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RESUMO 

 

Este trabalho visa a promover uma reflexão sobre o espaço interdisciplinar que pode ser constituído entre a 
ciência geográfica e a arte literária, ou seja, de como a Geografia pode aprofundar a leitura e a reflexão 
sobre os espaços urbanos a partir do concurso da Literatura. Esse veio analítico permite novas leituras das 
cidades a partir de registros da cultura urbana presentes em obras literárias, considerando-se que elas 
constituem símbolos da tensão entre a racionalidade geométrica ou "geografia" das construções e o 
emaranhado das existências humanas, ambos matéria-prima da literatura. As cidades sempre estiveram e 
estão presentes nas indagações, nas angústias e dos escritores, como um magnífico esforço de leitura do 
mundo, desde a emblemática Babel da Bíblia e da exatidão de Homero, em sua descrição da cidade de 
Tróia, até Dostoiévski, Dickens, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, Victor Hugo, Charles Dickens, James 
Joyce, Stendhal, Dostoievski, Guillaume Apollinaire, Eugene Sue, Shelley, Ezra Pound, Honoré de Balzac, 
Émile Zola, John dos Passos, Doblin, William James, T.S. Eiliot, Hamsun, Peter Handke, Italo Svevo, Ernest 
Hemingway, Luis Borges, Vargas Llosa, Jorge Amado e Milan Kundera, por exemplo. Mas não são apenas 
as cidades concretas que inspiram a obra literária, a exemplo da Sampa de Caetano Veloso e da Itabira de 
Carlos Drummond de Andrade. O imaginário dos autores também "constrói" cidades fictícias e 
emblemáticas, como a Tamara de ltalo Calvino e a Pasárgada de Manuel Bandeira. Este trabalho vem se 
desenvolvendo na disciplina Literatura e Cidade, do Curso de Pós-Graduação em Geografia do IGEO-
UFBA. Nela, através de textos literários previamente selecionados, que tematizam as cidades em suas várias 
concretizações históricas e suas relações com o universo mais amplo da cultura, vêm sendo desenvolvidos 
trabalhos de experimentação teórico-metodológica nessa direção. 
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“Uma cidade é um conto em movimento...” 

Tahar Ben Jellon, poeta morriquino, (1985) 

 

A cidade é o teatro por excelência intelectual, e tanto os escritores como seus 
leitores são atores urbanos. Ao longo dos séculos a cidade tem sido motivo perpétuo de 
indagações, nas angústias e na reflexão dos escritores, como um permanente esforço da 
leitura do mundo. Desde a emblemática Babel (Gênesis 11:1-9), metáfora da primeira 
condenação da civilização humana, e a exatidão de Homero, poeta épico grego, em sua 
descrição da cidade de Tróia, revela-se uma íntima relação entre a literatura e a cidade. 
Na história, os dois fenômenos – escrita e cidade – ocorrem quase simultaneamente. A 
cidade-escrita ganha uma dimensão transcendente, vez que se fixa na memória que, ao 
contrário da lembrança, não se dissipa com a morte. A cena escrita da cidade 
permanece. E não são apenas textos que a cidade produz (documentos, registros, mapas, 
plantas baixas, inventários etc.) que fixam essa memória, mas a própria arquitetura 
urbana cumpre esse papel. O traçado das ruas e o desenho das casas, das praças e dos 
templos, além de conter a experiência daqueles que a construíram, revela o seu mundo. É 
porisso que as formas e as tipologias arquitetônicas podem ser lidas e decifradas como se 
lê e se decifra um texto literário. A arquitetura das cidades é, ao mesmo, tempo 
continente e registro da cultura urbana. Mesmo quando a demolição/ desconstrução 
gerada pelo “progresso” determina o apagamento da memória urbana traçada na escrita 
das pedras e tijolos de suas edificações, é possível resgatar essa memória através do livro, 
lugar de inscrição do passado, frente ao que se vai transformado em ruínas. 

