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Esboço de um retrato literário

Ernesto Rodrigues, 62

anos,prof. da Faculdade
de Letras da Universidade
de Lisboa e diretor do seu

Centro de Literaturas
e Culturas Lusófonas

e Europeias (CLEPUL),
éficcionista, ensaísta,

dramaturgo, crítico e

tradutor (do húngaro).
Ligado a várias iniciativas
culturais foi distinguido,
designadamente, com o

Prémio do Pen Clube de

Narrativa, em 2017, pelo
seu livro Uma Bondade

Perfeita, e acaba de editar
o romance Um passado

imprevisível (Gradiva)

Nasci a 17 de junho de 1956, em
Torre de Dona Chama. Este topóni-
mo deu um romance (1994). Fora-
se o tempo de família rica; ficara
a marca intelectual. Minha mãe
tinha primos ilustres: os jesuítas
Benjamim e Francisco Videira Pires;

o deputado da União Nacional por
Moçambique José Videira Pires; o

professor liceal António Pires, pai
de Francisco Lucas Pires; o pintor
João Vieira. O lado paterno não
tinha doutores. O avô de quem tiro
o nome caçava - lebres, coelhos,
mulheres. Dessem-lhe pão centeio,
salpicão e queijo, que ele cortava
placidamente a tarde ou descia a

mesa do escano para juntar um
tinto. Tive neste avô a voz para o

que sou - escritor. Com ele, nasceu
o gosto de ouvir («E depois, avô?»),
veio um apelo à imaginação.

Na lembrança de alguns, eu
estava sempre a ler, quando não
folheava a biblioteca do primo
Cassiano Reimão, que me fez
existencialista e sartreano aos 14
anos. Em casa, só tinha Narrativas
e Lendas da Antiga Grécia (1956) , de
Nathaniel Hawthorne, e o decisivo

Coração, de Edmondo De Amicis,
em que aprendi a ler antes de entrar
na escola.

Confessei, no limiar da tese de

doutoramento (Mágico Folhetim.
Literatura e Jornalismo em Portugal,
1996), ter entrevisto, nesse Cuore.

Libro per i Ragazzi, «a primeira, e

inolvidável, relação entre contar
e comover. A ilusão era completa:
tratava- se de un alunno di terza, que
notava man mano in uno quaderno,
come sapeva, quello che aveva visto,

sentito, pensato, nella scuola efuori.
Eu perseguia, mormente, o exci-
tante Racconto mensile, por fim em
lágrimas no que narra as andanças
do pequeno genovês, Marco, que,
Dagli Apennini alie Ande, busca as

origens, nesse caso, a mãe - mo-
tivo de eleição na minha prosa,
haja vista A Flor e a Morte (1983).
Mais encantado fiquei ao descobrir
o também jornalista De Amicis a

saudar, em italiano, o justo protesto
de portugueses de lei num uníssono
Anátema (1890) contra a Inglaterra
do Ultimato.»

Pais e mães demandados vieram
noutras ficções - A Ror e a Morte

(1983), Passos Perdidos (2014) , Uma
Bondade Perfeita (2016) - e no tea-
tro inédito, qual busca identitária
culminando num reconhecimento.
Um dia, irei buscar pais emigrados
em França; e filhas, Europa fora;
ou são elas que buscam, como em
Um Passado Imprevisível (2018) .

Prenunciava acidentes desta ordem,
na força indutora da literatura?

Leitor, desde os 12 anos, de
folhetins d' O Primeiro de Janeiro,
cedo percebi que uma situação
injusta atrai simpatias: a injustiça
dói -me desde os seis anos, ao ver
colegas sem ortografia apanhando



reguadas, e as tramas oitocentistas,
em que fui criado - antes de sobre

o século XIX trabalhar longamen-
te -

, magnificavam infelicidades
ainda na Terra recompensadas. Este

era o meu novo Céu, que seduzia
milhares. Aderia a um processo, de

efeitos conseguidos, mas não queria
escrever como essa gente: a tradi-
ção deve renovar-se em matéria e

material.
Aos dez anos, fiz exames de ad-

missão ao Liceu Nacional e à Escola

Industrial e Comercial de Bragança,
estanciando em quarto na Rua
Oróbio de Castro, donde partia para
surtidas no castelo, qual o narra-
dor d' A Casa de Bragança (2013).
Aprovado, decidiu-se sobre ir para
os jesuítas, em Cernache, ou para o

seminário de São José, em Vinhais,

que agradou a meu pai, sem meios.
Este plano quinquenal de 1966-1971
(linguagem da economia soviética)
trouxe uma certeza: eu tinha voca-
ção, mas não para o sacerdócio.

Sem visitas, refugiei- me no
Dicionário da Língua Portuguesa, 5.'
edição, Porto Editora, que conser-
vo. Ele era a ponte para aventuras

que só começavam, filtradas n'O
Romance do Gramático (2011), onde
dei atmosfera conventual próxima
da do primeiro gramático, Fernão
de Oliveira.

