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LILA RIPOLL- MULHER PIONEIRA
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem realizado
importantes projetos relacionados à literatura e à promoção da leitura.
Uma dessas iniciativas, que expressa a política institucional de valorização da cultura e da educação, no Parlamento Gaúcho, é o Prêmio
Lila Ripoll de Poesia, destinado a destacar autores de poemas relativos às causas sociais e aos direitos das mulheres.
Criado para assinalar o centenário de nascimento de Lila Ripoll,
em 2005, homenageando a poeta nascida em Quaraí, no ano de 1905,
o Prêmio divulga o trabalho de novos talentos literários, com premiação
dos três melhores poemas e outros dez destacados com menção honrosa. Nesta edição, 208 poetas inscreveram 455 obras, o que evidencia a difícil tarefa recebida pela Comissão Julgadora do Prêmio, a quem
coube selecionar, dentre tantos, apenas 13 poesias para compor esta
coletânea.
A gaúcha Lila Ripoll foi poeta, professora, jornalista e pianista.
Militante do Partido Comunista e atuante do Sindicato dos Metalúrgicos
de Porto Alegre, foi candidata a deputada pelo Partido Comunista do
Brasil em 1950. Faleceu em 1967, vítima de câncer, deixando, como
legado, valiosas obras, marcadas pelo engajamento político e pelo protesto contra as desigualdades sociais.
Acima de tudo, Lila foi uma mulher pioneira, integrada às lutas
e conquistas de seu tempo, que fez da poesia um instrumento de transformação social. No ano em que comemoramos os 105 anos do seu
nascimento, a Assembleia Legislativa sente-se honrada ao resgatar
parte de sua trajetória, pela importância de suas ações e ideais.
Celebrar esta data constitui uma homenagem, não só a Lila,
mas a todos que se inspiram na sua arte. A leitura alimenta o ser humano por dentro e o livro caindo na alma é aquilo que a gente mais precisa para poder trabalhar e viver. Esta coletânea, portanto, pretende ser
uma contribuição não só para aqueles que criam poesia como também
para os que se alimentam dela!
Deputado Giovani Cherini
Presidente da Assembleia Legislativa
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LILA RIPOLL – POETA DA ESPERANÇA
E DA LUTA POR UM OUTRO MUNDO POSSÍVEL
Lila Ripoll sofreu as incertezas e amarguras do seu tempo. Fez
poesia, música, teatro, ajudou a organizar os trabalhadores e, acima
de tudo, lutou por uma sociedade de homens e mulheres livres, na
igualdade e na paz.
os homens tombados,
severos e graves,
apontam caminhos,
desfraldam bandeiras,
nas ruas, nos campos,
nos rios e no mar.
(Elegia, 1951)
Hoje, quando o Brasil aprofunda mudanças e o nosso povo partilha grandes esperanças em um futuro melhor, rasgando horizontes
de liberdade e de justiça, as palavras de Lila parecem proféticas:
Num dia, tão certo, tão claro, tão perto,
verei pelas ruas o povo ondulando,
marchando a cantar. (...)
Não morre a semente lançada na terra.
Os frutos virão!
(Amanhã, 1954)
O Prêmio Lila Ripoll de Poesia, nessa sua 5ª edição, teve a
participação de 208 poetas – homens, mulheres e crianças –, que inscreveram 455 poemas. Tornou-se um Patrimônio Cultural da Assembleia
Legislativa, do Rio Grande do Sul e do Brasil.
A publicação dos poemas vencedores tem como objetivos reconhecer e prestigiar os seus autores, homenagear a grande Poeta, Lila
Ripoll e difundir o gosto pela poesia.
Deputado Raul Carrion
Coordenador do Prêmio Lila Ripoll
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LILA RIPOLL
VIDA E OBRA

LILA RIPOLL
VIDA E OBRA
Lila Ripoll nasceu em Quaraí (RS), em 12 de agosto de 1905, filha
de Florentino Ripoll e Dora Pinto Ripoll. Em 1927, deixou sua cidade
para estudar na capital do Estado, onde diplomou-se pela Escola Complementar de Porto Alegre. Formou-se pianista no Conservatório de
Música (hoje Instituto de Artes da UFRGS), onde tinha planos de dedicar-se à vida de concertista. Nesta época, colaborou com a Revista
Universitária, publicando seus poemas.
Em 1930, Lila ingressou no magistério estadual e lecionou Canto
Orfeônico do Grupo Escolar Venezuela, no bairro da Glória, em Porto
Alegre, onde compôs a letra e a música do hino da escola. A partir
desta data passou a integrar o grupo de escritores gaúchos que ficaram conhecidos como a Geração de 30: Reynaldo Moura, Athos
Damasceno, Manoelito de Ornellas, Vidal de Oliveira, Mario Quintana,
Ovídio Chaves, Dyonélio Machado, Carlos Reverbel e Cyro Martins.
Em abril de 1934, a partir do assassinato de seu primo e irmão de
criação, Waldemar Ripoll, que militava no Partido Libertador, Lila
entregou-se à defesa das causas revolucionárias.
Em 1935, ano da Aliança Libertadora Nacional, Lila, que era
admiradora de Luiz Carlos Prestes, intensificou sua participação na
Frente Intelectual do Partido Comunista. Começou então sua militância
no Sindicato dos Metalúrgicos, junto com Eloy Martins, onde dirigiu o
Departamento Cultural, deu aulas de música e literatura, encenou peças
de teatro e fundou o Coral dos Metalúrgicos.
Estreou em livro, no ano de 1938, com ‘De mãos postas’, pela Livraria
do Globo. Em 1941, publicou ‘Céu vazio’, pela Livraria do Globo, com o
qual ganhou o Prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras.
Ainda nesse ano, recebeu homenagem pública dos intelectuais gaúchos,
em cerimônia na Associação Rio-grandense de Imprensa, sendo
saudada por Cyro Martins.
No ano de 1944, casou-se com Alfredo Luís Guedes. Em 1945, com
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a legalização do Partido Comunista, após a queda do Estado Novo,
Lila aumentou sua militância política. Dedicou-se a todas as causas
relacionadas aos direitos e à promoção do operariado. Na literatura,
publicou diversos poemas na revista ‘A Província de São Pedro’, a convite do diretor Moysés Vellinho.
Em 1947, publicou ‘Por quê?’, no Rio de Janeiro, pela Editora Vitória, porta-voz da intelectualidade comunista brasileira. Após a morte de
seu marido, vítima de derrame cerebral, ocorrida no mesmo ano, dedicou-se ainda mais ao trabalho de mobilização popular do Partido Comunista.
Lila foi candidata a deputada estadual pelo Partido Comunista, em
1950, enfrentando forte reação da elite conservadora, que dificultou
sua eleição.
Em 1951, participou do comitê editorial da Revista Horizonte, órgão
do núcleo intelectual do partido, cujo secretário foi Laci Osório. A Revista publicou obras de grandes autores, como Pablo Neruda, Gabriela
Mistral, Graciliano Ramos e Dyonélio Machado. Incluiu também, entre
a equipe gráfica, ilustradores e capistas, alguns dos maiores artistas
plásticos do país, como Iberê Camargo, Vasco Prado e Glauco
Rodrigues.
Em torno da Revista Horizonte, surgiu o Clube de Gravura do Rio
Grande do Sul, a associação que mais marcou as artes plásticas do
Estado. Neste ano, também lançou ‘Novos Poemas’, nos Cadernos da
Horizonte, que evocam o fuzilamento de líderes de uma passeata operária na cidade de Livramento. Com esta obra ganhou o Prêmio Pablo
Neruda da Paz, outorgado pelo Conselho Mundial da Paz, com sede
em Praga.
Ainda em 1951, como presidente da seção regional da União Brasileira de Escritores, Lila organizou o 4º Congresso Brasileiro de Escritores, em Porto Alegre, com a presença de Graciliano Ramos, Barão de
Itararé e Aderbal Jurema, entre outros autores conhecidos.
Em 1953, Lila participou, em Buenos Aires, do Encontro Internacional dos Partidários da Paz. Publicou ‘Primeiro de Maio’, em 1954, poema testemunho do massacre acontecido no Dia do Trabalhador, em
Rio Grande (RS), quando a polícia metralhou os integrantes da parada
cívica.
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Em 1955, colaborou com ‘A Tribuna’, órgão do Partido Comunista
permanentemente vigiado pela polícia, com sede na Rua da Ladeira,
em Porto Alegre. Neste mesmo ano, viajou a Moscou e Stalingrado, na
ex-União Soviética, onde participou do Congresso Internacional dos
Partidários da Paz, como integrante da Delegação Cultural Brasileira,
a convite do Partido Comunista Central.
Em 1957, publicou ‘Poemas e Canções’, nos Cadernos da Horizonte. No ano seguinte, em 1958, Lila estreou no teatro São Pedro sua
peça ‘Um colar de Vidro’, dirigida por Luiz Carlos Saroldi. Montou também ‘Orfeu da Conceição’, de Vinicius de Moraes, estrelada por Delmar
Mancuso.
Incentivada por intelectuais cariocas ligados ao Partido Comunista,
publicou ‘O Coração Descoberto’, no Rio de Janeiro, em 1961. Em
1964, nos primeiros dias do golpe militar, foi presa, mas libertada em
seguida, pelo estado avançado de câncer em que se encontrava.
Em 1965, escreveu ‘Águas Móveis’, poemas inéditos.
Pelos esforços do poeta Walmyr Ayala, a Editora Leitura, em convênio com o INL/MEC, lançou ‘Lila Ripoll – Antologia Poética’, dias antes
de seu falecimento, em 7 de fevereiro de 1967, na cidade de Porto
Alegre, vítima de câncer. Lila foi enterrada no Cemitério da Santa Casa
de Misericórdia pelos companheiros do Partido.