Sobre esse aspecto, é impossível não pensar nas palavras do historiador italiano 
Giuglio Carlo Argan:  

“o que a especulação imobiliária fez com as cidades históricas é o resultado de 
um juízo, ainda que inconsciente, do não-valor de uma vontade destruidora 
substancial pervertida, ainda que inconfessa. A luta não é entre cultura e 
incultura, mas entre duas culturas, a segunda das quais tem como meta a 
destruição da primeira, tida como oposta e como obstáculo ao seu 
desenvolvimento”. (ARGAN, 1993) 

Cabe ao historiador buscar recriar o que teria se passado um dia e, ao escritor 
criar um enredo do que poderia também ter ocorrido. Vale lembrar que a ficção não se 
opõem à realidade. Pela pena de escritores como Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, 
Victor Hugo, Eugene Sue, Charles Dickens, James Joyce, Honoré de Balzac, Stendhal,, 
Dostoièvski, Guillaume Apollinaire, Émile Zola, Döblin, Peter Handke, Ítalo  Svevo, Ernest 
Hemingway, Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Mario Vargas Llosa e tantos outros, a cidade 
vai sendo reconstruída como tema, na medida em que é nela que o drama da 
humanidade está  sendo jogado .  Escondida em seu enigma , a cidade desafia o escritor 
a decifrá-la, exigindo dele um olhar que vê além das aparências  e toque, a alma das 
ruas. Assim, os textos literários nos colocam diante de cenas urbanas que traduzem a  
percepção dos escritores. Dois exemplos : quis o destino que Charles Baudelaire  
(Paris,1821 – Paris,1867),  cultor de Paris , fosse contemporâneo das grandes reformas 
da capital francesa na segunda metade do  século XIX, empreendidas pelo então prefeito 
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do Sena, Barão Georges-Eugêne Haussmann, que em 17 anos de gestão na prefeitura 
de Paris(1853-1870) transformou profundamente a cidade. A Paris de Baudelaire é a 
cidade em mudança: 

Paris change  ! mais rien dans ma melancolie 
N’a baugé! palais neufs, échafaudages, blocs, 
Vieux faubourgs,tout pour moi devient allégorie, 
Et mes chèrs souvenirs sont plus lourds qui des rocs. 

Baudelaire nos  adverte  que as cidades são vivas, justamente porque são 
habitadas. E, por serem vivas, mudam. 

O segundo exemplo pode ser encontrado na poesia  de Carlos Drummond de 
Andrade (Itabira. 1902 – Rio de Janeiro,1987), que, na fase inicial de sua vasta obra, 
reflete uma imersão na vida urbana da época. É poesia metropolitana por excelência  e 
Drummond, embora vindo da  pacatez  do interior de Minas Gerais, se transformará no 
maior poeta do Brasil, com uma temática que penetra no enigma da vida citadina : 

Estou na cidade grande e sou um homem 
Na engrenagem. Tenho pressa. Vou morrer. 
Peço passagem aos lentos. Não olho os cafés 
que retinem xícaras e anedotas, 
como não olho o muro do velho hospital em sombra. 
Nem os cartazes. Tenho pressa. 

É nessa medida que os textos literários , quer sejam romances, contos, poemas ou 
ensaios, buscam a verdadeira essência das cidades. A cidade é tessitura, trama da 
experiência literária. Seja a cidade natal, seja a cidade grande, quase sempre em torno 
da cidade o homem constrói sua vida pessoal e, consequentemente sua obra literária. A 
cidade é o cenário da nossa vida cotidiana, lugar de nossas emoções e vivências. Somos 
parte dela, da urbe, somos urbanos. É verdade que a literatura também visita o campo, 
mas vive principalmente na cidade. 

