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Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como 
palhaço para uma agência de talentos e, toda 
semana, precisa comparecer a uma agente 
social, devido aos seus conhecidos problemas 
mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à 
gozação de três homens em pleno metrô e os 
mata. Os assassinatos iniciam um movimento 
popular contra a elite de Gotham City, da qual 
Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior 
representante.

CORINGA

PROGRAMAÇÃO

CORINGA
Cine Santa Cruz, sala 2: 14h30min (exceto 04 e 08/10), 
16h45min, 19h e 21h15min.
Cine Shopping Germânia, sala 1: 14h30min (exceto 
07/10), 16h45min, 19h e 21h15min.

ABOMINÁVEL
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h15min (exceto 04/10) 
e 17h30min.
Cine Shopping Germânia, sala 2 (3D): 14h (exceto 
07/10) e 17h.

DIVALDO
Cine Santa Cruz, sala 1: 19h30min.

RAMBO: ATÉ O FIM
Cine Shopping Germânia, sala 2: 19h e 21h.

DIVULGAÇÃO

Cinema

A Companhia das Letras 
poderia ter lançado há mais 
tempo a tradução de “A 
literatura nazista na Amé-
rica”, de Roberto Bolaño, 
mas os acontecimentos 
atuais no país acabaram 
proporcionando o momen-
to oportuno, já que por aqui 
se discute se nazismo é 
de direita ou de esquerda 
(como se fizesse diferença) 
e muitos acusam o primeiro 
mandatário do nosso país 
de ser um reencarnação 
de Hitler. A obra, publicada 
originalmente em 1996, 
revelou ao mundo literário 
hispano-americano aquele 
que viria a ser um fenôme-
no mundial depois de sua 
morte, em 2003.

Apesar de ser vendido 
como romance, o livro é 
inclassificável. Bolaño afir-
mou em uma resenha sobre 
“Bartleby e companhia”, de 
Enrique Vila-Matas publica-
da na coletânea de artigos 
e entrevistas Entre parênte-
sis, o que poderia ser atri-
buído a seu próprio livro: é 
“um romance híbrido, que 
reúne o melhor do conto e 
do jornalismo e a crônica e 
o diário de vida”. “A litera-
tura nazista na América” é 
um conjunto de verbetes 
de uma enciclopédia fic-
tícia, trazendo biografias 
inventadas de escritores 
de diferentes países, sim-
páticos, de certa forma, 
ao nacional-socialismo ou 
ao fascismo, num arco que 
vai de 1880, data de nasci-
mento do argentino Mateo 
Aguirre Bengoechea, até 

2029, data de falecimento 
do chileno Willy Schürholz, 
muitos anos depois da pu-
blicação da obra, portanto, 
o que a faz flertar com a 
literatura de antecipação, 
como acontece com o ro-
mance póstumo de Bolaño, 
“2666”. 

Os verbetes, escritos na 
3ª pessoa, trazem desde 
ano de nascimento e morte 
dos autores, acrescidos de 
comentários muitas vezes 

críticos sobre suas respec-
tivas obras, além de relatos 
biográficos que, muitas ve-
zes, conformam narrativas 
que prendem o leitor. Por 
isso não descartaria deno-
minar os textos de “contos 
a la Borges”, pois a sombra 
do mestre argentino está 
presente, lembrando que, 
por seus posicionamentos 
políticos, ele poderia estar 
contemplado no livro, se é 
que um dos escritores re-

tratados não seja inspirado 
nele. 

Um dos capítulos destoa 
dos demais por ser uma 
narrativa em 1ª pessoa. Traz 
a história do chileno Car-
los Ramírez Hoffman, que 
escrevia seus poemas nos 
céus de Santiago utilizan-
do a fumaça de um avião. 
Esse poeta seria retomado 
no romance posterior de 
Bolaño, “Estrella distante”, 
porém com outro nome. 
Bolaño usou muito esse 
recurso de reaproveitar 
personagens em boa parte 
de sua obra.

No que se refere a es-
critores brasileiros, os ver-
betes mencionam dois es-
critores. Luiz Fontaine de 
Souza, nascido no Rio de 
Janeiro em 1900 e morto 
em 1977, tem um obra ex-
tensa e volumosa, principal-
mente na área de filosofia, 
como a Refutação de Vol-
taire. Já o capítulo sobre o 
fictício Amado Couto foi, 
segundo se especula nos 
bastidores, motivo para a 
saída de Rubem Fonseca 
da Companhia das Letras 
em 2009, depois que a edi-
tora começou a traduzir os 
livros de Roberto Bolaño. 
Fonseca é citado nomi-
nalmente como uma fonte 
de inspiração para Amado 
Couto e isso não teria sido 
do agradado do autor de A 
grande arte. 

Esse talvez tenha sido o 
real motivo do adiamento 
da tradução de A literatura 
nazista na América. Valeu, 
porém, a espera.

Um Bolaño que faltava


