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Primeira poesia reúne, em edição bilíngüe, os três primeiros
livros de poesia de Jorge Luis Borges: Fervor de Buenos Aires
(1923), Lua defronte (1926) e Caderno San Martín (1929).
Nos poemas que compõem este Primeira poesia, Borges, que
havia passado seus anos de formação na Europa e convivera
com as vanguardas literárias, reencontra sua cidade natal e
uma literatura marcada pelo criollismo, voltada para o pampa
e os valores nativos. Sentindo-se distante da racionalidade
burguesa da metrópole moderna e sem se identificar com o
nativismo militante, ele se volta para os arrabaldes, espaços
de transição entre a cidade e o campo, e os entardeceres,
tempo de transição entre o dia e a noite. Em vez da exaltação
urbana e cosmopolita típica de movimentos literários da
época, ele se fixa num passado cristalizado no tempo,
representado por próceres da história argentina e casas
baixas com balaustradas. É um olhar que permite visualizar os
horizontes e os crepúsculos, de costas para a inevitável
verticalização da metrópole, e que imagina uma Buenos Aires
eterna, atemporal, quase fantasmagórica em sua essência. A cidade define-se pelas ruas de
subúrbio, pátios, praças e cemitérios. Um móvel, um espelho ou uma rosa assumem,
repentinamente, um sentido de permanência, de fixação da memória. E assim, diante do efeito
avassalador do progresso que começa a erodir a cidade de sua infância, ele busca elaborar uma
verdadeira "fundação mítica de Buenos Aires".
"Minha pátria - Buenos Aires - não é o dilatado mito geográfico que essas duas palavras indicam; é
minha casa, os bairros amigáveis e, juntamente com essas ruas e retiros, que são querida devoção
de meu tempo, o que nelas conheci de amor, de mágoa e de dúvidas". É assim que Borges define sua
cidade natal no prólogo original de Fervor de Buenos Aires, posteriormente substituído por outro em
que confessa: "Não reescrevi o livro. Mitiguei seus excessos barrocos, poli arestas, cortei
sentimentalismos e vaguezas e, no decurso desse trabalho, ora agradável, ora incômodo, senti que
aquele rapaz que o escreveu em 1923 já era, essencialmente - que significa essencialmente? - o
senhor que agora se resigna ou corrige. Somos o mesmo: ambos descremos do fracasso e do
sucesso, das escolas literárias e de seus dogmas; [...] Para mim, Fervor de Buenos Aires prefigura
tudo o que eu viria a fazer".
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Terceira obra da Codificação Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado
pela primeira vez em 1864, na&#xa0; França, sendo hoje o livro espírita mais lido no
Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as inteligências,...
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Como se vingar de um cretino
http://new.beebok.info/br-1350504086/como-se-vingar-de-um-cretino.html

É possível ensinar a um notório sedutor uma lição? Lady Georgiana Halley acredita que
sim. E a melhor forma é fazer o visconde Dare provar do próprio veneno! Lady Georgie
está cansada de ver Tristan Carroway, visconde de Dare, partir os...
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Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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After – Depois da promessa
http://new.beebok.info/br-1093579058/after-depois-da-promessa.html

Bem quando Hardin acreditava já ter enfrentado todos os fantasmas de seu passado, um
terrível segredo sobre seus pais é revelado, despertando os seus piores demônios
internos. Tessa sabe que só ela tem o poder de aliviar todos os sentimentos de raiva,...
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Meu Monstro - Vocabulários Visuais - Nível 1 - Livro 1
http://new.beebok.info/br-945908052/meu-monstro-vocabularios-visuais-nivel-1-livro-1.html

Um livro de VOCABULÁRIOS VISUAIS para Aprender a Ler destinado a Pequenos
Leitores. O Livro 1 contém mais de 100 páginas com figuras coloridas e interessantes de
Pessoas, Animais, Cores, Tamanhos, Lugares, Transporte e Ações e suas palavras
correspondentes. Este...
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El fantasma de sí mismo
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http://new.beebok.info/br-1201629338/el-fantasma-de-si-mismo.html

Segunda parte de la serie "Historia de una venganza" de Corín Tellado: "El fantasma de sí
mismo". El objetivo de la venganza de Patty consistia en casarse con Rob. Sin embargo,
una vez alcanzado su meta, Patty, no encontró dentro de sí el sentimiento...
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Ainda sou eu
http://new.beebok.info/br-1325047029/ainda-sou-eu.html

Sequência dos romances Como eu era antes de você e Depois de você , que arrebataram
o coração de milhares de fãs, Ainda sou eu conta, pela perspectiva delicada e bemhumorada de Lou Clark, uma história comovente sobre escolhas, lealdade e...
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Baía da esperança
http://new.beebok.info/br-1102534026/baia-da-esperanca.html

Seis anos depois de ter saído da Inglaterra, a melancólica e reservada Liza McCullen é a
responsável por um barco de observação de baleias e golfinhos em Silver Bay, na
Austrália, onde também administra com a tia, Kathleen, o Hotel Baía...
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Bíblia de Estudo NTLH
http://new.beebok.info/br-1026902681/biblia-de-estudo-ntlh.html

Esta Bíblia de Estudo utiliza o texto da Nova Tradução na Linguagem de Hoje (NTLH),
integralmente adaptado ao novo acordo ortográfico. Na tradução da NTLH, o sentido dos
textos originais é dado em palavras e formas do português falado no Brasil...
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The Inner Game of Tennis
http://new.beebok.info/br-422530993/the-inner-game-of-tennis.html

Master your &#xa0;game from the inside out! With more than 800,000 copies sold since
it was first published thirty years ago, this phenomenally successful guide has become a
touchstone for hundreds of thousands of people. Not just for tennis players, or even just
for athletes in general, this...
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