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A Revistta ABEHAC
CHE em seeu nono núm
mero apreseenta artigoss que se inccluem
em uum dossiê dedicado
d
ao
o tema “Trrânsitos Cullturais” e outros
o
que aabrangem outros
o
temaas. O dosssiê se iniciia com as reflexões de
d Julieta Kabalin
K
Caampos e Marcos
M
Alexxandre sobree a literaturaa negra argeentina que problematizza a idéia dde uma Argeentina
brancca, ou “sem
m negros’ com
c
a leitur
ura de uma corporeidad
de afro-desccendente a partir
da obbra Cosa dee Negros dee Washingtoon Cucurto. Este trânsito cultural ddesdobra-see para
além
m das própriaas intenções da dupla, uma vez qu
ue, ao escreever a quatrro mãos, tam
mbém
esse ato colaborrativo inscreeve o texto nos marcoss de um deslocamento interfronteiiriço (
H
Brasil). Ten
ndo como su
uporte teóriico o conceiito de
Córddoba- Argenntina/ Belo Horizonte-B
perfoormance, os
o autores abordam nna obra traaços de um
ma narrativva perform
mática,
proceedimento teeórico-meto
odológico inntroduzido por
p Graciela Ravetti ((2002). A seguir
s
a discussão voltta-se para um
u ponto dee vista lingü
üístico, ao tratar
t
da var
ariedade uru
uguaia
no usso do dativoo, artigo dee Carmen C
Cardozo , Mirta
M
Groppi e Myriam
m Minarrietaa que
se deebruçam a estudar
e
um
ma variedadee que não seegue o padrãão do leísm
mo com verb
bos de
afecçção. Facunddo Gómez trraduz uma nnovo modelo de articu
ulação e diállogo no plano da
críticca latino-am
mericana, ao
o percorrerr um dos conceitos
c
mais
m
difunndidos de Angel
A
Ram
ma (transcultturação) ao lado de outrro conceito
o: cultura dee resistênciaa, este formulado
por ssua compannheira Martaa Traba no aartigo que traz à bailaa o casal connvertido em
m uma
eminnente “equippe” eminen
nte na segunnda metade do século XX. O graande passo dado
por F
Facundo Goomez em seu
s estudo é o de horiizontalizar as contribuuições entree dois
inteleectuais, quee como casaal tende a ddesigualar suas
s
contrib
buições em uma enuncciação
amiúúde patriarccal, devido ao fato dee que Ram
ma já tinha uma projeeção anterio
or ao
relaccionamento com Martaa Traba, com
mo crítica de
d arte. Não
o essa a possição desse autor
que, além de esstabelecer um
m diálogo eepistemológ
gico entre oss dois conceeitos, comb
binana
mbito da literratura à artee visual proomovendo outra
o
leitura sobre os trâânsitos cultturais.
o ám
O arrtigo de Maarcos Ariell Bruzzoni sobre a prrodução do escritor caatalão Fran
ncisco
Madrrid, durantee seu exílio na Argentinna, tem a peeculiaridadee de transitaar pela imprrensa,
notaddamente o campo das revistas, a dramaturgiia e o cinem
ma, uma veez que o esscritor
teve um desem
mpenho sign
nificativo em
m campos culturais diversificado
d
os como crrítico,
roteirrista e dram
maturgo. Deetendo-se naa trajetória de Madrid,, a incógnitta de serem raras
as peesquisas soobre o escrritor catalãoo explica a necessidade de discu
cutir os trân
nsitos
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cultuurais, uma vez
v que as diásporas ccontribuíram
m, de modo
o significatiivo, para occultar
contrribuições reelevantes co
omo as quee se podem
m observar neste
n
estudoo. Outro tip
po de
trânssito culturall revela-se na contribuuição de Lu
uisa Lagoeiiro Ferreiraa e Sara Ro
ojo ao
estuddar a obra E se Eva nã
ão tivesse ddentes como
o prática dee estudos drramatúrgico
os em
que sse tomam quatro
q
perso
onagens fem
mininas histtóricas: Mallinche, Sor Juana Ines de la
Cruzz; Teresa Wilms e Alejaandra Merinno para experimentar poéticas
p
differentes, a saber:
s
a peerformance, o teatro épico,
é
o reealismo, o teatro docu
umentário. Como pessquisa
acadêêmica que envolve não
o só a prátiica, como a teoria unid
das, observva-se na pro
oposta
uma qualidade transformad
dora. A segguir vem o estudo dee Taiana Crristina da Rocha
R
Bragga que partee do conceitto de culturra para refleetir sobre a obra de Juaan Goytisollo em
que o deslocam
mento, a auto
obiografia e a memóriia na obra constituemc
-se parte dee uma
poétiica e para completar o estudo sse detém na
n leitura de
d As Semaanas no ja
ardim.
Abraangendo ouutros temas,, na seção VARIA háá o artigo de
d André B
Bennatti so
obre a
temáática da infâância na obrra de Josefi
fina Plá desttacando com
mo o conceeito de infân
ncia é
introduzido a paartir da mod
dernização e o impacto
o que contos de Plá cau
ausam pelo modo
m
comoo a escritoraa os elaboraa, em um esspaço em qu
ue a infânciia ( tal comoo é concebiida na
modeernidade) não
n existiriaa. E ainda nesta seção
o observa-sse o estudoo da comiciidade,
surprresa e expeectativa em dois episóddios da Parrte II da ob
bra Quijote é a propossta de
Rosaangela Schaardong, espeecialista desssa obra cerrvantina, propõe-se a ddemonstrar como
as figguras feminninas ocupam
m o protagoonismo em episódios de
d ‘Doña Roodríguez y la hija
de D
Diego de laa Llana” e revelam prrocedimenttos enunciativos que ttratam de temas
t
sociaais pertinenttes ao sécullo XVII, a partir de in
nversões reaalizadas com
m o propósiito de
prendder o leitor pelo impaccto, humor e suspense. E para finaalizar a seçãão há o estudo de
Rodrrigo Conçoole Lage qu
ue recorta a concepçção de educação da eescritora ch
hilena
Gabrriela Mistraal com o trâânsito que vvai do o Deccálogo del Maestro à iintertextuallidade
com o bíblico e apresenta não
n apenas a discussão
o como a tradução do oopúsculo. Como
C
sínteese final da temática dee trânsitos cculturais, ceerra-se o nú
úmero 9 com
m a contrib
buição
de Juulia Morenoo Costa em uma
u entrevvista ao direttor e dramaaturgo Guille
lermo Caldeerón e
que transcende a arte draamática peloo movimen
nto que trazz da estéticca à políticca. A
e
esco
olhido paraa a entreviista em Santiago,
comeeçar pelo espaço

