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Vargas Llosa visita AL
Escritor peruano diz, em seu pronunciamento, que tem avaliação otimista sobre o futuro do Brasil

A retomada do crescimento brasilei-
ro será benéfica não só para os
brasileiros, mas para toda a América
Latina. A mensagem de otimismo e
entusiasmo no futuro do País, pontuada
de elogios afiguras expoentes da literatu-
ra nacional, como Guimarães Rosa e
Euc lides da Cunha, foi feita pelo escritor
peruano Mano Vargas Llosa, homena-
geado pela Assembléia de Minas no últi-
mo dia 7. Ele foi saudado, em Plenário,
pelo presidente José Ferraz. Liosa esteve
no Brasil cumprindo um extenso progra-
ma de conferências e para acompanhar o
lançamento de seu livro de memórias -
"Peixe na Água" - onde narra sua expe-
riência na vida política de seu país.

O ex-candidato derrotado às elei-
ções presidenciais peruanas em 90 disse

sentir carinho e admiração sinceros pelo
Brasil, onde esteve pela primeira vez
ainda estudante, em 58. Aqui, segundo
ele, viveu experiências muito ricas e esta-
beleceu sólidas relações de amizade.
"Grandes Sertões Veredas" e "Os
Sertões" mereceram do escritor peruano
elogios pela audácia de seus autores e
pela riqueza de detalhes que eles ofere-
cem em termos de cultura brasileira e até
mesmo pela realidade traçada da Améri-
ca Latina da época.

O Brasil, segundo ele, é um país que
tem todas as possibilidades de retomar o
crescimento econômico, sejapelo "curso
da história contemporânea" - que acena
naturalmente para prosperidade —como
também pelas suas "virtudes", por ele
definidas como sendo as riquezas mine-
rais e a diversidade cultural.

Para Llosa, esse momento especial
vivido pelo mundo contemporâneo -

marcado pela internacionalização das
idéias, das informações, dos capitais e
dos mercados - faz com que a prosperi-
dade seja uma opção para o desenvolvi-
mento de um número maior de países e
não privilégio de um grupo seleto e res-
trito.
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