REFERÊNCIA
BORDINI, Maria da Glória. Lila Ripoll. Porto Alegre: IEL, 1987.
(Coleção Letras Rio-Grandenses, 9).
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ELES FALAM SOBRE LILA

“Conheci Lila Ripol por volta dos anos 40. Era pianista, professora
de piano e maestrina de uma banda de música. Tinha 36 anos quando
nosso comum amigo Ovídio Chaves disse-me: “Sabes? a florzinha (nós
lhe dávamos o apelido de Florzinha porque ela era uma criatura muito
meiga, muito sensível), “a florzinha me confessou que estava sentindo
umas coisas que só poderiam ser dites em poemas, mas que não sabia escrever poemas. Eu então”(continuou Ovídio), “ensinei-lhe a forma métrica mais fácil, que é das trovas porque é a mesma das trovas
populares”. Isso explica porque os poemas de Lila são quase todos
escritos nos chamados “versos menores”, mas a poesia deles é
grande.
Muito tímida, tinha medo de mostrar-me os seus poemas, pois eu
sempre dizia o que pensava quando alguém me mostrava seus versos.
De modo que foi o Ovídio quem me deu a conhecer o primeiro poema
de Lila: “Piedade para os meus mortos”, que é nada mais nada menos
que um dos grandes poemas da poesia lírica brasileira. Disse eu a
Ovídio: “E tu ainda me vens com esses ares protetores pra cima da
florzinha! Quem te dera um poema como esse!” Ovídio concordou.
Quando Lila escreveu um número suficiente de poemas, creio que
foi o seu conterrâneo Cyro Martins que a levou a inscrever-se num
concurso da Academia Brasileira de Letras. Ganhou o primeiro prêmio.
Estas as recordações que eu tenho de Lila Ripoll, grande poeta,
grande amiga e uma das grandes saudades da minha vida.”
Mario Quintana, 1986.
(Transcrição de BORDINI, Maria da Glória.
Lila Ripoll. Porto Alegre: IEL, 1987.)
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“O que mais me encanta em Lila Ripoll é essa convivência a um
tempo cúmplice e harmônica entre a lírica que se derrama nos labirintos da subjetividade, e a militante que transformava suas dores individuais em armas de combate contra as desigualdades sociais.
Dir-se-ia que Lila, ao longo da travessia, ia domesticando seus fantasmas, cortando suas asas e fazendo-os brasa viva, metal ardendo,
argamassa no seu castelo de sonhos e rebeldia. “Divido-me entre sonho e realidade. Penso e sofro. Caminho e amadureço”, escreveu ela.
Há uma gota de mel no coração dos revolucionários, dizia Amado
Nervo. Um amor-maior pelos homens e as mulheres, seu pão e seus
combates. Por isso Lila pediu: “Desce os olhos, poeta, pelas duras
faces dos mineiros tristes, bem junto de nós”. Porque ela tinha um
punhado de mel nas raízes do espírito, é que soube construir-se numa
das mais puras vozes da poesia lírica brasileira. Porque era Socialista,
soube abraçar a causa dos operários, dos humildes, dos explorados a
quem deu a mão e foi fazer música, teatro e derramar poesia no chão
metalúrgico do sindicato.
Lila Ripoll, em verdade, só sabia viver em função de um grande
ideal ou de um grande amor. Professora, pianista, poeta, extraordinária, viveu intensamente o seu tempo, fez a sua parte, embelezou a
beleza da vida.”
João Batista Marçal, 2005
(Depoimento do jornalista e escritor publicado na obra
‘Prêmio Lila Ripoll de Poesia, 2005’, pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.)
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Retratos de Lila Ripoll

A menina Lila
Ripoll com a
família, em Quaraí.
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A OBRA DE LILA

Retrato
Chego junto do espelho. Olho meu rosto.
Retrato de uma moça sem beleza.
Dois grandes olhos tristes como agosto,
olhando para tudo com tristeza!
Pequeno rosto oval. Lábios fechados
para não revelar o meu segredo...
Os cabelos mostrando, sem cuidados,
Uns fios brancos que chegaram cedo.
A longa testa aberta, pensativa.
No meio um traço, leve, vertical,
indicando uma idéia muito viva
e os sérios pensamentos: — o meu mal!...
O corpo bem magrinho e pequenino.
— Sete palmos de altura, com certeza. —
Tamanho de qualquer guri menino
que a idade, a gente fica na incerteza!
E nada mais. A alma? Ninguém vê.
O coração? Coitado! está bem doente.
Não ama. Não odeia. Já não crê...
E a tudo vive alheio, indiferente!...
Meu retrato. Eis aí: Bem igualzinho.
O espelho é meu amigo. Nunca mente.
No meu quarto, ele é o móvel mais velhinho.
E sabe desde quando estou descrente!...

Publicado em “De Mãos Postas”, 1938.
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No Casarão
Nasci num casarão velho, de esquina,
Escondido entre salsos pensativos.
E foi lá que a minha alma, ainda menina,
Olhando dia e noite os poentes vivos,
Aprendeu a viajar no pensamento.
Eu fui uma criança sem infância.
Senti, desde pequena, esse tormento
Que o sonho traz depois de cada ânsia,
E que é o maior dos males que conheço!
Às vezes, noite alta, eu levantava,
Vestia minha roupa pelo avesso
E saía sozinha (a lua espiava!)
Para olhar as estrelas e os céus altos...
O quintal era um mundo diferente,
Que eu percorria sem temer assaltos.
Meu corpo, que já era um pobre doente,
Tiritava de frio e de emoção
Quando o vento arrepiava os velhos salsos
Que arrastavam os braços pelo chão...
Meia-noite... Fantasmas... Bruxas brancas...
Eu sozinha vagando pelo escuro...
Minha casa fechada com mil trancas,
E as pedras a cair do velho muro...
Quando a lua fugia, já cansada,
Meus passos, silenciosos, apagados,
Voltavam pelas pedras da calçada
Que a nossa casa tinha de um dos lados.
De manhã: os olhares, as perguntas...
(Eu estava tão branca. Tão sem cor.
As olheiras iguais às de defuntas...)
— “Era o vento!” “Era o frio!” “Era o calor!”:
A mentira que achava na ocasião...
E de noite, outra vez, às escondidas,
Abandonava o velho casarão...
Publicado em “De Mãos Postas”, 1938.

