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esde que nos conhecemos,
há cinco anos, tivemos
apenas dois ou três
encontros casuais e

fugidios na noite curitiba-
na. Voltamos a encontrar-

nos para esta reportagem
após muitas concessões recíprocas em
nossas respectivas agendas. Visito
Cristina em seu apartamento que divide
com o filho Theo, de 18anos, cuja
entrada tem muito em comum com as

casas de seus pais, sobrecarregadas de
objetos de arte; principalmente quadros.
Acomodado no sofá da sala, fito-a com

atenção quase constrangedora. Os
quarenta e quatro anos de idade
parecem não ter passado pela vida
desta mulher, que ainda se movimenta
com a graciosidade das gazelas e cujo
rosto ainda abriga expressões de
meninota levada. Claro, pequenos pés
de galinha alojados nos cantos de seus
olhos, reforçados pelos traços angulares
de seu belo rosto de arquétipo capricor-
niano, insinuam estórias de uma mulher

que, perguntada, admitirá, "sim, confesso
que vivi". De extremidade a extremidade
de seus olhos azul-turquesa de tintura
diáfana emprestada do céu, estende-se
um mar plácido. Nele estão fundeadas
infindáveis pequenas caravelas transbor-
dadas de radiosa tristeza, chamados
sonhos. Mais atrás, abaixo da linha do
equador destes olhos oceânicos, balan-
çam errantes navios-fantasma, mergulha-
dos em brumas e cercados de sargaços e
corpos de náufragos boiando na superfí-
cie. Cristina foi fundo em sua degustação
da vida e as marcas de sua maturidade

sugerem muitas entregas; aquelas de alto
risco e de preço pago à vista.

Filha da historiadora Philomena

Gebran e do artista plástico Fernando
Velloso (e com ele, descendente da
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"O homem brada sua
poesia, a mulher poeta
silenciosamente..."

linhagem do parnasiano Emiliano
Pernetta), Cristina nasceu em Curitiba em
1956 e após a separação dos pais em
1966 passou a viver ao lado da mãe e da
irmã Ângela (bailarina) no Rio de Janeiro.

Voume perdendo
na estampa do sofá
Olho perdido, vidaperdida
no pano velho
de minha alma
rota

pobre

cheia da poeira do tempo
e dotato

Pegar nas gentes
e só colher extratos

Estarsó
sempre só
com as sobras

retalhos das vidas

perdidas
neste estampado.
(CristinaGebran, inédito)
Aos vinte anos de idade, mudou-se

para a Europa, tendo residido por
algum tempo em Paris e depois na
Inglaterra, onde estudou Inglês (que

ensina como professora até hoje)
Literatura e Artes, com certificação
em Cambridge. Lárecebeu importan-
tes impulsos do Cinema, atuando
como assistente de produção dos
filmes "AVida de Brian" da companhia
de comediantes Monty Python ("Um
Peixe chamado Wanda") e "Aventuras
no Tempo" de Tenry Gilliam. Retornou
ao Brasil em 1982 e em 1984 publi-
cou "Blasphemias"; seu primeiro livro
de poesia prefaciado pelo poeta
Thiago de Mello. Ainda atraída pelo
Cinema, mudou-se para Brasíliacomo
funcionária da então Embrafilme,
tendo sido uma das coordenadoras do
Festival de Brasília em 1989. Em 1991
resolveu fixar-se definitivamente em
Curitiba com marido e filho. Do
primeiro separou-se, o segundo
compartilha sua vida.

Autora de dois livrose vasto poetar
pelas páginasculturaisda imprensa
brasileirae paranaense, CristinaGebran
sente, contudo, a ameaça de ver-se
sepultadacomo elefante moribundo no
cemitério dos contos de DaltonTrevisan,
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isto é. vegetar no limbo curitibano.
Rubra

como o sangue

que me corre acelerado

quando te vejo

Negra
Como a noite

rasgada de desejo

quando te sinto

e pulso
como a torcida

dehoje
que torço por ti
e te quero
rubro negro

(inédito)
Resignada. mas cáustica. fulmina:

':Aqui,você corre o risco de viver e não
fazer falta Eu acho que em Curitiba
nem sou considerada uma poeta
curitibana. Foi no Rio que tive a
acolhida de gráficas. produtores e
editores. Curiosamente. quando tentei
publicar meus dois livros em Curitiba.
todas as portas se fecharam Exceção
feita à imprensa paranaense, que sempre
a tratou com carinho. a publicação de
seu primeiro livro esbarrou na falta do
"aval"do maispolonays e mitificado dos
poetas nativos. que à polaca cidade.
cheia de culpas. ainda custa sepultar.
"Essa máquina trabalha sempre para as
mesmas panelinhas. às quais já me referi
há 19 anos, quando cheguei aqui".
reclama Cristina, coberta de meia

razão. porque a Lei Municipal de
Incentivos Culturais, que há alguns anos
viabiliza também a edição de livros
através do mecenato cultural, colocou

algumas travas eficazes à ação das
tradicionais panelinhas.

