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Fogazzaro

Miranda

por Daniela Marcheschi

Preço: 10,00 €

Tamanho: 16,5 x 10,5 centímetros pp.  xxiv + 233

Código: 9788889262191

 

O polimétrica história-poema Fogazzaro não levar nada para o título a partir do

nome da protagonista feminina: a intensa e sensível Miranda, abandonado por

Henry, morreu desgastado o amor ea dor nos braços, justamente quando ele

decidiu voltar com ela, depois de reconhecer a falsidade de suas aspirações

para o sucesso mundano e glória sob o disfarce de um poeta literário. Longe de

ser um equilíbrio incerto entre narrativa e poesia, o romance Miranda misturado

os gêneros de poesia, na verdade - em que os valores de som "música" dos

ritmos modulares foram cruciais - e do romance, porque, na um espelho, este

último parecia Fogazzaro "a forma mais prevalente de sentimento poético" de

seu tempo. Era o "romance" no sentido usual da narração de fatos,

personagens e sentimentos, que fluíram muito bem na dimensão do "romance",

ou patética história em verso, que era costume na música e, em particular, no

melodrama (não como Miranda Toscanini), que havia reinventado alguns dos

procedimentos, estruturas e seqüências.

(Do Prefácio de Daniela Marcheschi)
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