21

Canção da Chuva
Cai uma chuva tão fina
que quase nem molha a gente.
É uma música em surdina
que apenas a alma sente.
Junto meu rosto à vidraça
e olho a rua sem pensar.
Fico em estado de graça,
como quem vai comungar.
Senhora dos mundos vivos,
Nossa Senhora da Vida,
quantos dias negativos
na minha estrada perdida!
Senhora tu não devias
permitir tantos enganos.
Há excesso de alegrias,
e excesso de desenganos.
Por onde andaram meus passos
vi sinais de desalentos.
Vaguei por muitos espaços
e senti todos os ventos.
Ventos do sul, vento norte,
ventos do leste e do oeste,
tão diversos como a sorte
que tu, na vida, nos deste.
Senhora dos mundos vivos,
Nossa Senhora da Vida —
quantos dias negativos
na minha estrada perdida!
Publicado em “Céu Vazio: poesia”, 1941.
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Ternura
Eu te amo com a ternura das mães
que embalam os filhos pequeninos.
E te amo sem desejos.
Perto de ti meus sentidos desaparecem.
Meu corpo tem castidades de santa e de menina.
Quando falas nenhuma sobra se interpõe entre nós dois
Fico presa à palavra de tua boca
e à palavra de teus olhos.
Nada existe fora de nós. Longe de nós...
Tu és o Princípio e o Fim. O Tempo e o Espaço
Cada palavra tua mais espiritualiza
o meu sentimento e a minha ternura.
Tenho vontade de que meus braços se transformem
num grande berço,
para embalar teu sono de homem triste.
Nenhuma estrela brilha mais clara que os teus olhos
na minha alma,
e que a tua palavra no meu coração.
Nenhum homem foi amado com tanta pureza sem pecado,
nem tanta adoração!
Nenhuma mulher vestiu de tanta castidade
seu corpo e sua alma,
para a tristeza de um amor que quer viver,
e quer morrer.

Publicado em “Céu Vazio: poesia”, 1941.
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Passeata
Sem demora, a passeata organizou-se.
Rompeu-se a indecisão.
Um sopro audaz passava em cada rosto,
onde os olhos falavam com estrelas,
na densa escuridão.
Espontâneas as filas se formaram
e ergueram-se a cantar.
Nas mãos erguidas, lenços tremularam,
impacientes também para avançar.
- Quem vai na frente? Quem? disseram vozes.
E três vultos surgiram, decididos.
Eram pedreiros uns. Outros portuários.
- Recchia, Osvaldino, Honório, Euclides Pinto e também Angelina, a tecelã.
E a passeata iniciou-se: “Adiante, amigos
Avancemos sem medo. A rua é nossa.”
Ouviu-se a voz sonoramente clara,
indicando o caminho a percorrer.
Decididos, os passos ritmados
marcaram os primeiros movimentos.
Punhos fechados,
lenços agitados,
e o vento acompanha o movimento
da marcha triunfante.
“A Bandeira na frente, companheiros”,
e Angelina surgia, erguida fina,
tocada pela luz da tarde mansa,
como um vivo estandarte a caminhar.
Os passos ritmados,
batiam sem cessar.

“Viva a classe operária. Salve. Viva!”
Era o coro das vozes a clamar.
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Como um pássaro verde, muito verde,
a Bandeira voava,
revoava,
por sobre o mar humano a se espraiar.
Flutuavam lenços, mãos gesticulavam.
Vozes subiam animando a marcha.
E as filas andavam sem parar.
A “União” já estava quase a aparecer
e os punhos se fechavam.
Um sopro audaz passava em cada rosto,
onde os olhos brilhavam.
“Viva a ‘União’, companheiros, viva o povo”.
E a voz interrompeu seu entusiasmo
e um silêncio caiu, inesperado.
E logo uma palavra subiu clara,
atravessando homens e mulheres,
como um fino punhal.
A polícia, a polícia, companheiros”.
E houve um leve arquejar. E alguém falou:
“Avançar, companheiros, avançar.”
Era Recchia investindo desarmado
E a onda contida transbordou.

Publicado em “Primeiro de Maio”, 1954.
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Duas Variações sobre o mesmo Tema

ESTOU sozinha e tenho as mãos vazias.
Mas meus olhos não choram
e o meu canto é de esperança.
A terra está bordada de insetos e de flores
e o vento é uma cortina de perfume.
Nalgum canto da terra
anda teu passo,
sob as altas estrelas cintilantes.
Teu passo audaz e largo anda nas ruas,
transformando em ação teu pensamento.
Amo a noite que foge,
e a terra e os homens,
e o caminho que abriste à minha frente.
Estou sozinha e tenho as mãos vazias.
Mas meus olhos não choram
e o meu canto é de esperança.
II
As palavras que caem de meus lábios
– como frutos estranhos – nesta tarde,
quando foi que escrevi?
Por que escrevi?
E que olhos desceram sobre elas?
“As nuvens, esse sol, estas crianças,
aonde vão parar?
em que morada?
Quem comanda essa nau sem esperanças?”
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Quando foi que escrevi?
Por que escrevi?
E agora, por que o mundo está mais belo?
E as flores, o sol?
Homens e nuvens?
E as naus viajam cheias de certeza?
Quem plantou na minha alta esta alegria?
Quem me ensinou a olhar e a compreender?
Quem mudou o sentido de meus versos
e deu certeza a meus passos,
e a meus olhos deu fulgor?
Foste tu, meu Partido, foste tu.
A ti devo este encontro com a vida
e o claro rumo de meus pensamentos.
Devo a ti o sorriso de confiança
que entreabre meus lábios quando vejo
as crianças passarem pela rua.
Esta simplicidade com que vivo,
e o olhar que hoje se alonga no futuro,
o orgulho do trabalho e as rosas novas,
que no meu coração estão florindo,
foi lição recebida junto a ti.
A ti devo este encontro com a vida,
e a natural fraternidade
com que o pão de minha mesa se reparte.

Publicado em “Novos Poemas”, 1951.
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Contradição

Ali está a vida.
Aqui o sonho.
Fico entre os dois perdida.
Me desfaço e recomponho.
Tão perto o abraço,
e longe o amor.
Tão pequeno o espaço.
Tão perdido o meu clamor!

Publicado em “O Coração Descoberto”, 1961
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Poesia

Toda a poesia do poema
não vale a outra - a verdadeira.
A que não consegue transpor
a face fria, que ficou ignorada.
A que não pode ser desprendimento,
mas apenas subir como perfume...
As palavras estão gastas
e sem cor. As palavras
são suspiros ritmados,
benevolentes fantasmas
bem vestidos.
A verdadeira poesia - a invisível,
toca de leve a fímbria
dos meus versos. Mas permanece
intacta no seu mundo.

Publicado em “Águas Móveis”, 1965.
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PUBLICAÇÕES DO PRÊMIO
LILA RIPOLL DE POESIA

Poesias Vencedoras 2005

Poesias Vencedoras 2007

Poesias Vencedoras 2008

Poesias Vencedoras 2009

O texto integral das obras está disponível na
Biblioteca Virtual da Assembleia Legislativa do RS
http://www.al.rs.gov.br/biblioteca
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POESIAS VENCEDORAS

1º Lugar
Mariza Baur

agora
as folhas estão verdes nas árvores de Paris, diz o poeta
no meu jardim, a borboleta beija rubras buganvílias
lailas-roses dançam nuas na febre da manhã
camélias em suspiros de alabastro e seda
estremecem no alvoroço do pardal a penetrar o azul
a língua deflorando a brisa de cristal, o azul delira, zune
a brisa explode no gozo da gardênia solitária
perfume de canela e fel, organza impura de macias cores
antúrio-azaléia-lisianto copulam sobre a terra em desvario
o zangão espia, a boca entreaberta em tom volúpia, vorazes lábios
orquídeas se oferecem lúbricas, sangrantes lábios
e eu, verbena de veludo e sal, enlouqueço de saudade
aqui, na luz de maio
canta borboleta-gialla, canta!
Em Paris, as árvores todas estão verdes

Deputado Raul Carrion entrega o prêmio de 1º lugar a Mariza Baur
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2º Lugar
Sérgio Bernardo

Figurante
A carne dele é uma sílaba
no conto da cidade,
esconde-se na fenda
de qualquer viaduto.
Um tiro que o atinja
não será ouvido
dentro da música
do dia.
Infância
sem linhas
no livro do asfalto.
Personagem
rejeitado
ainda no esboço.
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3º Lugar
Irede Inês Masiero Farenzena

FATOS
Alguns fatos moem a gente
como o moinho, o grão.
Rezo para não me fragmentar.
Peço para que meu ser,
de modo nenhum, embruteça.
Como sempre obedeço
ao meu jeito tímido de ser,
mostro, sentida, ajuste e combate,
exibo uma mistura de
correção e descuido,
apresento um quadro de
docilidade e indignação...
Às vezes, pareço pedra de moinho,
outras, parece que sou a farinha...

