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No prólogo de Metrópole à beira-mar, Ruy Castro reconstitui a epidemia de Gripe Espanhola
que assolou o Rio de Janeiro em fins de 1918. É uma descrição arrepiante — e que pode nos
ensinar muito sobre o momento que vivemos."O Brasil não estava preparado para recebê-la.
Ninguém estava. No começo, o carioca ainda brincou, mas, quando se descobriu que o número
de mortes estava chegando a centenas por dia, viu-se que não havia motivo para rir." A partir
desta descrição — mais contemporânea do que nunca —, Ruy Castro reconstitui o Rio de
Janeiro do início do século XX, assolado em fins de 1918 pela Gripe Espanhola, que
contaminou mais da metade da população e matou milhares. Passada a onda de pânico,
aqueles que sobreviveram à epidemia saíram às ruas para celebrar, fazendo do Carnaval de
1919 o maior que o Brasil já vira até então. E a festa daria o tom da década que estava por
vir. Neste prólogo, o leitor tem uma amostra de Metrópole à beira-mar, uma irresistível
reconstituição do Rio dos anos 1920. Marcada pelo arrojo e pela vanguarda, a época
demonstra como a cidade foi capaz de se reinventar, consolidando-se como sinônimo de
modernidade e influenciando o estilo de vida, a cultura e a história de todo o país.

About the AuthorAnita Rodríguez is an award-winning painter who is also widely known as an
enjarradora, or plasterer and finisher of adobe buildings. She lives in Taos, New Mexico. --This
text refers to the paperback edition.Review"The blending of cultures is everywhere apparent in
the hybrid volume. . . . Sharply observed, often hilarious."--HipLatina"Rodríguez writes with
verve, confidence, and endless humor."--New Mexico Magazine"This multi-artist is a self-
declared 'packrat,' not only of stories but also of images, and, I add, recipes. She has picked
through her stash and combined the findings into one long, interesting and tasty story."--Story
Circle Book Reviews"A delicious feast of rich storytelling, fantastic myths, remarkable
multicultural family sagas, and culinary dysfunction in bizarre yet beautiful kitchens across the
Southwest and Mexico."--John Nichols, author of The Milagro Beanfield War --This text refers to
the paperback edition.
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O CARNAVAL DA GUERRA E DA GRIPENem tudo eram valsas e bombons nos Bálcãs da Belle
Époque. No dia 28 de junho de 1914, em visita oficial a Sarajevo, capital da Bósnia, o príncipe
Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua mulher, a duquesa Sophia, foram
mortos a tiros por nacionalistas sérvios num desfile em carro aberto, um Gräf & Stift de seis
lugares. Foi um ato da facção terrorista Mão Negra, empenhada na libertação das províncias
eslavas sob domínio da Áustria-Hungria e na sua absorção por uma futura Grande Sérvia.
Aquele atentado era um assunto interno, de um império de barbas brancas e mangas já puídas,
e assim devia ser tratado. Mas as grandes potências viram nele um pretexto para impor
medidas expansionistas há muito em seus planos, e para as quais estavam se armando —
sabendo que, se executadas, essas medidas levariam a Europa à guerra.A Áustria, escorada
no “apoio incondicional” que recebeu da Alema-nha, exigiu uma retratação que a Sérvia
considerou humilhante. A Rússia, atenta às manobras alemãs em busca da hegemonia no
continente, pôs-se ao lado da Sérvia. Como a Sérvia não deu satisfações à Áustria, esta lhe
declarou guerra em 28 de julho. No dia 29, a Rússia ordenou a mobilização geral de suas
forças. A 31, a Alemanha comunicou à Rússia que faria o mesmo se, em doze horas, esta não
se desmobilizasse. No dia seguinte, 1o de agosto, como nenhuma medida foi tomada, a
Alemanha declarou guerra à Rússia. Assim se davam as cartas nos bons tempos.A França,
vendo-se no centro geográfico do conflito, tomou o partido da Rússia e, no dia 3, a Alemanha
também lhe declarou guerra. Para mostrar que falava a sério, invadiu o território francês
passando por cima da Bélgica. A Inglaterra, vendo desrespeitada a neutralidade belga e
sentindo a ameaça do domínio alemão no continente, entrou no conflito. No dia 4 de agosto, já
estavam definidas as alianças: de um lado, a Rússia, a França e a Inglaterra; do outro, a
Alemanha, a Áustria e, docemente constrangida por um antigo pacto com a Áustria, a Itália.
Somente dali a dois dias, a Áustria, que fora quem começara tudo, declarou sua guerra à
Rússia — como um garoto que dá um pontapé na canela de um adulto, confiante de que seu
irmão batuta brigará por ele. Mas, ali, todos eram batutas.Em Viena, Berlim, Moscou, Paris e
Londres, multidões tomaram as ruas com fervor patriótico e foram aos portos e estações
ferroviárias para se despedir de seus rapazes em uniforme. A guerra provoca uma estranha
química — faz de cada civil, por mais tíbio, um bravo, principalmente com o pescoço alheio, o
dos soldados. Além disso, previa-se uma guerra curta, que talvez nem chegasse ao Natal. Os
mais cínicos diziam que ela nem precisava acontecer: o rei Jorge V, da Inglaterra, o kaiser
Guilherme II, da Alemanha, e o tzar Nicolau II, da Rússia, subitamente inimigos, eram primos —
todos descendentes da rainha Vitória — e poderiam resolver suas diferenças num torneio de
tiro aos pombos numa de suas casas de campo.Mas as guerras têm também seus ritmos
próprios. Aquela, pela primeira vez, envolveria todos os continentes — daí essa ter sido a
Grande Guerra, por todos chamada. Em algum momento dos quatro anos seguintes, búlgaros,