E não são apenas as cidades concretas, as cidades reais que inspiram os 
escritores. A  literatura é também povoada por cidade imaginárias : Antares (Incidente em 
Antares, de Érico Veríssimo) , Macondo (Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia 
Marquez), Esmeralda, cidade construída pelo Mágico de Oz (de L. Frank Baum), 
Lestrigônia, imaginada por Homero na Odisséia, as cidades de  Mihragem  e Irem das 
Torres Altas encontradas nas Mil e Uma Noites, Príncipe Feliz, cidade sonhada por  Oscar 
Wilde em O Príncipe Feliz e outros contos, Triste-le-Roy e Babel  nascidas do imaginário 
do poeta cego Jorge Luis Borges, A Cidade dos Suicidas de Robert Louis Stevenson. São 
bastante conhecidas a Pasárgada do  poeta Manuel Bandeira : “Vou-me embora para 
Pasárgada / Lá sou amigo do rei...” e as Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino , cuja 
narrativa permite que Marco Pólo relate ao imperador tártaro Kublai Khan cidades 
imaginárias  do seu reino:  

O olho não vê coisas mas imagens de coisas que significam outras coisas...o 
olhar percorre os caminhos como páginas escritas : a cidade diz tudo aquilo que 
deves pensar, faz-te repetir o seu discurso, e quando pensas estar visitando 
Tamara não fazes  mais do que registrar os nomes com os quais ela se define a 
si própria  e a todas as suas partes”. (CALVINO, 1991) 
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Mas não somente Tamara. Toda cidade pode parecer um discurso que articula 
variados signos. Cada um pode ver o real urbano de forma diferente, vez que a cidade 
comporta múltiplos olhares e discursos. As cidades desenvolvem uma linguagem 
mediante duas redes diferentes e superpostas : a física , que o visitante percorre até 
perder-se na sua multiplicidade e fragmentação, e a simbólica, que a ordena e interpreta, 
ainda que somente para aqueles capazes de ler como significações o que não são nela, 
mais que significantes sensíveis para os demais, graças a essa leitura, reconstruir a 
ordem, como nos ensina Angel Rama em Cidades das Letras :  

Há um labirinto das ruas que só a aventura pessoal pode penetrar e um labirinto 
dos signos que só a inteligência raciocinante pode decifrar , encontrando sua 
ordem. (RAMA, 1985) 

As manifestações culturais, populares e eruditas, as igrejas, os monumentos, o 
patrimônio arquitetônico, as praças e jardins, o traçado urbano, os arquivos, os museus, 
as obras de arte, os fazeres e as peculiaridades do comportamento social, a paisagem e 
os vestígios arqueológicos podem estar reunidos na cidade. Tudo isso constitui, na 
cidade, as suas referências, a sua memória e a sua identidade. A cidade é o espaço da 
memória e da cultura . É na cidade que se produz a arte e ao mesmo tempo, como 
explica Argan em História da Arte como História da Cidade, ela é produto da arte. Mas as 
cidades constituem, por outro lado, um complexo em permanente transformação. Para 
entendê-las não basta a visão de sua configuração física. São necessários múltiplos 
enfoques e avaliações. É nesse sentido que o arquiteto Glauco Campello adverte :  

“Não saberíamos lidar com os produtos da memória , da arte e da história  sem 
aprender o que é cidade. Ou, dizendo de outra maneira, conhecendo a cidade 
poderíamos aprender e construir essa integração de uma visão abrangente , 
multifacetada, de nosso patrimônio cultural. E poderíamos aprender a lidar com 
os produtos materiais e imateriais que constituem o seu acervo, sem a limitação 
de apenas vê-los, isoladamente, com  o afeto mítico pelas coisas do passado.”  