Deputado Raul Carrion entrega
o prêmio de 3º lugar a Irede Farenzena
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1ª Menção Honrosa
Haydée Schlichting Hostin Lima

Amenidades
Andei pisando nas memórias
elas vieram do nada:
- a mãe molhando a tarde
nas roupas quaradas ao sol É só uma imagem.
O sol ardia. Não feito hoje.
Hoje o sol precisa bloqueadores
e talvez luvas.
Nas memórias o sol tem qualidades
amenas
e um calor de beijos
à beira do lago.
As memórias precisam de sol.
Do sol matutino que não arde.

Luiz Carlos Barbosa da Silva, diretor do DRPAC,
entrega Menção Honrosa a Haydée Lima
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2ª Menção Honrosa
Haydée Schlichting Hostin Lima

Danos
Meus cabelos ficaram nas fitas
coloridas que usei na infância.
O brilho dos olhos
perdeu-se na curva dos cílios.
Meus pés contém ruídos
lentos - apertados de saudades.
Ainda tenho todos os dentes
e poucos sorrisos.
Enquanto brincos cintilam
meus ouvidos ouvem fantasmas.
As luzes apagam dos meus lábios
a juventude :
cascatas de sonhos
danificadas pelo tempo.
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3ª Menção Honrosa
Suzana Dulce Corrêa Fagundes

Costura

Corto e recorto meu pano xadrez,
envolto em pó e desalinho,
ali,
em baú silencioso
como se nem eu,
igualmente silenciosa,
ali estivesse.
Costuro, em máquina de mão,
um destino e linhas e formas,
agasalho bendito,
que eu faço surrar,
fazendo-me turista
de mundo velho e desgastado,
onde o computador pensa.

Luiz Carlos Barbosa da Silva, diretor do DRPAC,
entrega Menção Honrosa a Suzana Fagundes
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4ª Menção Honrosa
Haydée Schlichting Hostin Lima

O mundo visto pelas mulheres
Quando éramos apenas meninas
o mundo era igual:
nossos olhos eram
de avelãs e cachemire.
Depois quando nos tornamos mulheres
o mundo continuou igual:
porem agora nossos olhos
são de intricadas maquiagens
misto azul intenso
branco alvorada
e uma dor
sem nuances
para disfarçar.
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5ª Menção Honrosa
Renato Dias

MUSEU
Fixo diante do quadro, uma nuvem flutua,
matiz vinho, sobre o Morro do chapéu.
Uma brisa sopra na tarde pouco límpida
e o riacho corre sob a ponte por entre fendas
de pedras exuberantes.
Lá em casa, digamos, o êxtase é muito menor.
Não posso me encontrar com aquele de outrora,
quando setenta anos antes, eu vagava pelo rio
Guaíba.
Pouco me lembro do que fui e do que sentia.
Entretanto, quando eu me perder com a morte,
e talvez despertar nessa paisagem
que me importa se eu não me reconhecer
em nenhuma escrita ou imagem.

Lairton Ripoll, sobrinho-neto de Lila Ripoll, entrega
Menção Honrosa a Lourdes Ferla, representando Renato Dias.
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6ª Menção Honrosa
Elroucian Ucayali Santos da Motta

Moira
A quem parte, o nada e o esquecimento;
Um sono inconcebível aos que ficam,
Porque estranho e impossível que o sintam;
Por isso a dor, a tristeza e o lamento.
A quem foi, não mais dor nem sofrimento;
De tudo que constróem e edificam,
De tudo que criam e multiplicam,
Apenas a memória de um momento.
Estranha e inexplicável é a vida:
Num dia se é, noutro dia não mais;
E que nos resta se não a partida?
Dá-se o enleio para depois os ais,
Está-se à mercê da tragédia urdida,
Os caminhos, ninguém sabe dizer quais.
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7ª Menção Honrosa
Karin Kreismann Carteri

Para llham Mahdi al-Assi
É preciso que a rosa sangre para que tu percebas a dor da rosa.
É necessário que suas pétalas se abram em chagas e tombem ao
chão.
É preciso que suas folhas se contorçam febris e definhem
agonizantes.
É necessário que de seu caule irrompam miomas que sobrepujem os
espinhos.
É preciso que o sofrimento da rosa seja o martírio da beleza e o
funeral da poesia.
É necessário que a rosa agonize e decline e pereça para que
reconheças a dor da rosa.
É preciso que quantas rosas ainda morram no roseiral para que
sintas que também és rosa?

Flávio Dalbosco de Oliveira, coordenador da Divisão de
Prêmios/DRPAC, entrega Menção Honrosa a Karin Carteri
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8ª Menção Honrosa
Natasha Centenaro

Mulher in gramática
Na morfologia do sexo
Mulher é verbo
Linguagem própria
Signo constituído
Fonema em vogal
Sintaxe de concordância
Verbo transitivo direto
Indireto ou ambos
Essência da semântica
Polissemia de sentidos
Apela, emociona, informa
Pode ser fática, é meta
Sem deixar de ser poética

Poeta Luis de Miranda entrega Menção Honrosa
a Natasha Centenaro
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9ª Menção Honrosa
Renato Dias

TRANSEUNTE
Talvez você, homem andante, pense que o destino
é um alçapão exterior a si mesmo,
permitindo-lhe, a qualquer instante, acessá-lo
através do conhecimento e pouca intuição.
Você acredita, observando a vida de outras pessoas
como alguém com lupa olha Pedro Weingärtner,
que o inesperado pode ser estancado.
Mas, passe para dentro da vida,
a tempo de perceber o destino aproximar-se de você,
sob a forma de sua própria imagem no espelho;
ou acabará sozinho junto ao fogão de lenha.
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10ª menção Honrosa
Gerci Oliveira Godoy

S.O.S

Notas agudas quebram ondas
além do horizonte
no fio rompido da espera
Há vida na liquidez
verde-esperança da luta
no suor já tão salgado
O grito de um afogado
sufoca o derradeiro ensaio
de uma garça em voo
O pescador recolhe a rede
e espera no vazio, a noite
pra guardar o sonho.

Poeta Santa Ineze da Rocha entrega
Menção Honrosa a Gerci Godoy
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OS VENCEDORES DO
PRÊMIO LILA RIPOLL

