EDITORA/Inauguração

O lado mais so istícado do sotaque mexicano
A instalação da jilial brasileira
da Editora Fondo de Cultura
Economica de Mexico prova que
mexicanização não é SÓ SiflÔflimo
de cl ranialhã o e subliteratura
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Lina de Albuquerque
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que se convencionou a chamar de "mexicjtii
?.aç'a() da cultura brasileira milo deve sei' associa
do apenas com a aura brega da atual novela de sucess(
do SBT. a inelodram:iiica Carrossel, A recente inaugu
raaí ) da sucursal brasileira da Edi it )ra Fondo de Cul
tura Economica de Mexiei ) em S10 Paulo expõe Umhéni o lado culto e elegante desse fenômeno. A editora
estatal mexicana tem hoje -4" anos, cinco mil títulos no
catalogo, filiais em oiti países da América lttina e nos
Estados tnidos. Seus livros sao de õtima _lualidade,
custam a metade do preço e visam atendei principal
mente ao mercado univers)tari( . A inaugur,iça() da filial
d) Pondo no Brasil, na noite de sexta-feira, P ivavelmente
ixisti ao hugo do grande público de Carrosscl.
() abrasileiramento do Fonclo contribuirú para am
pliar o espaço oferecido aos autores nacionais na editora. Atualmente, os escritores brasileiros ja têm ra
derúvel participaçiio no Pondo. A editora mexicana h'i
muito tempo publica em hi'tgua eSl)anlR )li ('lassic( s da
literatura do País, como Memórias Póstumas de Brás
Cubas, de Machado de Assis. Na area de ecuii( imia,
vale lembrar que Celso Furtado fui lançado pelo Ei
do antes de ter os seus textos publicados no Brasil.
"egundo o diretor da filial brasilei ia, o ensaisia e pu leia
argentino Alberio \-Iario Perrraie, entre os prõxinu)s
lançament >5 estão uma seleç'úo de ensaii is do critico
de literatu ia Antonh ) Cnciid> i
que iii ida nau i c )nia
coiii nenhuinia obra sua IracILIZÍcla para o castelhano
- -. uma novela de Autran Dorado
u
e nia pesquisa do
Instituto de Estudos l'olitk'os e Sociais do Rio, co> n'de
- nada por 1-lélio jaguaribe.
"Espero que agora o leitor brasileiro volte a cultivar
o hábito (te ler em espanhol", disse 1 lélio Jaguaribe.
Na Sua opinião, a instalação da sucursal da editora no
Brasil constitui "um do,, principais eventos culturais
dos últimos tempos'. (:) critic( 1 ,'\iitOiiio Cândido se
apressou em chama raatt'nç'ão para o lato de a sua
tgel':tÇaí) ter se aproveitado imensamente dos hei'> s d
l:u n'ido, no período de sua fi!ri'i'iiaío acadêmica. ',o
mente a partir da decadi dos ó() e (iie ('( )iTleÇOLi a ser
traduzido para o português material de relevante intei'esse da arca de sociok)gia. 1u i por intei'niédio do
Pondo que o Brasil teve ac>ss> 1.
exemplo. :ts pri
mci ras edicoes criticas de O Capital. de Marx.
() ex'pi'esidente do Nk'xico e atual diretor-geral da
matriz do Foncli > de Cultura. Miguel dc la Madrid, rca
firmou o interesse em investir ciii obras de histõria e
teeflu )logia. Desde já. De la Madrid enc.'oniendou um

8

j

-d'
.1

>'

1

5
/

»

4

'

.±_i.
Antonio Cândido (De Ia Madrid e Sarney ao fundo): pela primeira vez e,n C.u,Ste//ia no
hei'>> didático 5> bre a 1 listo>'ia do Brasil, ci
ainda está sendo s i'idadu por Perrone, A Foi'>
a possihilidid de lançu' publicacões em sistei
t-x.lição com a t 'nivc'rsidade de Não Paulo ( 1,51
públicos e, eventt,iajmente. aiit )rtdsprivadis. (
rneinõrias que Celso Furtado prepara sení Pub
multmncamente. pelo E> nido e por uma editora
Entre os diversos presentes na solenidade
i'ac'k) da sede brasileira
como as escrite
Fagundes 'l'elles e Nélida Pitu n. e o empi'es
Mindlin - estava também um autor que
História Concisa da Literatura Brasileira,>]
Bosi, cu untui "um di >5 i'>l,ii( ires escritores con
id'> >5:1) ex pi'esidente Jose Sarnes'. Seu hivrt ii
Norte de Aguas ja aparece 110 catáli go nual (1(1
>>uti'os dele irão, s n'qi e ul'iu tudo o uiu:uii:ik
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Octavio Paz

obra completa circula pela Europa

