
Aautoraespanhola que prefere
escrever os seus livros emPortugal
Biografia Marie Curie estava apaixonadapelo rádio o elemento químico que descobriu com
o marido Pierre RosaMontero parte dessa e de outras paixões para falar de mulheres e homens

JOÃO CÉU E SILVA

Chamou aoseumais recente livroA

RidículaIdeiadenãoVoltaraVer Te
que tempor temaavidada cientis
taMarie Curie Um livro em que a
escritoraespanholaRosaMontero
tambémpisca semquerero olho ao
leitorportuguês logo às primeiras
páginas quando fazumareferência
ao poeta Fernando Pessoa E um
poucomais àfrente é avezdapinto
raPaulaRego aoreferir opormenor
de terusado umbloco comprado na
CasadasHistórias o museu da ar
tista emCascais paraapontar asno
tas finais deste livro que agora épu
blicado emtraduçãoportuguesa

Não époracaso que estas figuras
portuguesas dacultura surgemno
livro deRosaMontero Sempreme
chamaramaatenção Pessoaé fun
damental na suamodernidade
bem como nos heterónimos que
sempreme fascinaram Quanto a
PaulaRego fiquei fascinada desde
quevi a sua retrospetiva noMuseu
RainhaSofia emMadrid

Ao referir a paixão pela pintora
e contar que visita

muitas vezes a Casa
dasHistórias éim
possível evitar ques
tionarRosaMontero

sobre amudançageo
gráfica na sua vida
afinal comprou um
apartamento emCas
cais e parece quepas
saporlábastante tempo Esta casa
salvou me a vida porque foi nela
queviviumagrande parte do tem
po quando Pablo o seu ex compa
nheiro morreu Elenuncaaconhe
ceuporquejáestavamuito doente
o que foi bom pois assimnão tenho
recordações
RosaMontero passamuito do

seu tempo emCascais No anopas
sado estive três semanas cá fui a
Madrid e volteimais três semanas
estive outravezemMadrid e regres
seiparame fecharummês emcasa
a escrever Nessas alturas não vejo
ninguém mesmoque tenhaótimos
amigos emPortugal pois o que faço

é armar me emRobinsonCrusoe

numa ilha selvagem Nemas lentes
de contacto ponho
Apaz que encontra ao viver em

Portugal tem permitido a Rosa
Montero escrevergrandepartedos
seus últimos livros neste aparta
mento deCascais Apartemais im
portante deste e do próximo livro a
primeiraversão que é a que exige
mais concentração foram escritas
cá

Pessoa eRego não são os únicos
nomes públicos que citanas pági
nasdestelivro pois entreume o ou
tro refereo do cantorEricClaptone
o daescritoraIsabelAllendepor te
remdesabafado situações davida
privadana canção TearsinHeaven
eno romance Paula Nenhumades

tas referências surge por acaso é
que este livro trata deMarie Curie
sob o ângulo daperda do seumari
do feito a partir de um diário de
poucas páginas que a cientista es
creveu

Ao explicar como nasceu este li
vro a escritora diz que soube ime
diatamenteque iriausar apersona
gemCurie para recomeçar a es

crever No seu diário
falava de todas as

questões que estavam
naminha cabeça nes
saaltura

Texto a que Rosa
Montero pede boleia
para também fazer o
luto pelo companhei
ro Pablo e que lheper

mitiu sair deum tempo de nenhu
mainspiração literária Por isso es
creveu no volume Eis me aqui
viúva O que serámelhor queo nos
soparmorrade repente comoPier
re Curie ouque tal aconteçadepois
deumtempode sofrimento como
Pablo dezmeses oucomo omari
do de Paula Rego aesclerosemúl
tipla é um inferno

Não se pensequeesteARidícula
Ideiade nãoVoltaraVer Te é depri
mente ou depressivo muito pelo
contrário é de leitura curiosapor
que aautoravai introduzindo pará
grafos do diário deMarie Curie em
simultâneo aos outros temas que
pretende trazerpara o livro Então
nestaespécie de biografia da cien
tista confronta os apontamentos
desse diário datado de 1906 com as

questões da atualidade seja sobre
as pessoas e as relações ou explici
tamente algumas situações dainti
midade individual levantadas pela
autora

Uma característica que Rosa
Montero não aceitasobre este seuli
vro é o de poder serfeminista Não
háesse propósito nomáximo acei
to que seja antissexista Aintenção
não erafazerumpanfleto combati
vo outeóricofeminista apenasuma
reflexão sobreo serhumano eapon
tar circunstâncias devidadeCurie

Não se pode deixar de lhe per
guntar qual é o seu estatuto princi
pal hoje em dia escritoraoujorna
lista Porque seRosaMontero éjor
nalista do diário ElPaíshávárias

décadas comoqualmantémuma
colaboração regular todas as terças
e domingos asuaprodução literá
riaé constante Aresposta é Consi
dero que o jornalismo escrito é um
género literário e euvejo me como
umaescritoraque cultivaojornalis
mo o ensaio e aficção

É no entanto aficção o quemais
a satisfaz Escrevo desde os cinco

anos ou seja tem sido um truque
para suportar avida e a prática do
jornalismo profissão de que gosto
muito mas que será sempre traba
lho Quanto asaber se gostariade
ter entrevistadoMarie Curie Rosa
Montero é direta Preferia conhe

cê laaentrevistá laÉquejáfizmais
de 2000 entrevistas e isso cansa
Gostaria de conversar com ela em
vezda formalidade daentrevista

Olançamentodeste livro emPor
tugal coincidecomapublicação em
Espanhado seupróximo original El
Pezo del Corazón Quanto aARidí
cula Ideia de nãoVoltaraVer Te
RosaMonterovai receber embreve
o Prémio deMelhor Livro doAno
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