1.º lugar: Mariza Baur
Pseudônimo: Ana Flores
Poema: “Agora”
Mariza Baur é jornalista, escritora, advogada, membro do Ministério
Público e diretora da União Brasileira de Escritores - UBE. Publicou:
DesAMORdaçados – contos (participação), Contos de Abandono –
contos (participação), Antologia NOSSIDE 2009 – poesia (participação),
Cadernos de Literatura da AJURIS – poesia, crônica (participação).
Recebeu vários prêmios literários, entre os quais: XXV Prêmio
Internacional de Poesia Nosside, Reggio Calabria (Itália) 2009; XXII
Noite da Poesia, UBE e Prefeitura de Campo Grande (MS) 2009; XX
Noite da Poesia, UBE e Prefeitura de Campo Grande (MS) 2007; XXX
Concurso Literário Felippe D‘Oliveira, Prefeitura de Santa Maria ( RS)
2007; XVII Concurso de Contos José Cândido de Carvalho, Prefeitura
de Campos (RJ) 2007; Concurso de Contos – Prêmio Cataratas,
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) 2006.
2.º lugar: Sérgio Bernardo
Pseudônimo: Fernando Fernandes
Poema: “Figurante”
Ligado à imprensa desde 1999, atuando como jornalista, revisor e
cronista, Sérgio Bernardo nasceu no Rio de Janeiro, capital. Poeta e
contista, começou na literatura em 1984, sendo premiado em diversos
estados do Brasil, várias cidades de Portugal e também na Argentina.
Entre os prêmios destacam-se o Escriba de Poesia (2000), Helena
Kolody de Poesia (2002), Paulo Leminski de Contos (2002), OFF Flip
de Poesia (2006), Femup (2008), Cidade Poesia (2009), Ufes (2010),
o Felippe D’Oliveira em várias edições, desde 1995, e o Histórias do
Trabalho, da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, em 2002 e 2009.
Participa do documentário Um bonde chamado Santa Teresa (2006)
falando um poema seu sobre o conhecido bondinho desse bairro
carioca. Participou, em maio de 2009, das Jornadas Pessoa-Crowley,
promovidas pela Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, Portugal. Está
presente em diversas antologias, no Brasil e no exterior, entre as quais
a Meninos (Belo Horizonte/MG, 2009), Tramas (Montevidéu, Uruguai,
2010) e o Cancioneiro Infanto-Juvenil para a Língua Portuguesa
(Instituto Piaget de Almada, Portugal, 2010). Tem dois livros publicados:
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Caverna dos signos, de 2005, a convite da Secretaria de Cultura de
Nova Friburgo/RJ, cidade onde vive; e Asfalto, pela editora Selo OFF
Flip, lançado em agosto de 2010 em Paraty/RJ.
3.º lugar: Irede Inês Masiero Farenzena
Pseudônimo: Lien
Poema: “Fatos”.
Irede Inês Masiero Farenzena nasceu em Antônio Prado, a cidade mais
italiana do Brasil, no dia 26 de setembro e logo mudou-se para
Veranópolis, onde reside até hoje. É professora formada em Pedagogia – Séries Iniciais, pela Universidade de Caxias do Sul e trabalha na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Don Matheus Pasquali. Faz
parte do Coro Municipal de Veranópolis. Sempre gostou de ler e começou a escrever pequenos poemas, por diversão, em 1992. Tomou gosto pela Literatura, e foi premiada em inúmeros concursos literários.
Participou com seus poemas e crônicas em várias Antologias. No ano
de 2003. recebeu Moção Legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, pela autoria, juntamente com Carmen Maria
Tomasetto Breitenbach, da letra da música Um Pedaço de Céu, que
tornou-se o Hino da Longevidade. No mesmo ano recebeu o Diploma
Láurea Lítero-Cultural Nacional Dona Iraídes Amélia do Prado da Casa
do Poeta Brasileiro de Goiânia, Goiás. No ano de 2007 foi Patronesse
da 15ª Feira do Livro de Veranópolis. Irede considera as palavras como
um esconderijo da poesia.

A cerimônia de premiação, no Solar dos Câmara.
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1.ª menção honrosa, 2.ª menção honrosa e 4.ª menção honrosa:
Haydée Schlichting Hostin Lima
Pseudônimo: Lila Lilá
Poemas: “Amenidades”, “Danos” e “O mundo Visto pelas Mulheres”.
Haydée participou do Prêmio Lila Ripoll de Poesia 2007 (2º lugar) e
2009 (3º lugar). Reside em Santa Maria, é professora aposentada e
atua na área cultural da cidade. É presidente da Casa do Poeta de
Santa Maria (Gestão 2010-2012) e Vice-Presidente do Fórum de Entidades Culturais. Tem poemas publicados em mais de 40 antologias,
em dois livros:”Coração Guepardo” (2004) e “Telhado de Vidro” (2007)
e no Jornal Letras Santiaguenses. Junto com seus confrades da Casa
do Poeta, visita escolas e entidades, fazendo palestras, distribuindo
poemas e livros. Nasceu em Paranaguá, no Paraná. É gaúcha de coração. Gosta de colorir seus poemas de azul.

3.ª menção honrosa: Suzana Dulce Corrêa Fagundes
Pseudônimo: Véu de Noiva
Poema: “Costura”.
Suzana Fagundes, nascida em Campo Grande (MS) em 1942, é artista
plástica desde 1969, com participações em salões oficiais de Arte Contemporânea, exposições individuais e coletivas nas técnicas de pintura, escultura, objeto, jóias e tapeçaria. Atualmente, dedica-se também
à literatura. Reside na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

5.ª menção honrosa e 9.ª menção honrosa: Renato Dias
Pseudônimo: Aroudo Transistor
Poemas: "Museu" e "Transeunte".
Renato Dias nasceu em General Câmara (RS) em 1954. Reside em
São Leopoldo. É professor universitário e mestre em Letras. Possui
poemas e ensaios sobre literatura e artes plásticas publicados em várias revistas especializadas nestas áreas. Em 2005, publicou pela editora Escrituras de São Paulo o livro de poesia “As Calhas do Chapéu”.
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Nas artes plásticas, tem feito exposições em várias cidades do Rio
Grande do sul, desenvolvendo uma pesquisa que relaciona poesia,
pintura e colagem. Atualmente, estuda Artes plásticas e Literatura em
Houston, nos Estados Unidos.

6.ª menção honrosa: Elroucian Ucayali Santos da Motta
Pseudônimo: Teo Kayan
Poema: “Moira”
Elroucian Ucayali Santos da Motta nasceu em Porto Alegre/RS, em 31
de maio de 1972. Graduou-se em Letras pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Começou a participar de concursos literários em
2001 e de lá para cá obteve várias premiação, entre as quais: 1°lugar
no VII Concurso de Poemas Mário Quintana (UFRGS), em 2002; 2°
lugar no Concurso Encantos e Recantos da Casa do Poeta Riograndense, em 2003; autor selecionado no Concurso Histórias de Trabalho, da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre, em 2005; 2°
lugar no Concurso Mapa Ilustrado de Porto Alegre, em 2006; 1° lugar
no III Concurso de Poesias Expresso das Letras (Jornal Revolução
Cultural, de Porto Alegre), em 2006; 1° lugar no VI Prêmio Adeptus de
Literatura - Cuiabá/MT (prosa), em 2008; 2° lugar n o VIII Concurso
Literário Cleber Onias Guimarães - São Paulo/SP (poesia), em 2008;
Menção Honrosa no II Concurso Elos de Versos – Salvador/BA, em
2008; autor selecionado no VIII Concurso de Poesias da Universidade
Federal de São João Del-Rei/MG; 3° lugar no 7° Prêm io Adeptus de
Literatura – Cuiabá/MT (poesia), em 2009; 2° lugar no II Concurso de
Contos e Poesia da ULBRA – Gravataí/RS, em 2009; Honraria Bronze
no Prêmio Nova Poesia Brasil – Rio de Janeiro/RJ, em 2009. Participou, em 2010, das antologias “Contos de outono” e “Os mais belos
poemas de amor”, da Câmara Brasileira de Jovens Escritores (CBJE).
Em junho de 2010, publicou, em co-autoria, seu primeiro livro de poemas, intitulado “Sem Palavras”, também pela editora CBJE. Desde 2008,
é membro da Academia de Letras e Artes de Porto Alegre (ALAPOA),
na cadeira de n° 23.
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7.ª menção honrosa: Karin Kreismann Carteri
Pseudônimo: Emily Kahlo
Poema: “Para llham Mahdi Al-Assi”
Karin Kreismann Carteri nasceu em 1 de fevereiro de 1969, em Porto
Alegre, RS, onde reside. É bibliotecária especialista em educação
patrimonial, tendo atuado em bibliotecas universitárias e escolares. Lê
e escreve muito, mas desenha menos do que gostaria. Considera-se
uma autora de literatura fantástica (poesia e prosa) e publicou poemas
no Revolução Cultural (Jornal e Boletim Informativo), no Almanaque
Gaúcho (Zero Hora) e na revista virtual Flores do Lado de Cima. Teve
minicontos publicados nos sites Contos Grotescos e Contos Sombrios.
Mantém o blog pessoal “Há um Demônio Atrás da Porta” (http://
haumdemonioatrasdaporta.blogspot.com), em que divulga a sua
produção literária e em breve terá textos publicados na obra Escritos
III, da Editora Revolução Cultural.

