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Hora de agir com redobrada atenção Mercúrio está em quadratura
comNetuno,quetransitaporPeixes,por issoduranteestesdiasagentedeveagircomredobradaatenção
e superar certa tendência para se dispersar em coisas acessórias. Convém não alimentarmos ideais to-
talmenteutópicosefantasistasemantermosospésbemfirmesnarealidade,paranãonosdesgastarmos
em vão. É essencial que a gente não dê nenhum ponto sem nó e concentre nossas energias, físicas e
psíquicas, em empreendimentos realmente viáveis. Nós continuamos sob o efeito da tensão de Vênus
com Júpiter, portanto devemos fazer vista grossa a tudo o que soar como provocação.

TIRAS
HAGAR Chris Browne XAXADO Antônio Cedraz

PARA JOGAR Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. Cada jogo
dura de 10 a 40 minutos, dependendo do nível de dificuldade e
da experiência do jogador. O objetivo do jogo é completar todos
os quadrados, utilizando números de 1 a 9. Para completá-los,
siga a regra: Não pode haver números repetidos nas linhas
horizontais e verticais, assim como nos quadrados grandes.

ÁRIES 21/3a20/4

Mercúrio tensiona Netuno e acon-
selha você a pensar ainda melhor
antes de dizer qualquer coisa, para

não criar mal-entendidos. Dica: a Lua aconselha
você a organizar-se. [ATARIES]

TOURO 21/4a20/5

O fato de Mercúrio vibrar de modo
arrevesado para Netuno aconselha
você a evitar utopia e tudo o que

disperse seu potencial. Dica: não alimente en-
cucações e distenda-se ao máximo. [ATTOURO]

GÊMEOS 21/5a20/6

O contato de Mercúrio com Netuno
aconselha você a não se envolver em
discussões no ambiente de trabalho.

Dica: é importante que você não se sobrecarregue
de afazeres e relaxe sempre [ATGEMEOS]

CÂNCER 21/6a21/7

Nesta fase Mercúrio está em de-
sacordo com Netuno, portanto não
se iluda nem espere demais dos

outros. Dica: Júpiter ajuda você a manter o senso
de realidade. [ATCANCER]

LEÃO 22/7a22/8

O fato de Mercúrio estar em de-
sacordo com Netuno assinala um
período em que você deve preca-

ver-se contra todo tipo de desperdício. Dica: as
horas íntimas serão restauradoras. [ATLEAO]

VIRGEM 23/8a22/9

Netuno, negativamente ativado por
Mercúrio, aconselha você a manter
os pés bem firmes no chão e não

fantasiar demais, para não decepcionar-se. Dica:
não crie atritos estéreis. [ATVIRGEM]

Envie o código do seu signo para 50010 e receba a previsão do Bemzen (www.bemzen.com)
no seu celular. Apenas R$ 0,10+imp. por msg (1/dia). Serviço disponível para as operadoras
Claro, Oi, TIM e Vivo

LIBRA 23/9a22/10

Netuno recebe as vibrações arreve-
sadas de Mercúrio, portanto não se
jogue de cabeça em aventuras in-

desejáveis pelo mero desejo de ação e novidade.
Dica: não se disperse [ATLIBRA]

ESCORPIÃO 23/10a21/11

Agora Mercúrio está em desacordo
com Netuno, por isso aconselha você
a não esperar demais de quem ama.

Tenha tato e evite cobranças. Dica: preserve a paz
nos assuntos do coração. [ATESCORP]

SAGITÁRIO 22/11a21/12

Mercúrio forma um contato tenso
com Netuno. Assim, evite enfren-
tamentos e atue com muita habi-

lidade em suas relações pessoais. Dica: os mo-
mentos de reflexão serão fecundos. [ATSAGI]

CAPRICÓRNIO 22/12a20/1

Mercúrio vibra de modo tenso, pro-
cure não se dispersar em atividades
demais e faça uma coisa por vez, com

todo capricho e atenção. Dica: procure valorizar o
que as pessoas tem de bom. [ATCAPRI]

AQUÁRIO 21/1a19/2

O contato tenso de Mercúrio com
Netuno aconselha você a não es-
pecular e a ser especialmente pru-

dente ao investir seu dinheiro. Dica: a Lua facilita as
questões domésticas. [ATAQUA]

PEIXES 20/2a20/3

Netuno está em desacordo com Mer-
cúrio, portanto pense melhor antes
de dizer qualquer coisa e evite en-

volver-se em discussões. Dica: a Lua convida ao
isolamento e à meditação. [ATPEIXES]

Sometimes, o poeta é preto...