Sob muitos aspectos a literatura que surgiu na segunda metade do século  XIX  e  
se  desenvolveu  no  século   XX  foi  uma  arte  das  cidades, principalmente daquelas 
que, por diversas razões históricas, haviam adquirido uma intensa atividade como centro 
do poder e da vida social, e do intercâmbio  cultural e intelectual. Nessas cidades que 
celebram o urbano com seus cafés e cabarés , revistas, editoras e galerias, destilavam-se  
as novas estéticas , as gerações discutiam e os movimentos contestavam. Essas cidades 
eram ambientes geradores de novas artes , pontos centrais da comunidade intelectual  e 
mesmo de conflito e tensão intelectual, em sua maioria com um papel humanista 
consagrado , centros culturais e artísticos tradicionais , locais de arte e da boêmia, de 
aprendizagem e de idéias. Aí se encontravam   as   instituições   literárias     básicas :  
editoras, bibliotecas, livrarias, teatros. Aí também estavam as intensidades do contato 
cultural e as fronteiras das experiências : as pressões, as novidades, os debates, o lazer, o 
dinheiro, a alta rotatividade das pessoas, o fluxo de visitantes, o som de muitas línguas, a 
rápida troca de idéias e estilos. E convêm  não esquecer : a cidade é também lugar de 
uma  violência proliferante com que vivemos, entre assustados e indiferentes. E não se 
trata de focalizar a violência   da destruição do patrimônio, da memória da cidade, mas 
de outra forma de violência gerada pela modernidade – que jamais conseguiu ser 
humanista- intensificada por um mundo econômico-social perverso. A cidade grande 
produz, também, muita  miséria. Dela fazem parte os mendigos, as prostitutas 
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decadentes, os pivetes, os sem-teto, os assaltantes e outros congêneres, que a cidade em 
crise produz, segrega e expele como se fossem as “moscas da sociedade”. Eles – os 
excluídos, também são a cidade. 

 

CIDADE-LABIRINTO 

A cidade é uma obra coletiva que desafia a natureza, incluindo a própria  
natureza  do  homem.  O  homem –citadino  é  presa da cidade, está enredado em suas 
malhas. Não conseguiu sair desse espaço , vez que a civilização urbana  estendeu seus 
tentáculos para além dos centros metropolitanos e continua a  preencher grandes áreas 
que gravitam em torno desses centros. Assim, o citadino-homem a deriva -  está na 
cidade como em labirinto, não pode sair dela sem cair em outra, idêntica mesmo quando 
diferente, como expressa Otávio Paz no poema “Falo da Cidade”.  

A perplexidade do homem diante do labirinto por ele próprio construído pode ser 
também visualizada nos versos metafísicos de Jorge Luis Borges : 

...Estás dentro 
E o alcácer  abarca o universo 
E não tem nem anverso nem reverso 
Nem extremo muro nem secreto centro  
Não esperes que o rigor do teu caminho 
Que tristemente se bifurca em outro, 
Que obstinadamente se bifurca em outro, 
Tenha fim.   (BORGES, 1999) 

Depreende-se daí, a perplexidade do homem que se  aventura pelo desenho 
intrincado da cidade-labirinto : ele, o indeciso, o hesitante, está envolvido por muitas 
ramificações – não sabe que caminho tomar. Em suma, como expressa Walter Benjamin, 
a cidade é a realização do antigo sonho do labirinto. 

 

A LEITURA DA CIDADE 

Promover uma reflexão sobre o espaço interdisciplinar que pode ser construído 
entre a ciência  geográfica e os textos literários, ou seja, de como a Geografia pode 
aprofundar a leitura sobre os espaços urbanos, a partir do concurso  da literatura , é o 
trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito da disciplina O Espaço Geográfico na 
Literatura do Curso de Mestrado em Geografia do Instituto de Geociências da 
Universidade Federal da Bahia. A leitura da cidade, primeiro pela literatura e depois pela 
realidade. Ler os textos humanos sobre a cidade e os textos que a cidade produz. A 
memória livresca e a memória da      cidade. Através  de textos literários, previamente 
selecionados, que tematizam as cidades em suas várias concretizações históricas e suas 
relações com o universo mais amplo da cultura, vêm sendo desenvolvidos trabalhos  de 
experimentação teórico-metodológica, tendo sempre em mente que a cidade é um texto 
diante de nossos olhos  e que não se pode entender uma cidade sem compreender o seu 
passado. 
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Para essa leitura tornou-se igualmente indispensável a utilização do cinema, vez 
que é um instrumento cultural essencialmente urbano. O cinema nasceu no final do 
século XIX e se expandiu com as grandes metrópoles do mundo. O cinema e a cidade 
cresceram juntos e se tornaram adultos juntos. O filme é testemunha do desenvolvimento 
que transformou as cidades da virada do século dezenove nas cidades atuais, em plena 
explosão, febris, onde vivem milhões de pessoas. Ademais, em certo sentido, o cinema 
também é literatura, vez que nasce de um roteiro, de um texto escrito. O cinema, 
portanto, é o espelho adequado das cidades do século XX, e um documento histórico do 
nosso tempo. 