8.ª menção honrosa: Natasha Centenaro
Pseudônimo: Anna Sophia
Poema: "Mulher in gramática".
Natasha Centenaro nasceu em Passo Fundo, é filha de Martha Regina
da Rosa e Silvio Centenaro. Por influência do avô materno, Avelino
Pedro da Rosa, a infância foi marcada pela descoberta da leitura e o
interesse por livros e jornais. É estudante de Comunicação Social Habilitação em Jornalismo da Faculdade de Comunicação Social
(Famecos) e do Curso Sequencial em Escrita Criativa da Faculdade de
Letras (Fale) da PUCRS, quando frequentou disciplinas de Escrita
Criativa e Oficina de Criação Literária com Luiz Antonio de Assis Brasil
e Charles Kiefer. Atualmente, participa de um projeto de pesquisa em
que é Bolsista de Iniciação Científica do Centro de Referência para o
Desenvolvimento da Linguagem - Celin/PUCRS, sob orientação da
professora Maria Tereza Amodeo. A poesia se revelou de maneira
intensa na disciplina de Produção de Textos Poéticos, que resultou em
um Sarau Literário com a apresentação dos textos dos alunos. É
integrante do Grupo de Contadores de Histórias Fio da Palavra,
coordenado por Celso Sisto, e segue desenvolvendo trabalhos com
foco na literatura e formas narrativas.
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Os vencedores, o diretor do DRPAC, o coordenador da Divisão de
Prêmios/DRPAC e o Deputado Raul Carrion, no encerramento da
cerimônia do Prêmio Lila Ripoll de Poesia - 2010.
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OS JURADOS DO
PRÊMIO LILA RIPOLL

Caroline Milman - 40 anos, é casada e mãe de três filhos. Psicóloga, formada pela PUCRS, exerce a profissão desde 2002. Atua na área
clínica e tem consultório próprio. Fez especialização em Psicoterapia
na Infância e Adolescência e posteriormente em Psicanálise, seu campo de estudo. A escrita de poemas acompanha a sua vida desde a
infância. Há alguns anos começou a participar de oficinas de poesia
coordenadas pelo poeta Fabrício Carpinejar e a partir daí aprendeu
alguns instrumentos técnicos para deixar os poemas mais “literários”.
Em 2007, participou do Concurso Nacional de Poesia Cidade de Belo
Horizonte, tendo sido agraciada com uma menção honrosa. Tem planos de publicar um livro. Em 2009, recebeu o 1.º lugar no Prêmio Lila
Ripoll de Poesias, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

NAS DOBRAS DA CORTINA VERDE
Caroline Milman

A matemática começou
nas dobras da cortina verde.
As hipóteses:
O que era vento e o que era pano.
Se era listra ou grilo acomodado.
Quanto espicharia
Se dobras esticassem.
Eu contava as flores e desconfiava
que alguma se apagara
com a lavagem
e prometia comparar
com o ano seguinte.
Enquanto todos tiravam férias
eu trabalhava dobrada.
(1.º lugar no Prêmio Lila Ripoll de Poesias em 2009)
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Jane Tutikian - nasceu em Porto Alegre, onde reside. Formou-se
em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutora
em Literatura Comparada (UFRGS), com Pós-Doutoramento (PUCRS)
em literaturas lusófonas, atua, na UFRGS, como professora de literatura na graduação e na pós-graduação. Atualmente, ocupa o cargo de
diretora do Instituto de Letras da UFRGS. Ganhou importantes prêmios literários como: Destaque Revelação Literária Prêmio APESUL –
RS (1978); Prêmio Alfredo Machado Quintella - Fundação Nacional do
Livro Infanto-Juvenil - RJ (1982); Prêmio Jabuti - categoria infanto-juvenil -Câmara Brasileira do Livro - SP (1984); Finalista da Bienal Nestlé
de Literatura - categoria conto - SP (1986); Prêmio Érico Veríssimo Câmara Municipal de Porto Alegre/RS (1987); Prêmio Gralha Azul de
Literatura Brasileira - categoria conto - Paraná (1990); Prêmio Tibicuera
de Literatura infanto-juvenil - Secretaria Municipal de Cultura - Porto
Alegre/RS (1994); Prêmio Tibicuera - Livro do ano - Secretaria Municipal de Cultura - Porto Alegre/RS (1994); Prêmio Açorianos - categoria
infanto-juvenil - Secretaria Municipal de Cultura - Porto Alegre/RS (2001);
Prêmio Alejandro Jose Cabassa - categoria novela - União Brasileira
de Escritores (2002); Prêmio Livro do Ano - categoria conto - Associação Gaúcha de Escritores (2003) ; Prêmio Livro do Ano – categoria
infanto-juvenil – Associação Gaúcha de Escritores (2003 e 2004); Prêmio O Sul –Nacional e o Livro; (2004 e 2007). Obras publicadas: Batalha Naval (contos), 2003, 2ª ed.; A Cor do Azul (novela infanto-juvenil),
1984, 24ª ed.; Pessoas (contos), 1987, 2ªed.; Geração Traída (novela), 1990. Um Time Muito Especial(novela infanto-juvenil), 1993, 14ª
ed.; Inquietos Olhares (ensaio), 1999; O Sentido das Estações (contos, 1999; Alê, Marcelo, Ju & eu. (novela infanto-juvenil), 2000, 4ª ed.;
A rua dos secretos amores (contos), 2002. 2ª ed.; Aconteceu também
comigo (novela infanto-juvenil), 2002; J.F. e a conquista de Niu Ei (novela infanto-juvenil), 2003. 2ªed.; Entre Mulheres (contos de amor aprendiz), 2005; Olhos azuis coração vermelho (novela infanto-juvenil), 2005;
Velhas identidades novas (ensaios), 2006; Fica Ficando (novela infantojuvenil), 2007; e Por que não agora? (novela infanto-juvenil), 2009.