Milena Britto
Professora do Instituto de Letras
da Ufba

milenabritto31@gmail.com

“Essa marca recente antiga/Es-
se ronco do rancor da barri-
ga/Essa ferida do chicote da
lida/Essaviolênciaquedefende
que agride/Esse cansaço inato
adquirido/Esse calo de operá-
rio de negro fugido/Essa força
da luta da fadiga/Esse riso tran-
quilo vingativo”. Marcas é des-
sespoemasquefalamdiretoao
coração de quem se pergunta
qual seria o futuro sem “aque-
le” velho passado.

Gramática da Ira, de Nelson
Maca,nãoéumsimples livrode
poesia. Se o próprio título, que
intertextualiza com vozes que
vão de teóricos como Fanom ao
guerrilheiro Carlos Marighella,
denota um encontro tenso e
inquisidor com o leitor desa-
visado, é ainda mais forte o que
significa o conjunto de poemas
e textos que o livro traz.

Essa “gramática negra” se or-
ganiza a partir de uma assu-
mida apropriação de vozes de
personagensanônimosefamo-
sos na história de luta do povo
negro; sem falar nos ícones do
candomblé. Abrir esta obra é
abrir um manual de sobrevi-
vência frente aos discursos ra-
cistas hegemônicos, esses, sim,
violentos, que essa gramática
irada desnormatiza: “Por que
você insiste em acreditar no dis-
curso que o seu algoz forjou/a
chicote/ Este sorriso cordial na
face, mas essas cicatrizes nas
suascostas,negro/Vocênãosa-
be quem são os irmãos Garvey,
Malcom/ e Abdias do Nasci-
mento/ Tão absorto em Álva-
res, Alves, Isabel,/Deodoro,
Freire, Figueiredo,/ Cardoso.”

O livro resulta de mais de
uma década de reflexão e ati-
vismo em torno de um projeto
poético que tem em sua pre-

missaalgumasdissidências,en-
tre elas, a da literatura vincu-
lada às elites e dependente de
legitimações ou de mercados.

O leitor encontra ali Fela Ku-
ti, Abdias do Nascimento, Ma-
chado de Assis, Hamilton Bor-
ges Walê, Mãe Stella de Oxos-
si, Ossie Davis, Malcom X, Fa-
nom, Ralph Ellison, Lima Bar-
reto e outros que apontam a
‘tradição’ do poeta.

Estéticas da negritude
O livro de 176 páginas traz 52
poemas organizados em blo-
cos temáticos, que represen-
tam a estrutura de uma gra-
mática, e é pensado a partir de
um orgânico cruzamento es-
tético que une elementos da
iconografia do candomblé às
texturas visuais da cidade.

A capa é uma fotografia de
Léo Ornellas, que retrata, não
por acaso, uma ladeira do Pe-
lourinho à noite. As pedras da
rua iluminadas por uma luz
dourada causam um efeito in-
teressante:derepente, nãove-
mos mais a rua e sim um rio
que, visto sob a sombra da
escravidão, poderia ser de san-
gue, suor e lágrimas.

É possível também só focar-
mos no lampião aceso. O título
possui uma textura em alto re-
levo e uma das letras é subs-
tituída pelo bastão que sim-
boliza Exu. O projeto gráfico é
assinado por Welon Santos, o
Penga. Em cada página, na
parte superior, o desenho do
pente usado em cabelos afros,
cuja forma também remete ao
bastãodeExu.Époraíqueessa
poesia começa.

Literatura divergente
Nos poemas, um sujeito lírico
revoltado com a crueldade do
racismo. Tanto faz se escondido
ou exposto, é contra esse ra-
cismo violento que a ira dessa
gramática se volta. O “Poema
tirado da pele preta” grita:
“-Olha, um negro! (Meu rosto

ção literária e os discursos do-
minantes. No interessante pre-
fácio do livro, o intelectual cu-
bano radicado na Bahia Carlos
Moore traça uma linha comum
de Maca com artistas negros
de várias origens cujo conteú-
do artístico se une a uma abor-
dagem estética que reivindica
o lugar de reconhecimento da
cultura negra.

Amusicalidadeéoutramarca
da poesia de Maca e um convite
para o leitor se aventurar pelos
saraus para ouvi-lo performa-
tizar à viva voz poemas como O
ser e o parecer: “Dizem que tra-
go o balanço do andar/ Do tum
tum do tambor e dos golpes da
capoeiragem/ Meus maus pre-
cedentes não brotam do acaso/
Minha revolta nasce da cons-
tância de meus delitos/ Di-
zem...”. Não há como não lem-
brar do poeta de ascendência
jamaicana Benjamin Zepha-
niah, cuja performance poética
e abordagens temáticas pode-
riam ter sido concebidas jun-
tinho a Nelson Maca.

