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Dia 12 de Março
Rui Grácio é o convidado da Comunidade de Leitores da livraria
Almedina Estádio, em Coimbra, a 12 de Março, pelas 21 horas.
Reagindo aos comentários deixados pela docente Cristina Mello,
durante o primeiro encontro do grupo no passado dia 26 de Fevereiro,
Rui Grácio acompanha o público num passeio, de corpo e cabeça,
pela sua obra poética. A entrada é livre.
Cristina Mello avisou a assistência, enquanto apresentava a obra de
Rui Grácio "Não se ama o mar sem amar as marés": "o que fica tão
limpidamente escrito neste livro comunga directamente com a
inteligência e a sensibilidade dos leitores, pedindo, além do mais, uma
aproximação física, intuitiva". O público tem na quinta-feira a
possibilidade de partilhar directamente com o poeta as suas
impressões e as suas reacções face a uma escrita tão envolvente.
Se Rui Grácio se sentiu "embaraçado", "desnudado" pela abordagem de Cristina Mello, como o
afirmou depois da sessão à qual assistia, é porque, como acontece com muitos autores, Rui Grácio
transparece na sua escrita. Da sua licenciatura e do seu mestrado em filosofia nasce por exemplo,
para Cristina Mello, uma "poesia tingida de filosofia, fazendo passar uma lição sobre a vida na sua
inteireza e plenitude, uma lição que aponta para um viver em equilíbrio".
"Estamos perante uma escrita que poetiza muitas aprendizagens, a mais importante das quais é a
aprendizagem do tempo", adverte a especialista. "Daqui se fala de tudo o que tem a ver com o
Homem com H maiúsculo, o homem de carne e osso, o homem de todos os lugares e
circunstâncias, o homem que sente, pensa, reflecte, ama e sofre", afirma ainda, voltando ao livro
"Não se ama o mar sem amar as marés".
A Comunidade de Leitores é organizada pela livraria Almedina, em colaboração com a Ideias
Concertadas, o Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra (FLUC) e a docente Ana Paula Arnaut. O ciclo prossegue dia 26 de Março (quinta-feira),
pelas 21 horas, com uma sessão dedicada à literatura medieval. Albano Figueiredo, professor na
FLUC, irá falar sobre "O universo imaginário do Graal na prosa medieval portuguesa".

http://www.ideiasconcertadas.pt/index.php?option=com_content&vie…tores-da-almedina&catid=14%3Alivraria-almedina&Itemid=50&lang=pt
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