Lila, menina triste e mulher da paz
Jane Tutikian
Ao longo da história da literatura do Rio Grande do Sul, a poesia feita por mulheres tem uma tradição de qualidade e beleza, e Lila
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Ripoll, a menina triste nascida num casarão, a que, solitária, aprendeu
a viajar no pensamento, sem dúvida é um dos seus grandes nomes.
Sua poesia emerge da tristeza da menina, da sensibilidade da mulher
e do modo como percebe a condição feminina, da inquietação da poeta, do entendimento humano do ser marcado pela transitoriedade e
pela transcendência, da coragem de desbravar sua alma , e das injustiças do mundo.
Se a poesia de Lila se faz na tensão entre o pensamento e o
real, sua biografia mostra que não foi uma poeta de torre de marfim, ao
contrário, uma poeta inserida no seu tempo e nas lutas de seu tempo.
Na década de 1930 foi diretora do Departamento Cultural do Sindicato
dos Metalúrgicos, onde militou pelo Partido Comunista. Em 1938, publicou De Mãos Postas, seu primeiro livro de poesia. Entre 1945 e 1955
colaborou na revista literária A Província de São Pedro e no jornal A
Tribuna, órgão do PC. Em 1950, foi candidata a deputada estadual
pelo Partido Comunista. Participou, em 1951, no grupo Partidários da
Paz, vinculado ao Conselho Mundial da Paz, com outros escritores como
Graciliano Ramos e o também gaúcho Dyonelio Machado. Neste
mesmo ano, recebeu, em Praga, o prêmio Pablo Neruda da Paz, pelo
livro Novos Poemas. Foi presa após o golpe militar de 1964, e libertada
em seguida por motivo de doença e vem a falecer três anos depois.
Assim, a obra poética de Lila Ripoll, vinculada pelos estudiosos
à segunda geração do modernismo ( no meu entender com fortes
marcas impressionistas e simbolistas, quando aprofunda o lirismo na
busca de si mesma, a menina triste e a amante casta) traz esta outra
face: é profundamente marcada pelo engajamento político, socialmente
compromissada. Veja-se, por exemplo, o poema “Primeiro de Maio”,
em que chama os operários mortos durante uma passeata dissolvida a
tiros, ou os lindos tributos ao menino Prestes e à Gabriela Mistral, em
seu clamor pela paz. Não se pense, entretanto, que a poesia de Lila
imponha verdades, antes, como todo o grande poeta, semeia incertezas,
desfaz os caminhos prontos, até porque, para a poeta, “A verdadeira
poesia – a invisível,/ toca de leve a fímbria/ dos meus versos. Mas
permanece/ intacta no seu mundo.”
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Jaime Vaz Brasil - Livros publicados: Punhais do Minuano; Caderno dos Espelhos; Os Olhos de Borges (livro/cd); Livro dos Amores;
Inventário de Cronos e; Pandorga da Lua (livro/cd). Principais
premiações: Prêmio Açorianos / Vencedor com Livro dos Amores e
Pandorga da Lua; Prêmio Açorianos / Indicado com Os Olhos de Borges
e Inventário de Cronos. Prêmios Nacionais: Prêmio Paulo Sérgio
Gusmão; Prêmio Felipe d’Oliveira. Prêmio Internacional: Prêmio Casa
de Las Américas (Cuba) / Finalista brasileiro em Poesia. Como letrista
de canções, tem cerca de 400 composições gravadas / interpretadas
por artistas como: Ricardo Freire, Ivo Fraga, Vitor Ramil, Pery Souza,
Flávio Brasil, Kleiton e Kledir, Jerônimo Jardim, Mário Barbará, Lucinha
Lins, Bebeto Alves, Hermes Aquino e outros. Por 3 vezes, recebeu o
prêmio “Melhor letra” da Califórnia da Canção de Uruguaiana. (Prêmio
Apparício Silva Rillo). Tem ainda vários outros prêmios de melhor letra/
poema em festivais de música, como Moenda da Canção, Coxilha
Nativista e outros. É o compositor de todas as letras do cd “Milonga do
Pendular Encontro”, de Pery Souza. Participações especiais de Vitor
Ramil, Kleiton e Kledir.
O Amor em Pouso de Ave
Jaime Vaz Brasil
Eis que eu te queria plena,
mas não com ares de entrega.
(Antes, o olho invasivo
da paixão aguda e cega).
Eis que eu te queria inteira
mas não assim, repentina.
(Antes, o corpo que aos poucos
é entregue a quem se destina).
Eu te queria fechada
sem janelas e postigos.
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(Mas chave pronta em segredo
ao que não penso ou não digo).
Eu te queria nos ventos:
só por ver-te, me consolo.
Tu, o meu pássaro doido.
Eu, tua sombra no solo.
Eis que eu te queria calma,
mas não constante ou tão quieta.
(Antes, o denso imprevisto
de uma tela incompleta).
Eis que eu te queria louca
mas não assim, em conflito.
(Antes, linha que me solta
preso ao timbre do teu grito).
Eu não queria um amor
de sangue em vidro partido.
(Mas alma em pouso de ave
ao colo dos meus sentidos).
Eu aprendi que o teu nome
me liberta e me vigia.
Por isso te quero minha.
Para sempre. Ou por um dia.
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Luis Carlos Goulart de Miranda - Sucesso de público e de crítica,
Miranda é autor da mais extensa obra poética do mundo. Premiado
inúmeras vezes, recebeu em 2010, pelo conjunto da obra, o prêmio da
Academia Francesa de Ciências e Letras. Ainda neste ano, publicou,
também na França, a obra Trilogia do Azul, do Mar, da Madrugada e da
Ventania. Por este livro, recebeu o “Grande Prêmio de Poesia de 2001”,
instituído pela Academia Brasileira de Letras. Para Ary Quintella:
“Miranda é o melhor poeta vivo do Brasil”. O poeta Affonso Romano de
Sant’Anna afirma: “Sua poesia é forte, é um verdadeiro “Canto General”, de Pablo Neruda, cheio de generosa amizade. A Poesia sopra
com a força mítica de Orfeu. Um Orfeu dos Pampas”. Luiz de Miranda
é verbete da Enciclopédia Biblos da Europa, a pedido da Universidade
de Coimbra, Portugal, com texto da crítica e professora, Dra. Regina
Zilberman. Em 1988, recebeu o “Prêmio Érico Veríssimo”, da Câmara
de Vereadores de Porto Alegre. Em 1997, ganhou o título “Cidadão de
Porto Alegre”. Recebeu o Prêmio “Negrinho do Pastoreio 2005”, como
melhor poeta do Rio Grande do Sul, por votação de Prefeitos, VicePrefeitos e Secretários de Cultura do Estado. Miranda tem 28 livros
publicados, prêmios nos Estados Unidos, Itália, Paraguai e Panamá.
Foi eleito membro de honra do Instituto Literário y Cultural Hispânico,
em 2007, ao lado de nomes como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato,
Isabel Allende, tornando-se representante do Instituto no Brasil, com
sede na Califórnia (USA). Seus 40 anos de Poesia foram comemorados no Brasil, Argentina e Paraguai. Também foi criado o “Concurso BiNacional Poeta Luiz de Miranda” para escritores argentinos e brasileiros. Em 1987, foi eleito para a Academia Rio-grandense de Letras e
em 2000 para a Academia Sul Brasileira de Letras (Pelotas/RS). É sócio honorário do Instituto João Simões Lopes Neto. Seu último livro,da
Editora Global, SP, é ”Melhores Poemas de Luiz de Miranda”, com seleção e prefácio de Regina Zilberman e 67 poemas. Esta coleção já
publicou Fernando Pessoa, Castro Alves, Ferreira Gullar, Camões, entre
tantos autores ilustres. Na Fortuna Crítica estão Ivan Junqueira e Moacyr
Scliar, da Academia Brasileira de Letras; Ferreira Gullar, Gerardo Mello
Mourão, Ary Quintella, Nelson Verneck, Sodré, Affonso Romano de
Sant’Anna, do Rio de Janeiro; Perfecto Cuadrado, da Espanha; José
Augusto Seabra, de Portugal. Além do sucesso de crítica, sua obra tem
também uma excelente aceitação popular. “Amor de Amar” vendeu 1860
exemplares em 2 meses. Livro dos Meses vendeu mais 30 mil. Livro do
Pampa, 20 mil. A maioria de seus livros está com a edição esgotada.
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Nada existe
Luiz de Miranda

Nada existe do outro lado do mar,
a não ser o azul que sonhamos,
as parreiras densas de algum vinho,
havido nos barris do sonho
e envelhecido na resina espessa
que em nós ensina a solidão.
Ah, coração, solta teus fantasmas,
o que dorme no silêncio mas vibra
antigas cinzas, vidros, espelhos,
paisagens esquecidas, retratos.
Ah, coração, transporta a acidez,
do verão, os utensílios diários da insônia,
o que me silencia os nervos
e arde neste vento de dezembro,
violino enlouquecido.
Nada existe do outro lado do mar
que não sejam velhas cartas,
poemas interminados,
o silêncio das palavras.
Nada existe do outro lado da vida,
animal exposto a visitação pública.
Passageira como nós, que não vai ao mar,
e morre em ais pelos caminhos.
(Livro do Passageiro)

60

Santa Ineze Domingues da Rocha Neiva Soares - Nasceu em
Quaraí, RS, em 20 de janeiro de 1940. Em 1965, concluído o Curso de
Letras, optou por exercer o magistério em Uruguaiana, onde lecionou
até 1977. Fez Especialização em Linguística Aplicada na PUCRS, em
1968, e Mestrado em Linguística Aplicada na mesma Universidade.
Lecionou em todos os níveis de ensino. Desde 1979, dedica-se ao
Instituto Cultural Português, em Porto Alegre, instituição da qual é
diretora, que estabelece intercâmbio com Portugal e desenvolve desde
1988, um projeto cultural de resgate da presença portuguesa no Rio
Grande do Sul.

Retrato de Lila Ripoll
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Reunião da Comisão Julgadora, no Solar dos Câmara.
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MOMENTOS DA FESTA

Liliana Cardoso, declamadora, e Dorval Dias,
pajador, que estiveram acompanhados pelo violonista Paulo Melão e acordeonista Joaquim Velho.
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Festa da poesia, na Sala José Lewgoy
do Solar dos Câmara.
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Deputado Raul Carrion, representando o Presidente da
Assembleia Legislativa, realiza abertura da cerimônia de Premiação.