Ficam para trás, despedindo-me
do seminário, a 6 de Junho - o pa-
dre António Bernardo ofereceu-me
Poesia 111, de José Gomes Ferreira

-, alguns prémios e o jornal Rumo,
onde incluí a primeira nota crítica,
"Sebastião da Gama - Alegria e

pureza" . Colaboro no Mensageiro
de Bragança e faço das tipografias
segunda casa. Entrego a António
Nunes dos Reis, professor da Escola

Industrial e futuro diretor- geral das

Contribuições e Impostos, cópia de
Inconvencional, mas o nihil obstat
veio tarde, já eu remetera essas

páginas de ilusão para a gráfica
dos franciscanos de Montariol, em
Braga.

No intervalo, em agosto e setem-
bro de 1972, conheci melhor a lírica
francesa. Ganhara um primeiro pré-
mio nacional no conto, organizado
pelo Secretariado para a Juventude,

que dava viagem de cinco dias

ao Funchal, mas preferi ensaiar a

França, conhecendo redondezas de

Château-Thierry. Em troca, deram
cinco mil escudos em livros, com

que adquiri 68 títulos, base de uma
biblioteca devoradora. Hoje, estou a

doar milhares de livros.
Aos 16 anos, o futuro sorria-me:

com outro prémio no escalão etário
e vencedor absoluto em concur-
so do Sport Lisboa e Benfica, sai

o primeiro livro. Dois poemas de

Inconvencional, antes no Diário

Popular, regressam em antologia
de Maria Alberta Meneres, O Poeta
Faz -se aos Dez Anos (Assírio &

Alvim, 1973).

Aquela quinta-feira Eram nove
horas e a primeira aula, no Liceu
Nacional de Bragança, foi suspen-
sa. Estava uma linda quinta-feira,
sobranceira à atenção que dedi-
cávamos aos sons de Lisboa. À

noite, corremos les beawc quartiers,
sedentos como os vampiros de Zeca
Afonso, que entoávamos contra
medos acocorados. Ressoa esse dia
fasto na última linha d' A Serpente
de Bronze (1989): «Como em sonho,
terna melodia repassa o país. »

Intervim, logo em maio, com
Alcides Rodrigues, em Jlha da

Madeira - Cemitério Particular, que
vendeu bem, na febre dos dias.
Receando tornar -me um 'enge-
nheiro das almas', passei em França
o primeiro semestre de 1975. No

regresso, prepara-se, a oito mãos,
/. C. Falhou Um Penalty (1975), um
verso meu que fez fortuna, enquan-
to enceno e co- represento O Lodo e

as Estrelas, a partir de Teimo Ferraz,
em digressão de mês e meio pelo
distrito de Bragança. Faço jornalis-
mo, outra forma de guerrilha.

Fui estudante-trabalhador
na segunda metade de Filologia
Românica (1975-80), na Faculdade
de Letras de Lisboa, onde dissertei

para mestrado, me doutorei, agre-
guei e ensino há 30 anos, dirigindo
também o CLEPUL. Saltei de aulas
no Barreiro e Montijo para um mês
no Correio da Manhã e um ano no

Portugal Hoje; policopiei 30 Poemas
Porventura (1977), antecedendo
títulos marginais, até Do Movimento

Operário e (yutras Viagens (2013);
lancei a crítica literária no sema-
nário Tempo. Simultânea, veio a

cofundação dos Quatro Elementos
Editores, de que Fernando
Guerreiro era alma.

Na primavera de 1978, intervim
na imprensa sobre eleições antecipa-
das em Torre de Dona Chama. Assisti
ao comício de Sá Carneiro e Helena
Roseta (tanta importância atribuíam
às primeiras eleições antecipadas
da nação! . . . ) . Dei essa atmosfera de

choque classista em Várias Bulhas e

Algumas Vítimas (1980), com que
me estreei na ficção.

Tudo isto era lindo, não fosse

uma insatisfação de criador, preci-
sado de entrar em si, revolver -se.
Poderia ter continuado assim; não
teria cinco anos de liberdade para



ler e escrever, sem as miudezas que
nos atropelam. Deixara o jornalis-
mo profissional; agora, ensinava
elites, e falecia-me a alegria que a

colega Maria Luísa Sobral Mendes,
no Liceu Passos Manuel, adivinhou.
Ainda trabalhei com Graça Lobo
e Carlos Quevedo em Molly Bloom

(o programa -guardanapo é ideia

minha), que ela representou em
setembro de 1981. Já, entretanto, eu
voara para Budapeste.

Aos 25 anos, largava tudo.
Voltei com uma filha - a segunda
luso -húngara nasceria em Portugal
- , um departamento firmado eum
saldo positivo nas relações entre
povos semelhantes, alicerçado em
vintena de traduções. Num lustro,
escrevi o dobro do que me inspirara
década em Portugal, com relevo

para dois romances, um deles, A
Serpente de Bronze, defendendo, 20
anos antes, a Europa dos 25 (2004).
Após dezenas de volumes de edição,
ensaio e crítica, de quase 50 anos de

colaboração jornalística e de muita
docência, só descanso num poema
ou numa ficção - ou quando con-
verso com uma mulher chamada
Teresa.. .ji.