australianos, canadenses, neozelandeses, indianos, turcos, sul-africanos, argelinos,
senegaleses, marroquinos e até brasileiros (aos milhares, todos; às centenas, no nosso caso)
foram para a Europa combater a favor desta ou daquela aliança, nem sempre como voluntários.
A Itália cometeu a façanha de trocar de lado com o jogo em andamento, e concentrou-se em
lutar contra a Áustria, com quem tinha amargas querelas territoriais. Poucos meses depois de
iniciado o conflito, ninguém mais se lembrava do que acontecera em Sarajevo, nem interessava.
Era também o fim da Belle Époque.Nas guerras do passado, o grosso das baixas se dava pela
morte na ponta das baionetas — os soldados se matavam de olhos nos olhos. Mas, agora, a
morte não tinha rosto e vinha de todos os lados. Essa foi a guerra em que fizeram sua estreia as
trincheiras que atravessavam fronteiras, os canhões semiautomáticos, os lança-chamas, os
gases venenosos, os submarinos, os aviões, os tanques com lagarta e até as motocicletas.
Antes, a morte em combate vinha no trespassar de uma bala ou baioneta. Agora tinha-se o
corpo estraçalhado. Diante das metralhadoras que disparavam seiscentas descargas por
minuto, a expectativa de vida dos soldados de infantaria que partiam para um ataque era de
vinte minutos.Dos tiros no arquiduque, em junho de 1914, ao armistício e ao cessar-fogo, em
novembro de 1918, a Grande Guerra matou 9,2 milhões de soldados. Vinte milhões saíram
feridos, de que resultaram, de volta à vida civil, 8 milhões de cegos, sem braços, pernas ou
testículos, de vítimas de doenças crônicas ou de pessoas em estado de choque — e quantos
não teriam sido os suicídios? Somem-se a isso 6 milhões de prisioneiros, 10 milhões de
refugiados, 3 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos, sem contar as baixas tardias, de
pessoas que morreriam dali a alguns anos em decorrência de ferimentos ou de enfermidades
contraídas por causa da luta. Morreram também 6 milhões de civis, de tiros, doença ou fome.
Tropas em fuga matavam o gado, cortavam as árvores frutíferas e envenenavam os poços e
cisternas do inimigo. A guerra des-truiu cidades, indústrias e lavouras, desagregou famílias e
solapou talentos — quantos pianistas, escultores ou arquitetos nunca puderam seguir suas
vocações porque tiveram de lutar? Matou também 8 milhões de cavalos, burros e mulas —
estes eram queimados ou mesmo deixados para trás, apodrecendo. E, ah, sim, a Alemanha e a
Áustria perderam.Na verdade, ninguém ganhou, exceto os Estados Unidos, que tinham
passado em casa os primeiros três anos de guerra, confortavelmente fornecendo armas,
equipamento e empréstimos aos combatentes. E só entraram em ação porque, em abril de
1917, a Alemanha cometeu o erro de estender sua agressão submarina a qualquer navio,
neutro ou não, que entrasse nas zonas de bloqueio. Quando ela afundou os primeiros navios
americanos na Europa, o presidente Woodrow Wilson declarou-lhe guerra e a Alemanha, já
combalida pela luta nas diversas frentes, perdeu sua última chance. As tropas americanas
chegariam em massa à Europa somente na primavera de 1918, a sete meses do final da
guerra, mas ainda a tempo de recolher as batatas.

O carnaval Miami Dolphins



Lula, volume 1: Biografia (Portuguese Edition), Sapiens (Nova edição): Uma breve história da
humanidade (Portuguese Edition), Pequeno manual antirracista (Portuguese Edition), A
organização: A Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo (Portuguese
Edition), Suzane: assassina e manipuladora (Portuguese Edition)



