Cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Cultural
a Manuel Gusmão

Caro Professor Manuel Gusmão,
Exmo. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro
Nuno Santos
Exma. Sra. Secretária de Estado, Ângela Ferreira
Exmo. Secretário-Geral do PCP, Jerónimo de Sousa
Exmo. Diretor do Palácio Nacional da Ajuda, José Alberto Ribeiro,
Exmas. Senhoras e Senhoras,

Há conjugações perfeitas como esta, de estar aqui neste lugar quase
mágico, quase ficção, que é a Biblioteca do Palácio da Ajuda e
prestar homenagem a um poeta e ensaísta como Manuel Gusmão,
que certamente não levará a mal que o caracterize também como
uma biblioteca, tanto de si mesmo, como de nós enquanto
linguagem e poesia. Mas há também lugares ingratos e um deles é
encerrar esta cerimónia e colocar as minhas palavras depois das de
Manuel Gusmão, tão bem e tão musicalmente lidas por Fernanda
Lapa e Ana Gusmão.

O que me cumpre, assim postas as coisas, é reconhecer o óbvio e
declarar esta medalha como aquilo que ela pode representar face a
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um autor como Manuel Gusmão. Ela não vem afirmar o mérito
cultural de um poeta em que os séculos de tradição são convocados
para criar um depoimento singular e incisivo sobre os dois séculos
em que viveu. O mesmo sobre um professor e ensaísta lúcido,
dedicado e que criou, nos seus textos, formas e pontes de leitura
dos grandes autores da poesia portuguesa do século XX, muitos deles
seus pares e contemporâneos, como Herberto Helder e Carlos de
Oliveira. Se as palavras pouco podem, quanto mais as medalhas.

Prefiro, a tudo isto, olhar para esta medalha como uma homenagem
ao poeta Manuel Gusmão e, através dos seus textos, à grande
literatura portuguesa do século XX e aos seus pares, a José Gomes
Ferreira, a Carlos de Oliveira, a Nuno Bragança, a José Cardoso
Pires, entre tantos outros. Digo-o porque tanto enquanto autor,
como crítico ou investigador, o diálogo fez parte da forma poética
de Manuel Gusmão, na procura de beleza como uma exultação
comunicável e partilhável.

Termino evocando uma poderosa associação de conceitos que
Manuel Gusmão utilizou para dar título a um dos seus livros de
ensaios: tatuagem e palimpsesto. Esta condição paradoxal de
permanência e reescrita, de perenidade e reutilização, que não
deixa de ser testemunhada por estas estantes que nos rodeiam,
parece-me encerrar muito do percurso poético, autoral e pessoal
que hoje homenageamos. O que me resta é, agora, reconhecer tudo
isto e agradecer a Manuel Gusmão por dignificar, com o seu nome,
este mérito cultural que não se reconhece, mas que se diz, tal como
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a poesia, até contra as evidências. Somos todos, por assim dizer,
bibliotecas, mas uns têm a sorte de dedicar toda uma vida à
Biblioteca, agora com maiúscula.

É isso, acima de tudo, o que aqui lhe agradecemos.

Graça Fonseca
Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda
Lisboa, 4 de fevereiro, 2019

3

