
Há "inéditos
de qualidade"
ainda por
publicar



Espólio de Manuel
António Pina já pode
ser consultado por
investigadores

| LIVRO

Antologia cimenta
prestígio do poeta
no Brasil

A primeira antologia no
Brasil da poesia de Ma-
nuel António Pina foi
lançada na semana pas-
sada e "pode fazer che-

gar a sua obra a outros
leitores". Quem o diz é
Leonardo Gandolfi, pro-
fessor universitário que
coordenou o volume "O

coração pronto para o

roubo", publicado na se-
mana passada em São
Paulo. Já a ensaísta Paola
Poma diz que ao lança-
mento do livro "é um es-
tímulo mais".

Sérgio Almeida
sergio@jn.pt

literatura Um livro de

poemas escrito na juventu-
de, esboços de argumentos
televisivos e peças de tea-
tro, poemas soltos (dos eró-
ticos aos satíricos) ou en-
saios variados fazem parte
do rol de 12 mil documentos
de Manuel António Pina
(MAP) - autor cujo 75.° ani-
versário se assinala hoje -
que foram digitalizados e

vão ser colocados à disposi-
ção dos investigadores e

académicos em breve.
"Há muitos inéditos de

qualidade", avalia Arnaldo
Saraiva, o primeiro especia-
lista a ter contacto com o

conteúdo das oito caixas pe-
jadas de documentos digita-
lizados nos últimos meses.

A tarefa foi feita sob a su-

pervisão da Faculdade de
Letras da Universidade do

Porto (FLUP), a partir de um
subsídio de seis mil euros
atribuído pela Fundação

Gulbenkian, à semelhança
do que aconteceu com o es-

pólio de Herberto Helder.
Fernando Ribeiro, direto-

ra da FLUP, sublinha que
nem todos os documentos
foram digitalizados; só os

suscetíveis de terem valor
literário. "O material foi di-

gitalizado e inventariado
com quotas. Está pronto
para consulta", reforça.

A aparente desordem das

oito caixas com textos é ilu-
sória. Sara Pina, filha do

poeta, relembra que a pri-
meira seleção do espólio foi
feita pelo próprio autor.
"Ele fazia uma organização
prévia dos documentos. Na
caixa colocava apenas os pa-
péis que lhe interessavam e

em que tinha trabalhado ou
tencionava fazê-lo", apon-
ta, revelando que "os poe-
mas eram trabalhados em
papel antes de serem passa-
dos para o computador".
"Diamante em bruto que
ainda não foi explorado",
como afirma Sara Pina, o es-

pólio carece agora de uma
observação atenta que per-
mita fazer uma avaliação do

seu conteúdo. A primeira
análise feita por Arnaldo Sa-

raiva, ainda que não tenha
sido exaustiva, é a de que
"não há nada altamente re-
velador", mesmo que seja
"um conjunto interessante,
no qual há decerto material
a publicar".

A única obra estruturada é

um livro de poemas que o

professor catedrático apeli-
da de "juvenil". "Não traz
nada de novo, mas pode ser
interessante por outras
questões", adianta.

Sem data, terá sido escrito

nos primeiros anos da déca-
da de 60. 0 primeiro livro de

Pina, "Ainda não é o fim

nem o princípio do Mundo,
calma é apenas um pouco
tarde" foi publicado apenas
em 1974, mas a sua génese
já estava concluída desde

pelo menos 1971. Foi nesse

ano que conquistou o Pré-
mio da Associação de Estu-
dantes da Faculdade de Le-
tras do Porto, de cujo júri fa-
ziam parte Agustina Bessa-

-Luís, António Rebordão
Navarro... e Arnaldo Saraiva.

DEZECAAOJAPÃO
No conjunto de textos reti-
rados das caixas encontra-
mos de tudo um pouco. Em
nome próprio ou com pseu-
dónimos a que recorria com

frequência, como Slim da
Silva ou M. A. Mota, quan-
do se tratava de projetos
para televisão, há um en-
saio sobre o Japão, um escri-
to sobre José Afonso, tradu-

ções para francês dos seus

poemas, mas também tex-
tos jornalísticos, como pare-
ceres dirigidos ao Sindicato
dos Jornalistas ou cartas ao

Conselho de Redação do

"Jornal de Notícias" sobre

um preso político.
Um dos inéditos mais in-

teressantes é um projeto
para uma comunidade de
leitores em que traça um ro-
teiro literário seletivo de

que fazem parte "Morte em
Veneza", de Thomas Mann.
"Bartleby, O Escrivão", de
Herman Melville, ou "O
Coração das Trevas", de Jo-

seph Conrad.
Arnaldo Saraiva não dis-

corda de uma eventual reu-
nião desses textos dispersos
num volume, desde que
seja preparada uma edição
crítica, "com a devida con-
textualização". "Em prosa e

poesia há material que jus-
tifica a publicação, mas é



uma tarefa que exige vigi-
lância para que não saia
nada solto e descontextua-
lizado", conclui.