Foi uma boa surpresa ver,
nas páginas, os poemas que
tantas vezes escutei pelas que-
bradas de Salvador e de outros
cantos. Levo sempre comigo a
imagem e os arrepios que tive
ao frequentar o sarau BemBla-
ck quando retornei ao Brasil.
Foi um encontro intenso com
aquelas vozes negras que
ecoavam às quartas-feiras no
espaço cultural Sankofa.

O livro de Maca representa
cada um dos poetas que já pi-
saram o sarau para dizer seus
versos. Faz bem ler um livro
que revela um projeto coeso,
que veio sem pressa, e que foi
produzido e pensado para ser
divergente, independente e
preto, sem concessões, forçan-
do um olhar sobre outras pro-
duções da cultura negra.

Éumtrabalhomaduroebem
cuidado e a ira dessa gramática
aponta esperanças por trás do
combate sangrento. Eia!

exposto/Meus traços recupera-
dos/ Minha invisibilidade de-
molida)/(...) – Olhe,/ eu não
disse/ É mesmo um negro.”

A geografia dos poemas re-
mete o leitor a uma sociedade
desnivelada étnica e social-
mente. A maioria traz a ora-
lidade como marca e se apro-
xima bastante do rap. É jus-
tamente no ritmo dessa fala
cheia de contrastes da negri-
tude dos guetos que Maca ar-
ticula a sua poética divergente.
E deve-se dizer que o poeta
prefere acionar a simplicidade
nos poemas, apesar de não
passar desapercebido o seu
vasto conhecimento literário.
Essa escolha faz ainda mais in-
teressante e sólida a sua pro-
posta: antes de tudo é um lei-
tor de poesia.

É do próprio Maca o termo
“literatura divergente”, que re-
sume o seu pensamento em
torno de um questionamento
refletido sobre as estruturas de
codependência entre a produ-

POEMA NA ENCRUZILHADA

“Só
Eu sei
Não consigo
Nada
Paralela sem fim
Na rua reta crua
Dá em nada Contigo
Consigo
Tudo
Meu encosto fica
Deposito
Na cruz da estrada
Padê posto
Palavra arriada
Vida e verso
Nossa
encruzilhada”
Nelson Maca

CURTAS

Arena retoma programação de shows

Foram retomadas as vendas
de ingressos para shows na
Arena Fonte Nova, entre eles o
das bandas Skank e Sinara (R$
160, a inteira), que acontece
no próximo sábado, dentro do
projeto Som na Fonte. Na ma-
nhã de ontem, a Fonte Nova
Negócios e Participações
(FNP), empresa que adminis-
tra a arena, recebeu liminar
que mantém a programação
de eventos da casa, respeitan-
do a Lei Municipal.

Liminar garantiu a
programação de
shows da Arena
Fonte Nova. Estão
à venda ingressos
para todos os
eventos, como
Skank e Sinara

Baiana é destaque nos Estados Unidos

Exposição sobre
mães em A TARDE

Até 30 de junho, o projeto Arte
por Toda Parte, que ocupa o
Hall de A TARDE, apresenta o
trabalhodafotógrafaNaniBo-
nina, especialista em clicar fa-
mílias, gestantes e crianças. A
exposição Mãe, Amor Incon-
dicional exibe fotografias de
mulheres e mães, em diversos
momentos. A visitação é gra-
tuita e acontece das 9h às 12h
e das 14h às 18h, de segunda
a sexta-feira.

A cantora e compositora baia-
na Fernanda Noronha recebe-
rá, hoje, o Press Awards 2015
como cantora brasileira em
destaque nos Estados Unidos.
A cerimônia de entrega da 18ª
edição do prêmio, que este
ano homenageia o ator Tony
Ramos e a cantora Daniela
Mercury, acontecerá no Ama-
turo Theater do Broward Cen-
ter forthePerformingArts,em
Fort Lauderdale. Em dois me-
ses, o concurso recebeu mais

de 380 mil votos na internet.
Depois, durante três sema-
nas, 188 membros do colégio
eleitoral deliberaram. Recen-
temente, Fernanda Noronha
finalizou a gravação de um EP
autoral, que tem influências
da música brasileira e da black
music americana. A turnê des-
se novo trabalho teve início no
estado da Georgia em janeiro
de 2015 e já tem datas con-
firmadas na Flórida e em Nova
York.

Festival Plataforma
da Cultura Negra

O Festival Plataforma da Cul-
tura Negra acontece na pró-
xima semana, de segunda-fei-
ra a sábado, no bairro de Pla-
taforma. Entre as atividades
do festival, o público poderá
contemplar uma exposição
multimídia e a mostra Olhar
Jovem – Juntos pela Política.
Completam a programação
oficinas de turbante, poesia e
capoeira e apresentações de
grupos culturais.