Loondres 38, hoje

patrim
mônio históórico, palco de uma de suas peças Villa + Disscurso (20111) e por terr sido
prisãão clandestiina - Villa Grimaldi ((foto abaixo
o) nos prim
meiros anoss da ditadu
ura de
Pinocchet. Além
m do fato de Calderrón ser hojje reconhecido internnacionalmen
nte e
peram
mbular por diferentes países
p
mont
ntando obrass em inglês ou alemão ccom um traaço de
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humoor particulaar, compon
nente de suua dramaturgia. Confiiram esses e tantos outros
o
modoos de trafeggar por essaa temática aabrangente que são os deslocamenntos, movim
mento
globaalizado quee constrói su
ubjetividadees, discurso
os, poéticas e dramas ddo século XXI. E
para a Quarta Capa
C
nossa sugestão sãão alguns po
oemas da geração
g
NN e a de assiistir a
munhos sobbre Villa Grimaldi
G
em
m documentários que se encontram
m acessíveiis nos
testem
endereços abaixxo:
httpss://www.youutube.com/w
watch?v=lS
St521jXAhA
A
httpss://www.youutube.com/w
watch?v=9663VOMiYD
DyM
httpss://www.youutube.com/w
watch?v=qQ
QYOUrtWA
AIY

Foto da frente de
d Villa Grim
maldi
Comisssão Editoriial
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