O cinema nos faz ver , com freqüência, hipóteses e realidades muito mais 
contundentes de cidades do que aquelas que nos permitiria imaginar um olhar real, a 
câmera-olho. Desde o clássico Metropolis de Fritz Lang até os recentes Blade  Runner, O 
Caçador de Andróides, de Ridley Scott  e Céu sobre Berlim de Wim Winders, a indiscutível 
vantagem dos filmes de proposta urbana sobre qualquer outro processo visual se apoia 
em suas possibilidades totalizadoras . 

 

CIDADES-TEMA 

Três cidades-temas  foram escolhidas para o enredo da disciplina : Salvador, Paris 
e Los Angeles. Ler a escrita dessas cidades e essas cidades como escrita, ainda que as 
cidades, como os sonhos, são construídos por desejos e medos, ainda que o fio condutor 
de seu discurso seja secreto, que suas regras sejam absurdas , as suas perspectivas 
engenhosas , e que todas as coisas escondam uma outra , como assinala Ítalo Calvino, 
em sua Cidades Invisíveis. 

 

SALVADOR 

A mais velha das cidades do Brasil. Fundada há 456 anos, foi a primeira capital 
portuguesa da América e se manteve como cabeça da Colônia por mais de dois séculos. 
Salvador nasceu mais fortaleza do que cidade. O sítio escolhido para plantar a cidade-
fortaleza, no alto de um platô  a  cavaleiro da Baía de Todos os Santos, obedeceu a 
critérios urbanísticos greco-romano. Cidade-Acrópole, a escolha do sítio, de caráter 
fundamentalmente  defensivo, pesará sobre a cidade em todas as  etapas  de sua  
evolução. Ainda se mantém como cidade importante , capital do Estado da Bahia,  e 
uma cidade que passou por transformações significativas ao longo dos séculos. 
Transformações e permanências. Em São Salvador da Baía de Todos os Santos , os 
símbolos e significados do passado se interceptam com os do presente, construindo uma 
rede de significados móveis. Em Salvador o passado faz parte do presente. 

Cenário do primeiro poeta do Brasil, Gregório de Mattos, o “Boca do Inferno”, 
que, com sua poesia satírica criticou a corrupção, os desmandos administrativos e os 
arremedos da fidalguia da Cidade da Bahia. O poeta de “Triste Bahia” ! ó quão 
dessemelhante..., que Caetano Veloso recriou na sua “Triste Bahia”.  Cidade de Jorge 
Amado, a cidade dos Capitães de Areia, dos Pastores da Noite, de Tieta do Agreste, da 
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vida amorosa de Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Pelourinho de Suor, de Jubiabá, do 
velho cais dos Velhos Marinheiros e da Morte e a Morte de Quincas Berro D’Água. Não 
existe escritor mais baiano que Jorge Amado. Íntimo da Cidade da Bahia, escreveu uma 
biografia da cidade que tanto amou : Bahia de Todos os Santos , Guia de Ruas e 
Mistérios. Cidade de poetas, romancistas, contistas que se deixaram seduzir pelo mistério 
oleoso de suas ruas carregadas de histórias, de suas ladeiras íngremes de nomes 
pitorescos, de seus becos estreitos e esconsos : Godofredo Filho ,Vasconcelos  Maia, 
James Amado, Guido Guerra, Florisvaldo Matos, Luis Henrique Dias Tavares, Ariovaldo 
Matos, Ruy Espinheira Filho,  Fernando da Rocha Peres, Carlos Cunha, Gey Espinheira, 
Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Zelia Gattai... A cidade vista através do olhar de seus 
escritores. 

