
Pilar Vázquez Cuesta (1926 2019)
A lusitanista tenaz

Morreu no passado dia 6, em Santiago de Compostela, aos 92 anos, e seu desaparecimento passou
quase 'em branco' entre nós, apesar de ter sido uma importante lusitanista, estudiosa e divugadora
da literatura portuguesa. Para o JL aqui a evoca e escreve sobre a sua obra outra muito destacada

figura da Galiza, prestigioso historiador, prof . catedrático e cx reitor da Universidade de Santiago
de Compostela, presidente do Conselho de Cultura Galega de 2006 a 2018

Ramón Villares
11 0 tópico das costas viradas entre

Espanha e Portugal é uma fórmula
retórica para definir uma trajetó-
ria histórica de distâncias e receios

entre os dois países peninsulares.
Mas no fundo esconde uma reali-
dade essencial: que a proximidade
não favorece o entendimento mútuo
nem a criação de sistemas literários e

culturais partilhados. É patente que a

integração europeia dos estados ibé-
ricos foi muito favorável para superar
fronteiras e traçar projetos comuns,
nomeadamente nos planos da ação
política e dos intercâmbios económi-
cos e comerciais. Passos que também
são evidentes no campo científico e

universitário, alargando deste modo
uma velha tradição de interesse

cultural das elites de cada país sobre

o seu vizinho. Sem entrarmos no ca-
pítulo dos olhares portuguesas sobre

a Espanha, o recente falecimento da

proP Pilar Vázquez Cuesta permite
reparar no lusitanismo espanhol
como prática intelectual e como
caminho de aproximação entre as

duas culturas ibéricas, quer no marco
peninsular quer no espaço mais alar-
gado de outros continentes.

O lusitanismo na Espanha teve
muitos cultivadores em diferentes

épocas históricas, mas demorou mui-
to para se constituir como comu-
nidade profissional de saberes e de

práticas. O interesse em Portugal, a

sua língua e cultura, foi cultivado por

escritores e ensaístas, também por
diplomatas e políticos, viageiros ou

jornalistas. Basta lembrar os nomes
ilustres de Valera ou Sinibaldo de

Mas, de Maragall e Unamuno, para
balizar os rumos do lusitanismo visto
da Espanha, com ilustres correspon-
dentes em Portugal, de Latino Coelho
e Oliveira Martins a Antero ou Teófllo

Braga. Mas naqueles olhares estava
ausente a dimensão universitária e

de organização da pesquisa para que

um lusitanismo digno de tal nome lo-

grasse uma posição de destaque. Com
a difusão dos estudos da romanlstica

e, dentro dela, das línguas portugue-
sa e galega (agora na Espanha asso-

ciadas na fórmula universitária de

"galego-português"), o lusitanismo

começou a descobrir novos horizon-
tes em muitos centros universitários,
com poios relevantes em Madrid,
Barcelona, Salamanca, Santiago de

Pilar Vázquez Cuesta 'Ser lusitanista era o seu destino'



Compostela, Granada ou Cáceres.
Esta dimensão do lusitanismo

universitário tem pouco a ver como o
velho iberismo do século XIX e muito
com a normalidade da educação
superior e dos estudos humanísticos.
Neste percurso houve figuras pio-
neiras que traçaram as estradas pelas

quais caminhar e uma delas foi Pilar

Vázquez Cuesta (PVC - Chantada,
Lugo, 1926; Santiago de Compostela,
2019) , proP de língua e literatura

portuguesas nas universidades de
Madrid (até 1976), Salamanca (até
1988) e Santiago de Compostela,
onde se aposentou em 1991, mas

prosseguindo durante anos o seu

trabalho de apoio e orientação das

relações da Galiza com os países de

língua portuguesa. Foi uma lusita-
nista consciente e tenaz, que acabou

seus dias na sua última cidade de

residência, depois de vários anos de
luta contra o mal da desmemoria ou

esquecimento (próprio e alheio). Era

uma mulher miúda e alegre, de sor-
riso envolvente e lindos olhos azuis,

que deixou este mundo de forma
silenciosa depois duma longa vida
académica dedicada ao ensino da lín-

u
Foi a voz mais preclara,
na segunda metade
do século XX, do
lusitanismo na Espanha,
na escrita, no ensino
e nas conexões que
estabeleceu entre
as comunidades
académicas e culturais
das nações ibéricas de

Europa, América e África
Esta dimensão do
lusitanismo universitário
tem pouco a ver como
o velho iberismo do
século XIX e muito
com a normalidade da

educação superior e dos
estudos humanísticos
gua e literatura portuguesa. PVC foi a

voz mais preclara, na segunda meta-

de do século passado, do lusitanismo
na Espanha, na escrita, no ensino e,
nomeadamente, nas conexões que foi

capaz de estabelecer entre as comu-
nidades académicas e culturais das

nações ibéricas de Europa, América e

África, como uma precursora da atual
Comunidade de Países de Língua
Portuguesa (CPLP). A sua dedicação à