Embora em sua poesia se expresse o
machucado sentir feminino. com

exceção de Cecília Meireles. entre seus
poetas preferidos constam majoritaria-
mente homens. Do português Fernando
Pessoa ao alemão Rainer Maria Rilke.

foram os versos de Drummond, Sérgio
Rubens Sossella. T.S. Elliot, Neruda.
Garcia Lorca. Octavio Paz. Baudelaire e

Élouard que serviram de moldura para o
retrato da poetisa quando jovem. E é
também por um esporte eminentemente
masculino como o futebol (leia-se: 22
marmanjos disputando uma ridícula
bola... ) e não por um homem só. que
!'!stacarioca por adoção ("a-do-ro
samba. praia. sol, sexo, futebol e detesto
dias nublados ) é capaz de derramar-
se em versos apaixonados. como ilustra
a esc rachada devoção ao Flamengo.
Quer dizer que, apesar da insistente
ladainha feminista. não existe um "poetar
feminino", um olhar feminino para a
Vida? "Eu acho que a poesia não se
divide entre femininoe masculino".
intervém Cristina. "É o dom de uma rara

sensibilidade, que algumas pessoas têm.
E a sensibilidade não tem sexo. Talvez a

manifestação. sim. Como linguagem
pode ter uma certa diferença. É compre-
ensivo que a poesia ainda seja um
terreno ocupado majoritariamente por
homens. O masculino é sempre mais
exposto que o feminino, a começar pela
própriagenitália. O homem que bebe,
bebe em bar (a grande maioria). A
mulher que bebe. o faz em casa (a
grande maioria). O homem brada sua
poesia, a mulher poeta silenciosamente.
aparece menos. mas não poeta menos".

No meio do dia

tateio

comprimida
No meio da noite

tateio comprimidos.
(Tácito Turno)

Quem teme a confrontação com uma
mulher "modernosa", com discurso

preparado e língua afiada. terá suas
surpresas com Cristina Gebran. Amante,
por um lado. do jazz de Billie Holliday.
Alberta Hunter. B.B. King e Miles Davis.
às gargalhadas retira de seu esconderijo
uma foto em que aparece posando ao
lado de Nelson Gonçalves - a garganta
de ouro de um Brasil em extinção &
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porta-voz dos românticos "descamisa-
dos Ainda rindo de seu próprio
conservadorismo. a poetisa faz
questão de contar que anda de ônibus
porque não sabe e não quer dirigir um
carro, e que não tem a menor intimida-
de com a tecnologia do computador.
Internauta amadora mantém-se ainda

alheia ao poetar na Internet. onde se
multiplicam os sites literários. Violação
de direitos autorais na rede virtual?

Ora. "este risco você corre até

mesmo lendo um poema seu para
algum namorado". alfineta Cristina.
Graciosamente desajeitada. só há
pouco começou a colocar o computa-
dor a serviço da poesia. Mas seus
poemas não brotam da tela em branco
do PC: "Nascem como se baixasse um

'santo' em mim, nas horas mais imprópri-
as. quando estou sem papel nem cane-
ta..." Isto pode ser em qualquer lugar. em
pé no ponto do ônibus. no banheiro e a
autora confessa que não tem nenhuma
disciplina ao criar, nem horário ou
necessidade de algum lugar predileto.
Admitindo em sua poesia "alguma
influência" da prosa do argentino Julio
Cortázar. Cristina é taxativa: "Ninguém
parte do zero, sou da opinião de que na
vida nada se cria, tudo se copia. Não de
forma descarada, mas tudo que está
sendo dito agora. já foi dito anteriormen-
te. É claro que a absorção do que foi lido.
vai influenciar a linguagem do estilo,
mesmo que inconscientemente".

Me queriasnua,masnãome querias
assim tão nua.

Minha nudez assusta, pois que
assombra tuas fantasias.

É meu fantasma que querias e não esta

realidade torpe

que é a vida contida e perpetuada na
nudez da carne,

dos olhos. das vísceras.

A nudez da fome, da dor, da covardia.

Me querias nua e agora foges assustado
com seu auto-retrato, branco e nulo.

A nudez da nossa nudez assassinou

todos os sonhos.

(inédito)
A leitura da poesia de Cristina

Gebran sempre evoca em mim a
lembrança de uma das frases da "coletâ-
nea de mal-entendidos" do falecido

dramaturgo alemão Heiner Müller: ':A
maior diversão da escrita reside no

prazer pela catástrofe". a metabolização
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poética de alguma "estratégia fatal"
U.Baudrillard). Avessa a teorias, princi-
palmente à da legitimação poética
através do prazer pelo jogo das palavras,
da construção de labirintos e a utilização
de espelhos ( o universo de Jorge Luis .
Borges), Cristina prefere acreditar na
dor e no sofrimento, e na adoração dessa
mesma dor e deste sofrimento, como

fontes primárias da inspiração e legitima-
ção do fazer poético. Mas, experiente em
colecionar e administrar suas próprias
catástrofes, principalmente as amorosas
(" o prazer pela catástrofe é o próprio
Narciso"...), Cristina esforça-se em
instalar em seu sentir a necessidade do

CriG#na
Gebran
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"viver bem" e ameaça seu público com o
silêncio definitivo: "Viver bem é uma arte.

e é a essa arte que tenho me dedicado
com mais afinco, ultimamente. Por isso

tenho escrito menos. Espero escrever
cada vez menos" (risos). Resta-me uma
imagem, a do encantador de elefantes,
que da porta do cemitério acena para a
graciosa fêmea que se aproxima,
cabisbaixa e com passos trôpegos;
convenci da de que sua missão do poetar
elefantástico chegou ao fim... Mas, a
poucos metros do portal da morte, o
belo animal hesita... - resistirá ao
convite do silêncio definitivo e dará
meia-volta? A
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