Salvador, que na década de 1960  passou por uma das mais vastas e profundas 
transformações urbanísticas de que se tem notícia. Salvador, do belo Pelourinho 
restaurado. A Salvador turística contemporânea. 

 

PARIS 

Cidade-mito, polissêmica e polifônica, metonímia da modernidade urbana. A  
antiga aglomeração gaulesa do século III a.C.  A Lutetia Parisiorum – a cidade dos 
Parisii, dos romanos, da Ile de La Cité. A capital do século XIX, cidade de Baudelaire, 
onde se depara com a história a cada esquina. Paris dos  grands boulevards, da grande 
revolução de Haussmann – uma reforma que teve motivações políticas : o alargamento 
de espaços visando evitar outro 1848 – o movimento popular que aterrorizou a burguesia 
instalada no poder . Paris dos “ anos loucos”, da década de 1920, espaço da boemia, 
da tolerância e do exibicionismo amoroso. Paris do Sena, o rio das águas cor de garapa, 
da Rive Gauche, de Notre Dame de Paris, de Montmartre e Montparnasse, das velhas 
moradas de quatro andares e telhados de ardósia. Paris das narrativas de Balzac, Zola e 
Hugo. Paris do flâneur, que se fascina com a errância sem rumo pelas ruas. Flâner, como 
dizia Balzac, é uma ciência, é a gastronomia do olho. Paris dos imigrantes, de Pablo 
Picasso, de Hemingawy, Strasvinski, Modigliani, Gulbenkian, Oscar Wilde, Gertrud Stein, 
Diego Rivera, Scott  Fitzgerald, Chagall, Diaghilev, Gris, Tzara, Blaise Cendras, James 
Joyce, Guillaume Apollinaire.  Paris da “Genération Perdue”.Paris de maio 68. Paris 
cosmopolita. Capital do Mundo. Cidade das Luzes. Paris dos rebeldes sexuais , da 
revolução da cultura, da harmonia arquitetônica e da modernidade de obras polêmicas: 
Parly II, La Défense, Centro George Pompidou ,  Grande Biblioteque e da Pirâmide de 
Vidro. Paris de La Villete , cidade da ciência e da indústria . Paris subterrânea , dos metrôs 
e das galerias. Paris que mereceu o depoimento apaixonado de Ernest Hemingawy : “Se 
tens a sorte de teres vivido em Paris quando jovem, por onde quer que andes pelo resto 
de tua vida, ela estará contigo, porque Paris é uma festa móvel”. (1985) 

Paris das ruas , espaço efetivamente público. Dos cafés, do Closerie de Lilás, do 
Café  des Amateurs, do Deux Magots , do Café Flore. Paris de Jean Paul Sartre, de 
Simone de Beauvoir, de Juliette Gréco, de Y. Montand, de Piaf.  Paris, cidade literária, e 
como afirma a psicanalista Betty Milan ,  “todo escritor , de certo modo, é parisiense de 
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nação, além de ser parrhisiense pela  sua relação com a palavra, pois parrhisa em  grego 
significa liberdade de falar. Por isso, talvez , tantos escritores se exilaram em Paris”. 

 

LOS ANGELES 

Los Angeles é o futuro. Síntese da cidade- mundo,  a cidade mais mediatizada da 
América ( e possivelmente do mundo) e devido a sua onipresente  exibição de si mesma 
no cinema , é a cidade que as pessoas mais vêem no mundo , ainda que 
fragmentariamente. Los Angeles surgiu para desempenhar  o duplo papel de utopia e 
distopia para o capitalismno avançado. Como observou Brecht, o mesmo lugar simboliza 
tanto céu quanto o inferno. (DAVIS, 1993). 

