Resumo de Urbis Nefasta
Este e um livro de poemas organizados em cinco blocos: Infancia, Urbis
Ne-fasta, Recife, Abstracao e Fragmentos. Infancia reune trabalhos relacionados tanto as emocoes da minha infancia, quanto as emocoes da
tragedia da miseria e violencia nas vidas de criancas.
Urbis Nefasta apresenta uma colecao de poemas cujos centros esteticos
e perturba-dores situam-se na vida social e urbana e seus incomodos
processos de (des)orientacao dos afetos e das emocoes. Recife foi
constituido como um bloco separado de Urbis Nefasta por ser o polo
geografico (nevralgico) de onde a maioria dos poemas emanaram, mas
onde alo-quei somente poemas sobre a cidade e algumas pessoas que
marca-ram e ainda marcam minha experiencia existencial naquela cidade.
Em algumas situacoes mais radicais, nao encontrando uma forma me-nos
abstrata de expressao, optei por uma (quase) completa destitui-cao do
conteudo logico dos versos em prol de uma estetica e ritmos mais
adaptados ao fluxo de emocoes que nao podia mais ser contido.
Estes versos estao organizados em Abstracao. O ultimo bloco e constituido pelos poemas que eu tive mais dificuldade em compartilhar, porque
expressam os meus sentimentos mais radicais em relacao a vida
fragmentaria e fragmentada que desloca todos os aspectos mais
relevantes a alegria de viver para relacoes fetichistas com os objetos das
cidades, com sua geometria, com os objetos de consumo e com as
proprias pessoas.
Ainda, permeiam estes poemas a confusao de afetos e objetos escondida
sob uma (des)figuracao ou necessidade de mostrar desempenho como a
qualidade mais importante dos individu-os de uma sociedade. Dai um
pouco a razao do titulo do livro: observo, nas cidades, um fluxo de
pessoas, objetos, utopias e universos, mas que correspon-dem
frequentemente a consequencias caoticas, insatisfatorias, genoci-das,
suicidas.
A

poesia

permite

conversar

sobre

estas

coisas,

produ-zindo

compreensoes alem dos sentidos das coisas. Nao procure aqui por razoes
ou solucoes para estes dilemas, isto e somente um livro de poesias.
A unica realidade e a materia de que foi feito: radicalidade e sinceridade.
Acesse aqui a versão completa deste livro