"lira lusitanista" foi reconhecida por
toda a parte e, do modo mais simbó-
lico, pela Universidade de Lisboa, que
a distinguiu com o doutorado honoris

cansa, em 2002.
A sua vocação para o estudo e

difusão da língua e cultura portu-
guesas foi muito precoce, pois a sua
missão lusitanista estava cosida á sua

biografia pessoal, dado ter nascido de
um casal formado por um pai galego
e uma mãe castelhana e ter aprendido
no seio da família o gosto por visitar
Portugal em viagens de estudo e de

formação. Além disso, vinha dum
meio ambiente familiar materno (a
sua mãe Modesta e a sua tia Luísa)

que tinha sido educado nas correntes

pedagógicas da Institución libre de

Ensenanza (ILE), de que alguns dos

seus principais representantes, como
Giner de los Rios ou Cossío, seguiram
atentamente a vida cultural portu-
guesa, como se pode comprovar nos

contactos epistolares de Teixeira de

Pascoes ou de Bernardino Machado
com membros da ILE. A esta influên-
cia "institucionista" acrescentou a
militância republicana do seu pai,
dirigente do autonomismo galego e

deputado nas Cortes constituintes da
II República espanhola.

A família Vázquez Cuesta não
ficou incólume aos efeitos da guerra
civil espanhola: a família ficou afas-
tada, entre a Galiza e Castela, o seu

pai morreu em 1940, com apenas 45
anos de idade. A sua mãe, licenciada
em Farmácia, acabou em 1941 como
bibliotecária em Madrid, guiada
pela mão experiente da sua irmã
Luísa. Começaram então sucessivas

visitas a Portugal, quer da mãe com
a sua irmã, quer da própria Pilar,
que teve bolsas para estadias de
estudo na Universidade de Coimbra,
onde conheceu a duas figuras muito
influentes na sua posterior vida
académica: o escritor Miguel Torga e

o etnógrafo Jorge Dias. Do primeiro
será precoce tradutora de Poemas
ibéricos (revista Espadana, 1949) e de
Contos da Montanha (Madrid, 1951) ,

do segundo recebeu a feliz indicação
para a sua tese de doutoramento

sobre £1 concepto de Espanay de los

espanóles en Ia Hteratwu portuguesa
de tos siglos XIX y XX. Ser lusitanista
era o seu destino.

A sua obra como lusitanista pode
condensar-se em três grandes traços:

docência, escrita e mediação cultural.
Como docente, durante muitos anos

na Escola de Comércio de Madrid,
ela foi referência para o ensino da

língua portuguesa na Espanha, graças
também à obra, escrita com Albertina
Mendes da Luz, Gramática portuguesa
(Madrid, 1949) que acabou por ter
uma versão portuguesa em 1980, com

prefácio do prof . Luís Filipe lindley
Cintra. Como autora de obras de

pendor lusitanista, PVC focalizou o

seu trabalho de pesquisa e de difusão
em obras de autores portugueses
(Torga, Antero, Oliveira Martins) ou

galegos (Rosália de Castro, Curros

Enríquez, Pardo Bazán), além de vá-
rios trabalhos sobre as relações entre
as culturas espanhola e portuguesa.
Da sua condição de galega de nação
e de cultura, herdada da sua família
paterna de Chantada, nunca abdicou e

assim o fez explicito em muitos traba-
lhos publicados na revista galega Grial
ou na portuguesa Colóquio /Letras,
onde inseriu periodicamente textos e

até mesmo coletâneas dedicadas por
inteiro à língua e literatura galegas,
nomeadamente nas suas relações e

singularidades com a língua padrão

portuguesa. Como estudiosa da
história e cultura portuguesas, deu a
lume dois livros maiores, concebidos e

redigidos no rasto dos estudos lusita-
nistas que animou na Universidade de

Madrid o historiador José Maria Jover:

Espanha ante o Ultimatum (1975) ,

que analisa de modo comparado a

natureza epocal dos problemas de

jin-de-siècíe dos estados mediterrâ-
neos (Ultimato português, derrota
italiana em Adua e "Desastre" colonial

espanhol de 1898) e, em segundo
termo, A Língua e a Culturaportugue-
sas no tempo dos FiKpes (1988) , uma
referência para os estudos lusitanistas
na Espanha, dos quais ela havia avan-
çado vários estudos anteriores sobre o

tempo de Camões.

Para além da obra docente e escri-
ta, o papel desempenhado por Pilar

Vázquez Cuesta na mediação entre
as culturas ibéricas foi essencial. Ela
tinha uma grande capacidade para
encontrar cumplicidades com acadé-
micos, criadores e críticos literários e

uma declarada paixão pelas viagens,



o que lhe permitiu conhecer meio
mundo, nomeadamente os países de

língua portuguesa. Das suas relações
ibéricas e lusitanistas posso eu próprio
dar uma nota final e pessoal. Sabedora
das minhas pesquisas históricas sobre

a sua terra natal de Chantada, convi-
dou-me a dar palestras na sua cadeira
de Salamanca e para encontros aca-
démicos na França ou em Portugal,
onde verifiquei pessoalmente o apreço
e amizade que grandes vultos, de

Albert Bourdon ou Eduardo Lourenço
até Joel Serrâo, Prado Coelho ou José

Saramago lhe dispensavam. Eu fui
um seu aluno, à distância, e este é o

momento adequado para manifestar
a minha gratidão pela generosidade
e carinho com que me orientou nos

estudos lusitanistas. Talvez não fosse

tão constante como ela quis, mas

nunca é tarde para se corrigir, graças
a dispormos duma obra e dum estilo

pessoal que marcaram a longa vida
duma lusitanista tenaz, elegante e
culta, .li.