MANÁ PARA ACADÉMICOS
Do lado da família, Sara Pina

garante que "só analisando
tudo com grande cuidado é

que se irá determinar o que
pode ser ainda utilizado
para divulgar a sua obra".
Existe até material passível
de publicação que não se en-
contra nas referidas caixas,
como sustenta a filha: "A
correspondência que ele
trocava com escritores e ou-
tros intelectuais, em cartas
ou emails, pode também vir
a ser trabalhada".

Quer tenha ou não valor
literário adicional para me-
recer uma eventual publica-
ção, o conteúdo das oito cai-

xas já apresenta o mérito
inegável de permitir um
olhar sobre o processo de

construção literária levado
a cabo pelo autor. "É inte-
ressante ver o palimpsesto
de um poema. Há páginas
que estão repletas de rasu-
ras e anotações, com mui-
tos traços", observa Saraiva,
convicto de que todo este
manancial poderá "ser mui-
to útil" para os estudiosos

que se debruçarem sobre a

sua obra. •

Celebrar a obra
do "desimaginador"
Homenagem "Desimaginar o Mundo" decorre até
à próxima quarta-feira no Porto, Lisboa e São Paulo

Arnaldo Saraiva Paola Poma

Gustavo Rubim Adélia Carvalho
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tributo E no eixo Porto,
Lisboa e São Paulo que se

centra a homenagem a Ma-
nuel António Pina. Iniciati-
va das investigadoras Rita
Basílio e Sônia Rafael, da
Universidade de Lisboa,
"Desimaginar o Mundo"
propõe um diálogo entre a

palavra e a imagem na obra
do autor de "Um sítio onde

pousar a cabeça" através de

exposições, colóquios ou
lançamentos.

Se o dia de hoje - em que
completaria 75 anos - é o

mais significativo, a verda-
de é que o programa já teve
início. Na semana passada,
em São Paulo, foi lançada a

primeira antologia de poe-
mas de MAP no Brasil, "O

coração pronto para o rou-
bo". Já esta semana foram
inauguradas duas exposi-
ções coletivas de fotografia,
no Metro da Trindade e no
Mira Fórum, em que o mote
foram os textos do poeta.

Hoje, às 16 horas, na Bi-

blioteca Almeida Garrett
(BAG), a homenagem far-se-
-á em momentos distintos,

que incluem tertúlia com os

amigos de sempre de MAP

(Germano Silva, Álvaro Ma-
galhães e João Luiz), a exibi-

ção do filme "As Casas não

morrem", de Pedro Fonseca

Santos, e a exposição "Os li-

vros", composta por traba-
lhos de estudantes de dife-
rentes graus de ensino.

O QUE VEM AÍ
O inicio da semana traz
mais iniciativas: amanhã (às
15 horas, na BAG) é a vez de

autores como Emílio Reme-
lhe, Adélia Carvalho ou Ma-
riana Rio falarem sobre a

vertente pedagógica da sua

escrita, enquanto o dia se-

guinte fica marcado por um
colóquio no Palacete dos
Viscondes de Balsemão em

que vão participar Arnaldo
Saraiva, Osvaldo Manuel
Silvestre, Paola Poma, Pe-
dro Eiras ou Gustavo Ru-
bim. O tributo termina na

quarta com uma leitura de

poemas na Galeria Mira. •
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Colóquio quer
suprir desatenção
académica

Combater "a escanda-
losa escassez" de tra-
balhos académicos so-
bre Manuel António
Pina é um dos objeti-
vos das jornadas "De-
simaginar o Mundo",
que incluem um coló-
quio com a participa-
ção de ensaístas.
Para Rita Basílio, co-

promotora do evento,
"toda a sua obra, até
as crónicas, merecia
estudos mais longos e
reflexão".
O ensaísta Arnaldo
Saraiva concorda:
"Por não estar inseri-
do em grupos, só tar-
diamente chamou a

atenção da crítica e da
academia".


