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“Cidade LUZ, CÂMERA, AÇÃO”. Isabel  

Junqueira: “Paris em três tempos: A invenção 

de Hugo Cabret (2011), de Martin Scorsese;  

Aristogatas (1970)... e Sinfonia, de Paris (1951)  

com Gene Kelly” (Vogue, v. 411, nov. 2012, p. 220, 

mantidas todas as letras maiúsculas do texto). 

 

 O título acima é do livro de Sérgio Augusto, com subtítulo: “Um guia de viagem nas 

pegadas de Hemingway, Fitzgerald & Cia” (Rio de Janeiro : Casa da Palavra, 2011). Inegável 

o destaque de Hemingway, que, em viagens até a outros lugares, a Maria Lúcia e eu 

confirmamos. Em Madri, no ano de 1991, perto da Plaza Maior, encontramos um acolhedor 

restaurantezinho com o aviso na parede: “Hemingway jamás estuvo acá”. Apreciamos muito 

o jantar lá. 

 

 O autor do livro explica: “Meu chamego por Paris não brotou em horta literária 

(Flaubert, Proust e Camus vieram bem depois), mas no pomar cinematográfico do há muito 

extinto circuito dos cines Metro no Rio, assistindo ao musical Sinfonia de Paris (An American 

in Paris), de Vincente Minnelli, com músicas de Gershwin... O filme é uma ode sinfônica à 

cidade e sua gente, às artes que inspirou e aos americanos que por ela se deixaram enfeitiçar”. 

Daí, em BH, naqueles tempos, a tela mais admirada por mim: a do extinto Cine Metrópole. 

 

 Antes disso, abrindo o mesmo capítulo inicial, “A Festa Móvel”, Sérgio Augusto 

escreveu: “No filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, um escritor americano de 

passagem pela capital francesa em 2010 é súbita e misteriosamente arrastado no tempo até os 

anos 1920, caindo numa soirée animada por Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Pablo 

Picasso e outras figuras fáceis do charmoso círculo de amizades de Gertrude Stein, na 

margem esquerda do Sena”. 

 

 Para que este comentário não saia de controle quanto à sua dimensão, lembro que 

tenho escrito muito sobre o livro póstumo de Hemingway, com o título Paris é uma Festa, 

que teve recente edição restaurada por um filho e um neto do escritor com sua segunda 

mulher Pauline (cf. meu artigo “Inalterabilidade da Obra Artística como Direito Moral do 

Autor”. Revista da Academia Paulista de Direito. v. 3, jan/jun 2012, pp. 49/53). 

 

 Seguem-se os capítulos Americans in Paris, (“dois intelectuais que haviam servido 

como motoristas de ambulância nas frentes de batalha da recém-finda Grande Guerra: o 

escritor John Dos Passos e o poeta E. E. Cummings”) e Point de Départ ou ponto de partida: 

algum lugar de Saint-Germain-des-Près ou de Saint-Michel, na direção dos Jardins de 

Luxembourg ou de Montparnasse, ou da Sorbonne etc. 

 

 Vez de um dos maiores capítulos: Saint-Germain. Começa com as duas mulheres que 

“chegaram na frente a Saint-Germain-des-Près”, no mesmo ano de 1909: a dançarina Isadora 

Duncan e a poeta e dramaturga Natalie Clifford Barney. Esta “a exemplo da hostess número 

um, Gertrude Stein, era lésbica, mas do tipo extrovertido”. (p. 33) Outros nomes do time 

lembrados: Sylvia Beach (dona da Livraria Shakespeare & Cia.), Alice B. Toklas e Adrienne 
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Monnier (p. 55). Não podiam faltar, com fotos, o Café de Flore, Les Deux Magots e a 

Brasserie Lipp. 

 

 Outro dos capítulos mais extensos: Jardins de Luxembourg. Pretendo, apenas, 

confirmar minha total reprovação a qualquer guerra ou regime ditatorial. Sylvia Beach “tentou 

fazer vista grossa para a ocupação nazista, mantendo a livraria aberta para meia dúzia de gatos 

pingados. Mas não foi por razões econômicas que decidiu fechá-la, definitivamente, em 1941. 

