
Celebrar José Saramago,
20 anos depois do Nobel
([ De 8 de outubro próximo - dia
em que passam 20 anos so-
bre o anúncio da atribuição do
Prémio Nobel da Literatura a
José Saramago - a 10 vai decor-
rer em Coimbra um Congresso
Internacional para assinalar a
data. Intitula-se, exatamente,
"José Saramago: 20 anos como
Prémio Nobel", e é uma iniciativa
conjunta do Centro de Literatura
Portuguesa e da Câmara
Municipal da cidade, com os

apoios da reitoria e da Faculdade
de Letras da Universidade, da
Fundação José Saramago e da
Porto Editora. As inscrições,
e propostas de comunicações,
podem ainda ser feitas, até final de

julho, para congressosaramago®
gmail.com.

"Numa obra com a riqueza e

com a complexidade da de José

Saramago, não é difícil identifi-
car temas de reflexão para aquela
que se propõe ser a mais alargada
reunião científica alguma vez
empreendida em torno da obra
do escritor. Assim, o congresso
tratará, designadamente, das re-
presentações da História, da per-
sonagem saramaguiana, da sua
figuração e sobrevida, da alegoria
como representação de sentidos,
da sua poesia e do seu teatro, das

dimensões de polemista e de
doutrinador literário, do cro-
nista e do jornalista - e ainda da
fortuna crítica de quem continua
a ser objeto de estudos de variado
alcance e dimensão, com destaque
para incontáveis trabalhos aca-
démicos, sobretudo em Portugal
e no Brasil", disse ao JL Carlos

Reis, prof. catadrático daquela
faculdade e especialista da obra do
autor de Memorial do Convento e O

Ano da Morte de Ricardo Reis, que
preside à organização.

Integrado na iniciativa foi
lançado um concurso de textos de
estudantes do Ensino Secundário
sobre estes dois romances E,
como atividade paralela, no
encerramento do congresso, a

10, será representada a adapta-
ção dramatúrgica do segundo,
da autoria de Filomena Oliveira e

Miguel Real.
"A celebração de uma efe-

méride", sublinha-nos ainda
Carlos Reis, ensaísta, cx diretor
da Biblioteca Nacional e cx reitor
da Universidade Aberta, "não

garante, só por si, a consagração
de um escritor. Muitos outros
fatores intervêm nessa consagra-
ção, a começar pela capacidade da
sua obra para transcender o seu

tempo. Mas a celebração estimula
releituras, favorece abordagens
inovadoras e convida a desco-
brir facetas pouco exploradas de

uma produção literária. É o que
esperamos aconteça quando se

cumprem duas décadas sobre a

atribuição do Nobel a Saramago e

quando passaram já oito anos so-
bre o desaparecimento de um dos
mais lidos, aclamados e estudados
escritores de toda a nossa história
literária. "jl


