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literatura O poeta. O au-
tor de livros para crianças. O
cronista. O contador nato de

histórias. Todas essas facetas

(e mais algumas) vão ser
evocadas nas jornadas "De-

simaginar o Mundo", uma
homenagem a Manuel An-
tónio Pina (MAP), que se vai
desenrolar no Porto, Lisboa

e São Paulo entre os dias 16

e 21, por ocasião do 75.° ani-
versário do seu nascimento.

Coordenado pelas investi-

gadoras Rita Basílio e Sônia

Rafael, da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas
e Faculdade de Belas-Artes
da Universidade de Lisboa, o

programa quer "aproximar
os mundos das artes e das le-
tras". Prova disso são as ex-

posições "Desimaginar o

Mundo, descriá-10...", pa-
tentes na Estação da Trinda-
de e no Mira Fórum, em que
fotógrafos e ilustradores fo-
ram desafiados a conceber
uma obra original a partir de

um poema do autor. Na Bi-
blioteca Almeida Garrett,
por sua vez, vai ser possível
visitar "Os livros", mostra
de teatro e de ilustração que
resulta de uma homenagem
de estudantes do Ensino Bá-

sico ao Ensino Superior.
A ideia de dedicar um ex-

tenso programa de homena-

gens ao Prémio Camões
2011 há muito que era aca-
lentada por Rita Basílio. De-
pois de ter desenvolvido a

primeira tese de doutora-
mento sobre a poesia de

MAP, a investigadora quis
continuar ligada a uma obra
com a qual mantém uma re-

lação de "fascínio absoluto".

Surgia assim o projeto de

pós-doutoramento, a que se

irá dedicar nos próximos
quatro anos, com o objetivo
de provar que "é possível
fundir as artes visuais e a li-

teratura", à imagem da "des-

construção permanente"
dos seus livros.
MUITO POR EXPLORAR
No último ano, Rita Basílio

contactou dezenas de espe-
cialistas e amigos do escritor,
urdindo um programa que
quer ir além do público aca-
démico. "A ideia inicial era

juntarmos as ações num es-

paço, até porque o conceito
de 'casa' está muito presente
na sua escrita. Não o conse-

guimos e tivemos que disse-

minar as iniciativas, mas até
acabou por ser mais interes-

sante", diz Rita Basílio.

Entre os participantes do

colóquio marcado para dia
20 está Rui Lage. O poeta irá
falar sobre a ligação de Pina
à ciência, bem visível "no

gosto que tinha pela astrofí-
sica e física quântica". Ao es-
colher um tema imprová-
vel, Lage quer provar que "a
crítica ainda não se debru-

çou" sobre muitas valências
da sua obra. "Ele terá que ser
redescoberto. Ainda há mui-
to por explorar", garante.

No mesmo colóquio vai es-

tar Osvaldo Manuel Silves-
tre. O professor universitá-
rio quer demonstrar "a co-

municação profunda" entre
os géneros que compõem a

sua obra: "Os problemas que
o poeta e o autor infantil le-

vantam são similares. Por
isso dizia desconhecer se um
texto que iniciava iria ser

para adultos ou crianças".
A exibição do documentá-

rio "As casas não morrem" -
dia 18, em que completaria
75 anos - é outro atrativo.
Na curta, de Pedro Macedo e

Inês Fonseca Santos, acom-

panhamos o processo de

mudança de casa do poeta. A
dada altura, relembra a coau-

tora, "desistiu da mudança e

resolveu manter essa casa -
arrumou de novo os livros e

ia para lá ler e escrever noite
fora".
ANTOLOGIA NO BRASIL

Se o Porto acolhe a maioria
das iniciativas, é no Brasil

que decorre uma ação susce-
tível de alargar o número de

seguidores. Já na quarta-fei-
ra vai ser lançado "O coração

pronto para o roubo", reco-
lha alargada dos seus poe-
mas. O responsável pela se-

leção e posfácio é o profes-
sor Leonardo Gandolfi, que
associa a publicação "ao pú-
blico cada vez mais numero-
so" interessado na poesia
lusa. Conhecedor da poesia
de MAP desde o início dos

anos 2000, quando era estu-
dante de Letras, Gandolfi
não esconde a devoção por
"versos que conseguem ser
de uma só vez desencanta-
dos e entusiasmados".»
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Porto
Dia 16
• "Desimaginar o

Mundo, descriá-lo...":

inauguração da exposi-

ção coletiva de fotogra-

fia. Estação de metro da

Trindade. Às 18 horas.

Dia 17
• "Desimaginar
o Mundo, descriá-lo...":

inauguração da exposi-

ção coletiva de fotogra-
fia. Mira Fórum. Às 16

horas.

Dia 18
• "Modos de

desimaginar mundos":
mesa-redonda com Pe-

dro Mexia, Inês Fonseca

Santos e João Paulo Co-

trim. Apresentação do

filme-documentário "As

casas não morrem". Bi-

blioteca Almeida Garrett

(BAG), às 16 horas.

• "Memória em voz
alta": conversa entre

amigos - Álvaro Maga-
lhães, Germano Silva,
João Luiz e Arnaldo Sa-

raiva. BAG, às 17.30.

• "Os livros
- exposição" : obras e

manuscritos, mostra de

teatro e ilustração. BAG.

Dia 19
• Mundos

desimaginados": mesa-
redonda com ilustrado-
res e professores. BAG,
às 15 horas.

Dia 20
• Colóquio "Desimagi-
nar o Mundo": orado-

res: Arnaldo Saraiva,
Maria João Reynaud,



Osvaldo Silvestre, Gus-

tavo Rubim, Paola Po-

ma, Rui Lage e Pedro Ei-

ras. Palacete dos Viscon-
des de Balsemão. Às

17.30 horas

Dia 21
• Artes performativas:
Leituras de textos. Ga-

leria Mira. Às 21.30 ho-

ras.