Um dia, um oficial alemão deu as caras, disposto a comprar o exemplar de Finnegans wake 

autografado por Joyce que Beach mantinha na vitrina. Diante da recusa, o soldado ameaçou 

confiscar todos os livros da loja. Beach mais que depressa depositou todo o estoque em lugar 

seguro e passou o ponto.” (p. 59) Mais um pouco do mesmo capítulo: “Em 26 de agosto de 

1944, Hemingway saltou de um jipe diante do nº 18 da rue de l’Odéon, onde Beach e 

Monnier mantinham seus apartamentos. Estava fardado e trazia no ombro uma metralhadora. 

Havia manchas de sangue em seu uniforme. O encontro com Beach, na calçada, foi 

cinematográfico. ‘O que posso fazer por você e Adrienne?’, perguntou Hemingway. ‘Vê se dá 

um jeito nos franco-atiradores nazistas, tocaiados no telhado da gente’, sugeriu Beach. É lá se 

foi o façanhudo Papá, com seus homens, caçar nazistas nos telhados da rue de l’Odéon.” 

 

 No capítulo seguinte – Montparnasse – o autor se refere ao local como “o reino da 

indócil e carnuda Kiki, a fêmea mais cobiçada do bairro, modelo e amante de vários artistas”. 

Muito conhecida pelos seus trajes sumários, Josephine Baker “gostou tanto de Paris que se 

naturalizou francesa e lá viveu até o fim de seus dias. Foram 50 anos de imensa popularidade, 

ratificada por duas insígnias do governo francês: a medalha da Legião de Honra e a da 

Resistência, esta, possivelmente, por seu trabalho como espiã dos aliados na Segunda Guerra 

Mundial, em Marselha e Marrakesh no Marrocos.” (p. 74) 

 

 Sorbonne, capítulo curto, não deixa de incluir o nome de Hemingway e referência aos 

personagens do seu livro O Sol também se levanta. Entre outros, também o dançarino do 

cinema Gene Kelly. Do outro lado do rio, capítulo alongado, inclui referências a Jean Seberg 

e sua atuação no filme Acossado (À bout de souffle) de Jean-Luc Godard, a Cole Porter, que 

adorava Paris ao ponto de compor I love Paris. Nem faltou Cyd Charisse, por sua Ninotchka, 

em Meias de Seda (Silk Stockings, 1957). 

 

 A Festa na Riviera é capítulo curto. Casal “fora de série”, na literal expressão de 

Sérgio Augusto: Gerald e Sara Murphy, bem nascidos, cultos, refinados, alegres, generosos, 

anfitriões perfeitos. Sua divisa, “sábio ditado espanhol: ‘Viver bem é a melhor vingança’.” 

Trecho recomendável: “Stravinsky jantava com frequência no apartamento do casal na rue 

Vaugirard, aonde já chegava perguntando por uma de suas taras gastronômicas: o pão que 

Sara salpicava com água e colocava no forno antes de servir.” Entre grandes nomes citados de 

amigos do casal, Archibald MacLeish, (poeta por mim já colocado em epígrafe de estudo 

jurídico), Dos Passos e Calvin Tomkins, “autor de Viver bem é a melhor vingança, a mais 

saborosa das reminiscências da temporada francesa de Gerald e Sara”. Pergunta oportuna: 

poderia haver alguma relação com a tal lei de Murphy? 

 

 No breve capítulo de encerramento – O último endereço – a correta observação prévia: 

“A imensa maioria dos expatriados um dia voltou, para continuar a viver, criar, e finalmente 

morrer em solo pátrio.” (p. 109) 

 

 Seguem-se datas (e lugares) da vinda de cada qual para Paris. E a bibliografia (pp. 

125/126). Preferi omitir a causa da morte de Jean Seberg. (p. 110) 
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