TRECHO DO TEXTO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:

O Livro
Dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, indubitavelmente, o livro.
Os outros são extensões do seu corpo. O microscópio e o telescópio são extensões da
vista; o telefone é o prolongamento da voz; seguem-se o arado e a espada, extensões
do seu braço. Mas o livro é outra coisa: o livro é uma extensão da memória e da
imaginação.
Em «César e Cleópatra» de Shaw, quando se fala da biblioteca de Alexandria, diz-se
que ela é a memória da humanidade. O livro é isso e também algo mais: a imaginação.
Pois o que é o nosso passado senão uma série de sonhos? Que diferença pode haver
entre recordar sonhos e recordar o passado? Tal é a função que o livro realiza.
(...) Se lemos um livro antigo, é como se lêssemos todo o tempo que transcorreu até
nós desde o dia em que ele foi escrito. Por isso convém manter o culto do livro. O livro
pode estar cheio de coisas erradas, podemos não estar de acordo com as opiniões do
autor, mas mesmo assim conserva alguma coisa de sagrado, algo de divino, não para
ser objecto de respeito supersticioso, mas para que o abordemos com o desejo de
encontrar felicidade, de encontrar sabedoria.
Jorge Luís Borges, in 'Ensaio: O Livro'
SOBRE O AUTOR E SUA RELAÇÃO COM A TEMÁTICA DO FLIPOÇOS 2019:
Sua vida:
Aos sete anos de idade, Borges já teria revelado ao seu pai que seria escritor. Aos
nove, escreve seu primeiro conto, "La visera fatal", inspirado num episódio de Dom
Quixote. Em 1914, muda-se, com os pais, para a Europa, morando inicialmente em
Genebra, na Suíça, onde conclui os seus estudos, e depois na Espanha. Em 1921, volta
a Buenos Aires, onde participa ativamente da efervescente vida cultural da cidade. Em
1923, publica o seu primeiro livro de poemas, "Fervor de Buenos Aires". Iniciava-se,
assim, uma das mais brilhantes carreiras literárias do século XX. Borges morreu em
Genebra com um cancro de fígado e um enfisema, onde está sepultado.
Borges foi um ávido leitor de enciclopédias. Numa memorável palestra sobre O
Livro em 1978, Borges comenta a felicidade que teve ao ganhar a enciclopédia
alemã Enzyklopadie Brockhaus, edição de 1966. Lamenta, também, não poder ver as
letras góticas nem os mapas e ilustrações, entretanto sente uma relação amistosa com
os livros. A sua enciclopédia preferida era a IX edição da Britânica, como disse numa
das inúmeras entrevistas que deu.

Suas obras:
As suas obras destacam-se por abordar temáticas como a filosofia (e seus
desdobramentos matemáticos), metafísica, mitologia e teologia, em narrativas
fantásticas onde figuram os "delírios do racional", expressos em labirintos lógicos e
jogos de espelhos. Ao mesmo tempo, Borges também abordou a cultura
dos Pampas argentinos, em contos como "O morto", "Homem da esquina rosada" e "O
sul". Também lida com campanhas militares históricas, como a guerra argentina contra
os índios durante a presidência, entre outros, do escritor Domingo Faustino Sarmiento;
trata-as, porém, como pano de fundo para criações fictícias, como em História do
Guerreiro e da Cativa. E rende homenagem à literatura progressiva do seu país em
contos em que se apropria do mitológico Martín Fierro: Biografia de Tadeo Isidoro Cruz
(1829-1874) e "O fim".
Entre os seus contos mais conhecidos e comentados podemos citar A Biblioteca de
Babel, O Jardim de Veredas que se Bifurcam, "Pierre Menard, Autor do Quixote" (para
muitos a pedra angular de sua literatura) e Funes, o Memorioso, todos do
livro Ficções (1944) - além de "O Zahir", "A escrita do Deus" e O Aleph (que dá seu
nome ao livro de que consta, publicado em 1949). A partir da década de 50, afetado
pela progressiva cegueira, Borges passou a dedicar-se à poesia, produzindo obras
notáveis como "A cifra" (1981), "Atlas" (um esboço de geografia fantástica, 1984) e "Os
conjurados" (1985), a sua última obra. Também produziu prosa ("Outras inquisições",
ensaios, 1952; "O livro de areia", contos, 1975), notando-se o claro influxo da cegueira.

Sua relação com a temática do Flipoços 2019:
O Flipoços 2019 foca na temática "Literatura Sem Fronteiras - Vamos ultrapassar
as fronteiras do Brasil sem sair desse chão, por terras, florestas, rios e mares e
redescobrir parte da nossa origem cultural na literatura latino-americana” e convida
para ser o patrono do evento o escritor e professor Jorge Schwartz, que coordenou a
tradução da Obra Completa de Jorge Luis Borges, organizador de Borges no Brasil
(Edunesp), autor de Jorge Babilônico (Cia das Letras). O patrono receberá homenagem
no Festival Literário onde decorrerá sobre sua vasta obra, mas em especial, sobre
Jorge Luis Borges, cujo assunto é especialista.

