujo título é ‘A insuportável família feliz'.
“Eu imaginava que seria procurada pela presença do Reinado e porque é um segmento com apelo popular forte”, comenta Victor sobre o sucesso
da mesa. Ele conta que sua literatura narra o cotidiano contemporâneo através de personagens urbanos. “São garçons, bancários, que fogem do
folclore tão forte de baianidade. Como esse estereótipo é tão forte, quem não faz isso aqui é underground. Mas não acho que seja marginal não”,
diz. O autor comenta que conhece Reinaldo Moraes como leitor. “Tinha trechos em Pornopopéia que eu poderia ter escrito que não ficaria
estranho. Estou ansioso para conhecê-lo”, comenta.
Entre os assuntos debatidos nas mesas nos cinco dias do evento estão literatura brasileira, a importância dos paradidáticos na educação e história,
além de negritude. O norte-americano Bob Stein e o historiador e escritor baiano Ubitaran Castro são alguns dos destaques. Shows gratuitos, como
o da Orkestra Rumpilezz, Baiana System, Magary, Percursivo Mundo Novo, também fazem parte da programação. Confira o cronograma
completo da Flica 2011 no site do evento.
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