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Nesta
edição o JL tem o gosto, e até a honra, de antecipar,

em primeira mão, as Memórias de um Neumcirurgião, de
João Lobo Antunes (JLA) , em três páginas e uma coluna
nas quais se pré-publicam significativos excertos do
livro e procura dar uma ideia do todo que na sua rica di-
versidade constitui. Além disso, temos o expressivo tes-

temunho sobre ele, e sobre o homem raro' que o escreveu, do editor de
toda a sua obra, amigo devotado e admirador incondicional, Guilherme
Valente, fundador e diretor da Gradiva.

Em excelente entrevista ao JL, de Maria Leonor Nunes, saída no
nosso ns 1175, de 14 de outubro de 2015, JLA, já doente e assumindo
a doença, entre muito mais revelava estar a escrever o livro que só

agora, na próxima semana, chegará ao público. Além do que citamos
na abertura daquelas páginas (23 / 26) , vale a pena lembrar que nessa
entrevista ele definia os seus limites temporais : "Desde que nasci, o

ambiente familiar, toda a formação, a ida para Nova lorque, até ao meu

regresso a Portugal, para ser professor de neurocirurgia '. Acrescentava
ainda, reconhecendo a gravidade do seu problema de saúde: "Tem-me
dado muito prazer escrever estas memórias. A ameaça de mortalidade

que a minha vida atravessa neste momento, que tenho encarado com
relativo otimismo, faz com que esteja envolvido nessa tarefa quase
como uma vertigem

"

.

Note-se que, apesar da referida assunção da grave doença, que
o havia de vitimar pouco mais de um ano depois - morreu em 27
de novembro de 2016 - , JLA disse à Leonor que não gostaria que a

palavra "cancro ', "tão dura e carregada de dor ", e nunca por si aliás

pronunciada, aparecesse na entrevista - como, de facto, não apa-
receu, nunca apareceu, a seu propósito, aqui no JL, até à sua morte.
Manuel Sobrinho Simões, outro nome maior da medicina e da ciência
portuguesas, que igualmente se distingue pela qualidade humana,
falou aqui de "ternura" e "compaixão" a propósito do modo como JLA
se acercava da doença e dos doentes - o que não se conjugaria com "a

aspereza da palavra cancro" .

MEMÓRIAS DE UJVÍ NEUROCIRURGIÃO dá desta vertente da sua
singular personalidade, como de tantas outras, eloquente testemu-
nho. E é bom que o título do livro não afaste leitores por pensarem
tratar-se de uma obra de um reputadíssimo especialista, cientí-
fica e/ou árida, só para quem sabe ou quer saber do cérebro, seus

segredos e mistérios, com tudo que lhe(s) anda associado. Não: o

reputadíssimo neurocirurgião está lá, o cerne ou núcleo central
e dinamizador da narrativa é ele e todo o seu notável percurso de
devotado trabalho e esforço, desde cedo, estudante acumulando
"vintes", até fundamentais anos nos EUA e ao final da vida, prof .

catedrático, diretor de serviço hospitalar, e muito mais, distingui-
do com prémios que foram do Pessoa ao da sua Universidade, a de

Lisboa, para cuja atual "configuração
" deu relevante contributo -

como aqui acentuou o então reitor António Nóvoa*.
Mas está lá por igual, em si indissociável do médico e cientista, o

homem de cultura, o apaixonado por livros e música, o esteta, o ci-
dadão atento e participante. Ou seja: tudo que lhe permitia, vejo-o
neste livro, muitas vezes fazer do próprio ato cirúrgico uma "obra"
em simultâneo de altíssima técnica e de arte, tudo que lhe dava a

larga visão humanista que era a sua. E está lá, claro, contribuindo
de forma decisiva para tornar aliciante a leitura destas Memórias,
uma magnífica escrita - clara, rigorosa, elegante. Elegante como
era a postura de João Lobo Antunes, oscilando entre o que muitos,
incluindo amigos seus, consideravam um certo elitismo (e os não
amigos vaidade, ao que reage como se vê num dos excertos que
antecipamos) e porventura seja mais acertado classificar como um
certa aristocracia de espírito, no bom sentido. •"

¦ No n s 1203, de 9/11 /2016, após a sua morte, no qual, além de Nóvoa e Sobrinho Simões,

inchámos textos de G. d Oliveira Martins, Guilherme Valente. M. L. Nunes e Miguel Real -
nos quais está tudo que aqui não cabe. Recordo ainda, como muito significativos, excelentes

textos de JLA saídos aqui no JL, incluindo dois sobre José Cardoso Ifres e sobre o seu irmão

António Lobo Antunes.