Apresentação do pajador Dorval Dias.
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RESOLUÇÃO Nº 2.910/04
Institui o “Prêmio Lila Ripoll de Poesias”, em
homenagem ao centenário do nascimento de
uma das nossas mais significativas poetisas.
Deputado Vieira da Cunha, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul.
Faço saber, em cumprimento ao inciso X do art. 53 da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º - Fica instituído o “Prêmio Lila Ripoll de Poesias”, a ser outorgado pelo
Poder Legislativo do Estado do Rio Grande do Sul, anualmente, a cada dia 12
de agosto, data do nascimento de Lila Ripoll, a partir de 2005, ano do centenário de nascimento da poetisa.
Art. 2º - O Prêmio visa a fomentar o desenvolvimento cultural e estimular a
criação artística, através da divulgação e valorização da poesia dedicada às
causas sociais e às questões de gênero. Objetiva também dar visibilidade
aos novos talentos literários do Estado.
Art. 3º - As condições e o regulamento para a realização do concurso serão
estabelecidos até primeiro de agosto do presente ano, a cargo da Assembléia
Legislativa.
Art. 4º - O Prêmio a ser atribuído será acompanhado de medalha e diploma
respectivo.
Art. 5º - As despesas desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Assembléia Legislativa do Estado, em Porto Alegre, 5 de julho de 2004.
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RESOLUÇÃO DE MESA Nº 640/05
(atualizada até a Resolução de Mesa nº 644, de 19 de abril de 2005)
Regulamenta a concessão do Prêmio Lila Ripoll de Poesi
as na Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução nº
2.910, de 5 de julho de 2004.
Art. 1º Fica regulamentada a concessão do Prêmio Lila Ripoll de Poesias,
instituído pela Resolução nº 2.910, de 5 de julho de 2004.
Art. 2º A concessão do prêmio, de edição anual, tem a finalidade de fomentar
o desenvolvimento cultural e estimular a criação artística, através da divulgação e valorização da poesia dedicada às causas sociais e às questões de
gênero, bem como dar visibilidade aos novos talentos literários do Estado,
premiando as 3 (três) melhores poesias e contemplando as dez melhores
subseqüentes com menção honrosa.
Art. 3º A organização do Concurso ficará a cargo de uma comissão designada
pela Mesa da Assembléia Legislativa, criada especificamente para este fim,
composta por um Deputado, um representante da Superintendência-Geral e
um do Departamento de Serviços Administrativos.
Art. 4º As inscrições deverão ocorrer no período de 30 de março a 30 de maio
do respectivo ano, junto à Divisão de Protocolo, Arquivo e Comunicações, do
Departamento de Serviços Administrativos, da Assembléia Legislativa, localizada na Praça Marechal Deodoro, nº 101 - andar térreo do prédio anexo,
Porto Alegre, RS, CEP 90.010-300, obedecidas as seguintes condições: (Vide
Resolução de Mesa nº 758/07)
I - os trabalhos deverão ser datilografados ou digitados em folha de papel A4
ou ofício, em fonte 12, não sendo aceitas cópias manuscritas, apenas identificados pelo título e pseudônimo do autor;
II - em folha anexa, deverão constar os dados a seguir relacionados:
a) nome completo;
a) nome completo e breve currículo; (Redação dada pela Resolução de
Mesa nº 644/05)
b) endereço completo;
c) telefone para contato;
d) e-mail, se houver;
e) profissão; e
f) como ficou sabendo do Concurso;
III - cada poesia deverá ter no máximo 14 (quatorze) versos (linhas), em língua portuguesa;
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IV - a entrega do trabalho deverá ser em 6 (seis) cópias;
V - no caso de inscrições enviadas pelo correio, a postagem deverá ser efetuada até o dia 30 de maio, comprovada pelo carimbo do correio, e somente
serão aceitos trabalhos que estiverem estritamente de acordo com o Regulamento;
VI - os trabalhos inscritos não serão devolvidos.
VII - cada autor deverá apresentar, no máximo, 03 (três) trabalhos, que deverão ser inéditos. (Incluído pela Resolução de Mesa nº 644/05)
§ 1º No ato de entrega da documentação, as folhas a que se referem os
incisos I e II serão separadas e somente serão reunidas ao final da premiação,
para identificação dos vencedores.
§ 2°O ato da inscrição implica, automaticamente, c iência de que cessarão os
direitos autorais, caso o trabalho seja selecionado para publicação ou utilização em qualquer outra forma de veiculação.
Art. 5º Não será permitida a participação de servidores da Assembléia
Legislativa, adidos, estagiários, terceirizados e outros, que exerçam atividade
junto à Assembléia Legislativa.
Art. 6º A comissão organizadora designará comissão julgadora formada por 5
(cinco) representantes de entidades ligadas às áreas de cultura e da literatura, tendo essa poder soberano de selecionar as três melhores poesias e as
dez subseqüentes para menção honrosa.
Art. 7º O resultado do Concurso será divulgado no primeiro dia útil do mês de
agosto, a partir de 2005, no site www.al.rs.gov.br e os autores selecionados
serão comunicados por correspondência ou telefonema.
Art. 8º A premiação consistirá na entrega de diploma e medalha em cerimônia
a ser realizada, preferencialmente, no dia 12 de agosto, data de nascimento
de Lila Ripoll.
Art. 9º - As poesias selecionadas serão publicadas como coletânea pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 10. A inscrição dos trabalhos neste Concurso implica a aceitação integral
dos termos desta Resolução de Mesa.
Art. 11. Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora.
Art. 12. Esta Resolução de Mesa entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 29 de Março de 2005.
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO
DO PRÊMIO LILA RIPOLL DE POESIAS

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às dezesseis horas e
trinta minutos, foi realizada reunião na sala da Divisão de Prêmios, no Solar
dos Câmara/ALRS, com o objetivo de dar andamento às tratativas do Prêmio
Lila Ripoll de Poesias. Estiveram presentes o servidor do Departamento de
Relações Públicas e Atividades Culturais: Flávio Dalbosco de Oliveira, Coordenador da Divisão de Prêmios e Anália Sanches Dorneles, representante do
Gabinete do Deputado Raul Carrion. A Comissão Organizadora reuniu-se para
identificar os agraciados escolhidos pela Comissão Julgadora conforme listado
abaixo:
1.º lugar: Pseudônimo: Ana Flores - Título "Agora"
Nome: Mariza Baur
2.º lugar: Pseudônimo: Fernando Fernandes - Título "Figurante" e
Nome: Sérgio Bernardo
3.º lugar: Pseudônimo: Lien - Título "Fatos".
Nome: Irede Inês Masiero Farenzena
1.ª menção honrosa - Pseudônimo: Lila Lilá - Título "Amenidades";
2.ª menção honrosa - Pseudônimo: Lila Lilá - Título "Danos";
4.ª menção honrosa - Pseudônimo: Lila Lilá - Título "O mundo visto pelas
mulheres".
Nome: Haydée Schlichting Hostin Lima
3.ª menção honrosa - Pseudônimo: Véu de Noiva - Título "Costura".
Nome: Suzana Dulce Corrêa Fagundes

5.ª menção honrosa - Pseudônimo: Aroudo Transistor - Título "Museu";
9.ª menção honrosa - Pseudônimo: Aroudo Transistor - Título "Transeunte".
Nome: Renato Dias
6.ª menção honrosa - Pseudônimo: Teo Kayan - Título "Moira".
Nome: Elroucian Ucayali Santos da Motta
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7.ª menção honrosa - Pseudônimo: Emily Kahlo - Título "Para llham Mahdi AlAssi"
Nome: Karin Kreismann Carteri
8.ª menção honrosa - Pseudônimo: Anna Sophia - Título "Mulher in gramática".
Nome: Natasha Centenaro
10.ª menção honrosa - Pseudônimo: Pássaro - Título "S.O.S"
Nome: Gerci Oliveira Godoy
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e procedida a lavratura
da presente Ata, que vai assinada pelos presentes.

Flávio Dalbosco de Oliveira

Anália Santos Dorneles
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