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A autora espanhola que prefere
escrever os seus livros em Portugal
Biografia Marie Curie estava apaixonada pelo rádio o elemento químico que descobriu com
o marido Pierre Rosa Montero parte dessa e de outras paixões para falar de mulheres e homens
JOÃO CÉU E SILVA
Chamou ao seu mais recente livro A

RidículaIdeiadenãoVoltaraVer Te

que tem por tema a vida da cientis
ta Marie Curie Um livro em que a
escritora espanhola Rosa Montero
também pisca sem querer o olho ao
leitor português logo às primeiras
páginas quando faz uma referência
ao poeta Fernando Pessoa E um
pouco mais àfrente é a vez dapinto
ra PaulaRego ao referir o pormenor
de terusado um bloco comprado na
Casa das Histórias o museu da ar

tista em Cascais para apontar as no
tas finais deste livro que agora é pu

blicado em tradução portuguesa
Não é por acaso que estas figuras

portuguesas da cultura surgem no
livro de Rosa Montero Sempre me
chamaram a atenção Pessoa é fun
damental na sua modernidade

bem como nos heterónimos que
sempre me fascinaram Quanto a
Paula Rego fiquei fascinada desde
que vi a sua retrospetiva no Museu
Rainha Sofia em Madrid

Ao referir a paixão pela pintora

e contar que visita

é armar me em Robinson Crusoe

numa ilha selvagem Nem as lentes
de contacto ponho
A paz que encontra ao viver em

Portugal tem permitido a Rosa
Montero escrever grande parte dos
seus últimos livros neste aparta
mento de Cascais Aparte mais im
portante deste e do próximo livro a
primeira versão que é a que exige
mais concentração foram escritas
cá

Pessoa e Rego não são os únicos
nomes públicos que cita nas pági
nas deste livro pois entre um e o ou
tro refere o do cantor Eric Clapton e
o da escritora Isabel Allende por te
rem desabafado situações da vida
privada na canção TearsinHeaven
e no romance Paula Nenhuma des

tas referências surge por acaso é
que este livro trata de Marie Curie
sob o ângulo da perda do seu mari
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

diatamente que iria usar a persona
gem Curie para recomeçar a es

muitas vezes a Casa

crever No seu diário
falava de todas as

das Histórias

questões que estavam

éim

possível evitar ques

na minha cabeça nes

tionar Rosa Montero

sobre amudança geo
gráfica na sua vida
afinal comprou um
apartamento em Cas
cais e parece que pas
sa por lá bastante tempo Esta casa
salvou me a vida porque foi nela
que vivi uma grande parte do tem
po quando Pablo o seu ex compa
nheiro morreu Ele nunca a conhe

ceu porquejá estava muito doente
o que foi bom pois assim não tenho
recordações
Rosa Montero passa muito do
seu tempo em Cascais No ano pas

sado estive três semanas cá fui a
Madrid e voltei mais três semanas

estive outra vez em Madrid e regres
sei para me fechar um mês em casa
a escrever Nessas alturas não vejo
ninguém mesmo que tenha ótimos
amigos emPortugal pois o que faço

sa altura

Texto a que Rosa

Montero pede boleia
para também fazer o
luto pelo companhei
ro Pablo e que lhe per
mitiu sair de um tempo de nenhu
ma inspiração literária Por isso es
creveu no volume Eis me aqui
viúva O que será melhor que o nos
so parmorra de repente como Pier
re Curie ou que tal aconteça depois
de um tempo de sofrimento como
Pablo dez meses ou como o mari

do de Paula Rego a esclerose múl
tipla é um inferno
Não se pense que este A Ridícula
Ideia de não Voltara Ver Te é depri
mente ou depressivo muito pelo
contrário é de leitura curiosa por
que a autora vai introduzindo pará
grafos do diário de Marie Curie em
simultâneo aos outros temas que
pretende trazer para o livro Então
nesta espécie 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 da inti
midade individual levantadas pela
autora

Uma característica que Rosa

É no entanto aficção o quemais

Montero não aceita sobre este seu li

a satisfaz

vro é o de poder ser feminista Não
há esse propósito no máximo acei
to que seja antissexista A intenção
não erafazer um panfleto combati
vo ou teórico feminista apenas uma
reflexão sobre o ser humano e apon

anos ou seja tem sido um truque
para suportar a vida e a prática do

tar circunstâncias de vida de Curie

Não se pode deixar de lhe per
guntar qual é o seu estatuto princi
pal hoje em dia escritora ou jorna
lista Porque se Rosa Montero éjor

nalista do diário El País há várias

décadas com o qual mantém uma
colaboração regular todas as terças
e domingos a sua produção literá
ria é constante Aresposta é Consi
dero que o jornalismo escrito é um
género literário e eu vejo me como
uma escritora que cultiva o jornalis
mo o ensaio e aficção

Escrevo desde os cinco

jornalismo profissão de que gosto
muito mas que será sempre traba
lho Quanto a saber se gostaria de

ter entrevistado Marie Curie Rosa
Montero é direta

Preferia conhe

cê laaentrevistá la Équejáfizmais
de 2000 entrevistas e isso cansa

Gostaria de conversar com ela em
vez da formalidade da entrevista

O lançamento deste livro em Por

tugal coincide com a publicação em
Espanha do seupróximo original El
Pezo del Corazón Quanto aARidí

cula Ideia de não Voltara Ver Te

Rosa Montero vai receber em breve
o Prémio de Melhor Livro do Ano

2014 concedido pela Associação

de Críticos Literários de Madrid

