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Sarney lança 
romance em 
Buenos Aires 

Buenos Aires - O sena
dor José Sarney admitiu * »JJ 
ontem na capital argentina-'jg 
que, para ele, "a política foi {yj 
um destino, mas a literatura 
sempre uma vocação". Sar
ney está em Buenos Aires 
esta semana para lançar sua 
obra. Essa vocação "foi a 
que me empurrou à políti-
ca...porque comecei como 
jornalista e o jornalismo -? 
segundo creio - é um géne
ro literário", disse à agenda ^ 
estatal Telam. 

Sarney considerou umft*» 
tradição latino-americana^| 
dos políticos-escritores <{u^ 
chegam ao poder. "Intele^ 
tuais foram Rómulo GaHéí^ 
gos, Bartolomé Mitre -ír|^f 
dutor de Dante -, Dominga 
Faustino Sarmiento, e ínte>5 
lectual é Fernando He^fj 
rique Cardoso". : | 

Acentuou que "a literal' 
tura que faço, tem suas fon
tes no imaginário popular, 
nas figuras do povo, nos. 
costumes e nas lendas". 

"São as mesmas fontes 
-disse - de todos os escrito
res do sertão brasileiro, de 
onde eu sou, e de onde são 
Jorge Amado e Guimarães 
Rosa". 

t*o 

Destacou também ĉjjDte ^ 
sempre se dedicou à fya&$*í{ 
tura e que, em seu úit&mo" 
livro, um romance, exploía 
o imaginário popular dê 
nordeste de seu país fc-sjia . 
relação com um protagO-N 
nista privilegiado, o mar. 
Precisamente, O dono do mar 
- recém publicado pela edi
tora Fondo de Cultura 
Económica da Argêntea -*• 
evoca a atmosfera do lito
ral, no norte do Brasil: his
tória de pescadores qu$-ç$r> 
cam o capitão Cristóndt^ 

Sarney afirmou que "a 
literatura brasileira não 
tem muitos livros sofere o 
mar. Ainda mais: na 
América Latina não temos 
muitos livros sobre o xtiãt; 
em meu romance o pèrscr 
nagem central é o próprio 
mar". Segundo o poiítíco-
escritor, "o protagonista 
(Cristório) encarna tudo 
aquilo que o mar tem para 
nós de misterioso, de fan
tástico e de ominoso. Ê urn 
mar talvez mais vinculado 
às lendas, com o século 
XVI, século XVII, quando o 
homem sabia pouco Ou 
nada do mar, e pouco dos 
seres que o habitavam.O 
dono do mar tem seis edi
ções no Brasil, duas no 
México e França, e acaba 
de sair na Espanha, Grécia, 
Roménia e Argentina. 