Luciana, “Breve história da gripe espanhola e seu impacto. O Carnaval da Guerra e da Gripe, de
Ruy Castro, não poderia ter sido disponibilizado e difundido em melhor momento. Utilizando-se
de uma escrita extremamente agradável e fluida, em poucas páginas, o autor dispõe do
surgimento e disseminação da gripe espanhola, que atingiria 1/5 da população mundial e
mataria entre 20 a 50 milhões de pessoas.Iniciando sua narrativa sob a ótica da Primeira
Grande Guerra, já que seu momento foi crucial para o alastramento da doença, uma vez que
essa se deu após quase o término da mesma, pelos soldados estadunidenses e, provenientes
dos estados de Kansas e de Nova York, com o contato para com civis e com as tropas, a gripe
tão logo chegou ao Brasil, em especial pelos portos do Rio de Janeiro, Recife, Salvador e
Santos.Alastrando pelo mundo, abatendo nomes como Max Weber e Egon Schiele, a epidemia
tão logo difundiu o caos social, já que grande parte da população, ainda que procurando evitar
o contágio, já se encontrava infectada.Interessante notar e fácil paralelo podemos fazer da
epidemia de 1918 para com a de 2019/2020.Evidentemente conta-se atualmente com a
ciência, pesquisa e tecnologia, não cabendo mais ao mundo moderno a morte de um número
tão exordial como outrora, mas assim como hoje, o autor nos narra que havia leitos
insuficientes, doentes mortos antes do atendimento, hospitais fechados à visitas, presença
restrita de familiares aos enterros, aglomerações sendo desestimuladas, fábricas, lojas,
escolas, teatros, restaurantes, tribunais, bares sendo fechados. A Inflação fazendo com que um
ovo custasse o preço de uma galinha, os saques aos armazéns e açougues e demais situações
que se instaram em período de caos — ou mesmo, pandemia.Por fim, o autor expõe como a
população se recuperou do caos tanto econômico como social, no qual o carnaval pós
epidemia veio a ser um dos acontecimentos mais célebres da época.Desta forma, trata-se de
um pequeno livro com um rol extenso de informação sobre o impacto da pandemia da gripe
espanhola no mundo e em especial no Brasil, ficando, assim, a recomendação àqueles que têm
interesse nessa parte da história mundial.Quanto ao e-book, tudo vai bem, sem erros.”

Nathalie Murcia, “Primeira guerra, Brasil e gripe espanhola. Aproveitando o momento e a
cessão gratuita por parte da editora, em virtude da pandemia, achei que seria proveitosa a
leitura. São apenas 24 páginas. Em tom de reportagem, e com uma abordagem objetiva, o autor
sintetiza o panorama histórico que resvalou na primeira guerra mundial, cujo interstício, em
1918, foi marcado pelo início da epidemia de "gripe espanhola", a qual, apesar no nome, não
se originou na Espanha, mas provavelmente no Estado do Kansas, Estados Unidos, e foi
rapidamente difundida por tripulantes de navios a caminho do velho Continente, tendo se
iniciado, no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro. Medidas sanitárias, isolamento social e
fechamento de comércios foram medidas tomadas à época, para conter o surto de influenza. O
término da epidemia coincidiu com o Carnaval de 1919, um dos mais polvorosos que se tem
registro. Vale a leitura, especialmente para os que gostam de história. Um livro que de lê em



menos de uma hora.”

Cliente Ebook Tops, “De 1918 a 2020. A escrita contagiante de Ruy Castro já seria por si motivo
para a leitura dessa pequena mas portentosa obra, mas nesse mês de abril de 2020 nos quais
nós encontramos em quarentena pelo Covid-19, o sabor da comparação é inigualável - e um
tanto mórbido.”

Dell Piero, “Assim foi a Gripe Espanhola e o Carnaval de 1919. Ao transcorrer em linhas claras
os aspectos sobre o Rio de Janeiro nos primeiros anos do século XX, Ruy Castro demonstra
leveza em seus traços. Possuidor de uma grande erudição na escrita, ele não faz uso de termos
rebuscados. Ruy Castro dialoga com leitor como se estivessem juntos em um ambiente
desprovido de protocolos. É um condutor amável. Permite a reflexão.Neste compêndio, é
exemplar a pesquisa feita pelo autor para descrever os efeitos nefastos da Gripe Espanhola no
Rio de Janeiro Segue um fragmento do texto em comento: [...] “O alerta demorou a ser dado.
Numa cultura em que o quinino era visto, até pelos médicos, como um santo remédio, o povo
depositou suas esperanças em destronca-peitos, purgantes e preparados à base de alfazema,
limão, coco, cebola, vinho do Porto, sal de azedas, cachaça e fumo de rolo — o que,
naturalmente, não diminuiu o índice de mortalidade. Uma instituição fornecia canja de galinha
contra a gripe. Um laboratório saiu-se com um remédio homeopático, Grippina, “fórmula do dr.
Alberto Seabra”. A própria Bayer passou a oferecer a aspirina Fenacetina, anunciada como “tiro
e queda contra a influenza”, e prometendo “bem-estar com a rapidez de um raio”Passados cem
anos, ainda nos debruçamos em fórmulas igualmente fantásticas e igualmente inócuas para
conter uma outra pandemia. Medicações ineficientes que foram pautas de CPI e prolatadas
aos ventos por pessoas dos altos escalões.A celebração do Carnaval de 1919 teve como ativo
o entusiasmo daqueles que sobreviveram a Gripe Espanhola e que Ruy Castro descreve com
bastante energia. Deveras, é um documento que faz lume a nossa história.”

The book by Robert Ernest Hubbard has a rating of 5 out of 4.6. 617 people have provided
feedback.
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