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Sarney lança 'Saraminda' em Nova York 

0 senador José Samey lança a edição 
americana de seu romance Saraminda, 
quinta-feira, dia 29, às 18h, em Nova 

York, na sede do Américas Society. No dia 30, 
no mesmo local, às 8h30, fala sobre o desen
volvimento da América Latina e a necessidade 
de ser aproveitada a excepcional oportunidade 
que para isso oferece a conjuntura internacio
nal. O ex-presidente do Brasil alertará, tam
bém, para a ameaça que constituem o distan
ciamento da Venezuela do caminho da demo
cracia e sua escalada militar. 

Durante sua estada em Nova York, Sar-
ney será homenageado com um almoço 
pela Câmara de Comércio Brasil-EUA, 

no dia 28, às 13h, e no dia 29, participará de jan
tar que lhe será oferecido por Susan Segai, 
presidente da Américas Society. Saraminda 
segue o mesmo caminho de outro romance de 
José Sarney, O dono do mar, também em edi
ção americana, publicado há dois anos nos Es
tados Unidos, com grande sucesso de vendas e 
de crítica. 

No Brasil, Saraminda só recebeu elogios 
dos críticos, tendo o famoso escritor, jornalista e cronista 
Carlos Heitor Cony afirmado que "a melhor apresentação pa

ra o novo romance de José Sarney é o próprio livro. Uma história pe
netrada de magia e realidade, o ambiente feroz do contestado, bra-

o: 
sileiros e franceses brigando e se amando na 
pátria sem bandeira do ouro fácil e maldito", 

urro famoso intelectual, o francês Clau-
de Lévi-Strauss leu Saraminda e disse 
que amou "esse belo livro". E acrescen

tou: "Depois dos pescadores do Nordeste, Jo
sé Sarney faz reviver os faiscadores de ouro de 
Caiena e do Amapá com a mesma sensibilidade 
aguda à realidade etnográfica permeada por 
um poderoso lirismo. Sarney reconstitui ao 
mesmo tempo um episódio esquecido, mas sa
borosamente pitoresco das relações da França 
com o Brasil". 

ara o poeta uruguaio e professor de lite
ratura Alfredo Fressia, a propósito de Sa
raminda "como estrutura narrativa, Sar

ney acerta ao situá-la em certa imprecisão má
gica. A violência dos acontecimentos, como o 
erotismo, pode surgir aqui do delírio de Clé-
ment Tamba, um moribundo num quarto de 
Caeina, ou de seu longo e sempre renovado 
diálogo com Cleto, o protagonista. Mas aqui, 
como em O dono do mar, os vivos podem estar 
mortos, e os mortos podem acordar com a 

mesma violência com que buscaram la couleur. A quase irrealidade 
da paisagem amazônica propicia a irrealidade dos personagens, um 
universo de homens dispostos a morrer pelo ouro, pela magia, esta 
literal, pela paixão sempre ingovernável". i 
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