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Resenha
Naquela aldeia japonesa, não havia criança que não invejasse
a sorte de Mitio, filho de Massao Kazuo, o samurai mais famoso
da região. Mal imaginavam, porém, que o que mais encantava o
filho do célebre guerreiro não era a espantosa habilidade do pai
com espadas, arcos, flechas e lanças, mas sim as belas e delicadas figuras de papel que surgiam de suas mãos quando seu pai
praticava o origami. Como naquela época o papel era muito caro,
as dobraduras eram proibidas para crianças. Mitio observou seu
pai com atenção durante anos e anos antes de se tornar adulto e
poder dedicar-se a essa arte milenar.
O jovem já era um artista célebre quando seu pai caiu doente,
e nenhum sábio ou curandeiro parecia capaz de curá-lo. Lembrou-se então de uma antiga lenda segundo a qual aquele que fosse
capaz de dobrar mil tsurus teria seus desejos realizados, e pensou
que aquela talvez fosse sua única chance de salvar o pai – acontece que o velho samurai acabou falecendo quando os pássaros
dobrados ainda eram apenas quinhentos.
O tempo, contudo, continuou passando, até que o próprio
Mitio começou a envelhecer, mas ainda criava dobraduras para
seus netos com espantosa perfeição. Momentos antes da sua
morte, seu próprio corpo adquiriu a fragilidade do papel – e das
dobras desmanchadas das suas articulações brotaram inúmeros
tsurus esvoaçantes.
Em A dobradura do samurai, Ilan Brenman nos transporta para
um Japão mítico, evocando o contraste entre a precisão das espadas afiadas e a delicadeza das dobraduras de papel. Acompanhando o fascínio do protagonista pelas figuras criadas pelo
pai, que exercita a precisão das suas mãos guerreiras na arte do
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origami e, acompanhando o personagem à medida que vai adquirindo maestria na técnica e usando sua arte para lutar contra a
doença do pai, observamos a passagem do tempo e o contato
entre gerações, passando por temas doloridos como morte e perda. Com sutileza, o autor aproxima o leitor da difícil experiência
de despedir-se de alguém que se ama – e, mais tarde, da própria
vida. A cena final, em que o neto desenrola a dobradura em que se
transformou o corpo do avô, é de raro lirismo.
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memória dos que lhe tinham afeto: nas lembranças
de seus hábitos, de suas ideias, de seus gostos.
Esse Mitio, meio homem, meio pássaro de papel,
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