
 

 “A Rose is a Rose Is a Rose & Et Coetera” 

Em princípio, não é suposto que um livro de poesia conte uma história ou faça 
uma narrativa. Espera-se que o autor invente uma ideia, poema a poema, dando arte à 
palavra. 

A temática de “A Rose is a Rosa is a Rose & Et Coetera”, de João Rasteiro, 
aborda de forma superior o amor filial e o apagamento progressivo de uma mãe, 
dominada por uma doença que a prende à vida e a desprende do mundo.   

A unidade formal do livro de João Rasteiro não sai prejudicada pelo 
desenvolvimento, aparentemente descritivo, da interferência do Alzheimer na vida de 
uma pessoa e a reacção do filho perante o seu alheamento de tudo o que a rodeia. É aí 
que a estética da palavra dá unidade e sentido ao poema.  

Em “A Rose is a Rose is a Rose Et Coetera” o autor aborda de forma sofrida a 
doença de uma mãe – no caso a sua – assumindo sem preconceitos a contradição da 
fórmula inventada por Fernando Pessoa ao escrever que o poeta é um fingidor. Aqui, o 
fingimento do poeta está em esconder “do poema” o sofrimento de ver um “corpo que é 
a infinita planície das cinzas onde as mães largam o coração”. Dizê-lo assim, num 
momento transcendente, é arte poética. Esta arte acontece ao longo do livro.  

Foi esta aliança entre uma história pessoal dolorosa e a arte das palavras que 
pesaram na minha escolha.  

A simbiose entre a harmonia da linguagem e a entrega a um amor filial, que 
sente apagado da memória da mãe, sobrevive porque o realismo do tema é exaltado pela 
arte poética que se instala no suposto discurso entre filho e mãe.  

Não é só a relação mãe/filho que marca o ritmo dos poemas. O Alzheimer é o 
companheiro de viagem que só a morte abandona. O tom dos poemas não é discursivo, 
é testemunho poético de uma certeza que abala a sociedade de que o autor é porta-voz..     

Os desafios/interrogações do filho procuram dar um sopro de ânimo a um corpo 
que se desprende da vida sem consciência do que acontece à sua volta. 

Talvez a experiência de doença de Alzheimer num contexto familiar tenha 
inflenciado a minha escolha. Mas foi a harmonia dos poemas e a beleza das palavras 
que me conquistaram. 

A descrição do tema, centrado na relação mãe//filho ligados pela doença, não 
diminuiu o alcance literário do livro, aparentemente cingido à dimensão individual dos 
afectos. Pelo contrário, mostrando o estado de alheamento da mãe em relação ao 
mundo, o poeta, sem esconder o amor filial, dá cunho universal ao apagamento da 
identidade e da memória. 

“A Rose is a Rose is a Rose et coetera” transcendendo a história de um 
sofrimento a dois transcende a materialidade da vida. “Filho, o meu corpo apaga-se”. 

Em sintese, o realismo do tema e a carga afectiva da abordagem ombreiam de 
forma superior com a estética das palavras e a harmonia dos poemas, dando ao livro de 
João Rasteiro uma força que esgrime bem com outros livros de grande qualidade 
poética em competição. 

“A luz situar-se-á inteira nas promessas”. 
 
     Jacinto Guimarães 