Los Angeles é a cidade que melhor ilustra e sintetiza a dinâmica da espacialização 
capitalista. Cópia sem modelo, simulacro total. Nem sonho, nem realidade : 
hiperrealidade.  O antigo El Pueblo de Nuestra Señora La Reina  de Los Angeles de 
Porciúncula ou L.A., como a denominam seus habitantes, é uma das maiores metrópoles 
industriais do planeta – uma tecnópole – a cidade que mais rapidamente cresceu no 
mundo industrial moderno. É a terceira cidade em língua espanhola , depois da Cidade 
do México e Buenos Aires e antes de Madri e Barcelona. Poliétnica, a sua população , é 
constituída por americanos de diversas origens, chineses , japoneses,  vitnamitas  e 
mexicanos. A  maior  parte  da  população vive em guetos.  Há em Los Angeles uma 
Chinatown, uma Koreatown, uma Little Tóquio, o Barrio Latino, os bairros “brancos” e os 
guetos negros.  

“Há uma Boston em Los Angeles, uma Lower Manhattan e uma South Bronx, 
uma São Paulo e uma Cingapura.  Pode não existir nenhuma outra região 
urbana comparável que apresente tão vividamente uma  articulação composta 
de processos de reestruturação urbana. Los Angeles parece estar conjugando a 
história recente da urbanização capitalista em virtualmente todas as suas formas 
flexionais”. (SOJA, 1989) 

Assim é Los Angeles. Cidade de ricos , novos-ricos, Yuppies e de homelesses . 
Cidade pós-moderna e do Terceiro  Mundo. Cidade do Sol (Land of Sunshine) e de 
paisagem noir. Cidade das cidades. Da pobreza  sombria e dos ensolarados palacetes 
em Bel Air  e  Beverly Hills . Cidade da utopia de Hollywood, imortalizada  no filme 
Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard,1950) de Billy Wilder. Cidade da utopia de 
Venice, elegante balneário com seus canais artificiais, suas gôndolas, que inutilmente 
ambicionou repetir a Veneza dos Doges do Adriático. Cidade onde se pôde encontrar , 
em um só dia, escritores da magnitude de Thomas Mann, Nathanael West , William 
Faulkner , John Steinback, Dorothy Parker, Bertold Brecht, Ray Bradbury, Aldous Huxley, 
Jack Kerouak, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Dalton Trumbo e mesmo o 
aviador-escritor Antoine de Saint- Exupéry.  

Cidade da distopia, dos guetos negros , da violência das gangues de rua, da 
anfetamina e do crack, da violência  high-tech, da polícia (LAPD) que nos faz lembrar o 
palco cinematográfico de Robocop, de Paul Verhoeven. Cidade da Autopia, o lugar do 
mundo mais voltado  para o automóvel , que contribuiu  para   sua   morfologia  urbana  
altamente  descentralizada,  que, certa vez, foi descrita como “ sessenta subúrbios em 
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busca de um centro”, numa clara alusão à “Seis Personagens a Procura de uma autor”, 
de Pirandello. Já não podemos nos satisfazer com uma simples combinação binária de 
cidade e subúrbio, centro e periferia, que implica uma clara polaridade na qual a primeira 
é “dominante” e a segunda a “dependente”. Em vez disso, devemos cada vez mais 
encarar a nova metrópole regionalmente, como um complexo mosaico geográfico, senão 
um caleidoscópio, de modelos de desenvolvimento desigual em rápida mutação.A Los 
Angeles pirnadelliana é enamorada de sua vasta horizontalidade, quanto Nova York o é 
de sua vertiginosa verticalidade. 

O cenário Blade Runner – sombrio e decadente – é uma visão perturbadora do 
futuro de Los Angeles : a cidade como conjugação da opulência tecnológica e miséria  
espiritual. 

 

COMO PALAVRAS FINAIS... 

Três cidades. Todas as cidades , a cidade. Qualquer cidade propõe um olhar em 
duas direções : o texto da cidade e a cidade-texto. A escrita das cidades. Cidade e 
Literatura. Cidade como trama de experiência literária, a memória urbana resgatada 
através dos textos. E como escreveu o escritor cubano Guillermo Cabrera Infante,  
falecido em 2005 : “A História , ou seja, o tempo , passará, mas permanecerá sempre a 
geografia, que é nossa eternidade”. O resto é enigma... 
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