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Serem contemporâneos. escreverem na mesmalíngua e

tverern no rnesrn espaço não éo suficiente para dois es-

critors criaremiaços. Mas no caso de Pacheco e Vergílio

femira,háhistórias. Texto deAnlónio Cândidofrauco.
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María do Rosárïo Pedreira «Portugal é muito
pequenino e detesta o sucesso alheio.»
É enquanto editora que a poetisa Maria do Rosário Pedreira se sente realizada. Escreveu

um romance, e apenas um, porque dedica a maior parte do seu tempo aos romances

dos outros. Uma conversa sobre a ligação aos seus autores, o mundo da edição e a poesia

qtie nio SaI)e se irá publicar. Entrevista de Bruno Vieira Amaral.
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Há 30 anos que Svetlana Meksieitch apura uma

técnica a meio-caminho entre ojornalismo e a ficção.

Através do registo e da colagem de testemunhos in

dhduais, pretende compor um fresco vivo e o mais

humanizado possível do tempo histórico. A proeza

valeu-lhe o Prémio Nobel da Literatura em 2015.

Texto defilipa Meio
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Helen Macdonald conta que, aos seis anos de idade,

tentava dormir com os braços dobrados atrás das

costas como se fossem asas; 30 anos depois escreveu

A deAçor. Entrevistade Bruno Vieira Amarai.
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VERGÍLIO FERREIRA

& LUIZ PACHECO
HISTÓRIA DUMA AFINIDADE

LITERÁRIA
Serem coetâneos, escreverem na mesma língua e viverem no mesmo

espaço não são o suficiente para dois escritores criarem entre si laços

de parentesco, susceptíveis de serem avaliados pelo intérprete como

factos de interesse. Quantos e quantos escritores se cruzaram quase

todos os dias sem que seja possível ver nisso a mais leve sugestão

de proveito. Para criarem uma história comum que valha a pena

ser contada, dois escritores necessitam de desenvolver ideias afins,

ou pelo menos de se aliarem em algum momento, integrando-se

assim num mesmo contínuo vivo e em idêntico círculo de convívio.

Texto de ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO

hoje deixa antever que Luiz Pacheco (1925-

-2008) e Vergílio Ferreira (1916-1996) tenham man

tido entre si um relacionamento digno de nota.

o primeiro nasceu e criou-se em Lisboa, tendo fre

quentado a faculdade de Letras da cidade na se-

gunda metade da década de 40 e ingressado nesse mesmo peno

do na Dinecção-Geral de Espectáculos onde se manteve até 1959,

altura em que abandonou Lisboa para deambular à sorte pelo País

(Almoinha, Sertã, Setúbal, Caldas da Rainha, Lisboa, Massamá,

Montijo, Celas, Lagos, Torres Vedras...), enquanto o segundo nas-

ceu nas serranias da Beira, estudou em Coimbra, praticou em vá-

rios liceus do país, fazendo uma carneira estável, e só mais tarde,

já na década de 60, veio para Lisboa, onde se arrumou.

Como autores, as obrastambém pouca proximidade mostrara.

Pacheco dedicou-se a uma crítica literária demolidora, na linha da

ensaística pedagógica sergiana, servida porém por poderosos meios
TEXTO SEGUNDO OANTERIOR ACORDO ORTOGRÁPICO

de fabricação do cómico que Sérgio desconhecia, e a uma narrativa

curta, de matriz srwrealista, com forte apego ao nonsense, que ape

lidou neo-abjeccionista. Vergifio ferreira, por seu lado, entregou-se

ao ensaio reflexivo e denso, sem propósitos pedagógicos e sem a

mais leve tinta de humor, e legou um vasto e variado ciclo roma-

nesco, que brotou no seio do neo-realismo coimbrão, floresceu por

dentro do existencialismo e acabou por declinar nosternitónios oclu

505 do nouveau rornan francês e do estruturalismo — e a este Pa

checo mostrou-se sempre indiferente e atéjocosamente reactivo.

Não obstante as divergências e o que possa haver de diferença

geracional entre eles,já que o beirão era mais velho nove anos, o

laço entre os dois existiu, manteve-se, aprofundou-se mesmo ao

longo de quatro demoradas décadas, mostrando-se assim, mal-

grado as tensões que se apontam na parte final, ou até por causa

delas, um dado significativo para o conhecimento de cada um de-

les e do maior interesse para o estudo geral da época.
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