Mont"Alveme Frota: o escritor eo
conselheiroC*)
Nauro Machado

A Academia Cearense de Letras vern de publicar, em separata
do seu mimero 43-1982, urn extenso Memorial da Saudade, de autoria do escritor Francisco Marialva Mont'Alveme Frota, consultor juridico da Companhia Docas do Maranhao e membro do Conselho
Estadual de Cultura da nossa terra, titulo este, entre tantos, o mais
abrangedor da personalidade literana de quem, ha muito, vern engrandecendo as letras maranhenses e divulgando, sobretudo la fora,
nossos reais valores.

•
•

"Memorial da Saudade" nao e tao-somente o roteiro sentimental de Antonio MontAlverne Filho, nobiliarquico chefe de "uma familia patriarcal crista do sertao do Ceara", na expressao com que
Mont'Alverne Frota, a retratar-lhe o perfil, deixa pendular, entre a
memoria do neto e 0 retrato de uma epoca, 0 escor.;o sociol6gico de
urn tempo e de urn espa.;o.

Assim, na daguerreotipia dos bosquejos emotivos, embalado
pelas valsas de antanho e sob a luz emba.;ada dos candelabros de
outrora, Mont'Alverne Frota retrata, atraves do patriarca de urn cia
sobralense, uma boa e talvez mais feliz parte da nossa Hist6ria.
Se "Desde a Ribeira ate a Ilha", titulo de urn dos seus livros,
Frota veio conduzido pelo farol violaceo a indicar-lhe
o porto onde deitar sua ancora, na maresia apaziguada pelo amor, a
sua Ribeira paterna precisa ele, no meio de seu inconcluso periplo
(ele que Sousandrade cantou o periplo concluido) , voltar em present;a e espirito, cora~o e carne.
Mont~verne

Em virtude de a saudade, para tanto, nao lhe bastar. Por a lembrant;a, para saciar-se, nao lhe permitir 0 apaziguamento senao
quando, a terra encontrada, disseram-lhe OS olhos: "eis a patria primeira, a itaca imortal."
E foi assim, para sentir a terra e deixar, no corpo, apaziguarse-lhe o sangue, como vinho bebido aos pes da Eucaristia, que
Mont~verne Frota, voltando a sua Sobral, para as comemorac;oes
(•) Uma das vozes da poesia maranhense. Sonetista flillle e afiado, no conceito de
Carlos Drummond de Andrade, alem de ensaista primoroso
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•
•

alusivas ao primeiro centemirio de nascimento do avo perene, sentiu a necessidade de escrever este Memorial da Saudade.
Para faze-lo, mais que aos documentos consultados, as pesquisas feitas, as genealogias estudadas, teve ele 0 impulso recriador da
paixao e o alento da fe depositada nos valores da familia e na
honorabilidade do lar.

•

•

•

•

E a pairar sobre tudo, como fio invisivel a leva-lo as malhas de
uma hist6ria q\.te e una, a fragrancia impulsiva de uma muda do
velho "pe de estrela", por ele plantada junto ao comodo em que
dorme, na continua~ao do que - perdoem-me os leitores - chamaria
de intertextualidades soberanas dos perfumes familiares .
Belo, entre todos e o trecho em que a sua avo-mae Marphisa nome hoje continuado em uma de suas filhas, a primogenita tambern - deixa escapar a lancinante frase: "eu nao podia ter dois
'
I "
ceus
....

:E a mesma fatalidade das patriarcais figuras romanas. E o
mesmo ascetismo filos6fico daquele est6ico imperador romano que,
ao saber da morte do filho unico, esclamou: "eu sabia que nao tinha
gerado urn filho imortal."
Mas se os filhos morrem e os pais perecem, a grandeza do homem continua no simbolo heraldico dos patriarcas construtores de
urn tempo e urn destino.

Eo que nos demonstra, no seu Memorial da Saudade, o escritor Francisco Marialva Mont~veme Frota.
Vale lembrar ainda, como ponta extrema dessa personalidade, o jurista a intercambiar seus conhecimentos e cultura com o
escritor que lhe alicer~a e fundamenta o complexo ser humano
queelee.

•
•

Seus conhecimentos, no campo do Direito, sao embasados por
uma s6lida cultura humanistica, a par de incursoes gratificantes e
continuas nos meandros do campo literano, o que lhe assegura uma
atua~ao impar entre os seus demais colegas do nosso Conselho de
Cultura.

Sua atua~ao constante e pertinaz, dirimindo eq-givocos, apontando caminhos e fixando-se, sempre, nas normas do Etico, tern sido
uma bussola a indicar-nos, no meio mesmo das tormentas ou na
calmaria reman~osa do indiferentismo, o porto aonde por fim ancorar com sabedoria e prudencia.
Com o lan~amento deste Memorial da Saudade estao de parahens a Academia Cearense de Letras e as letras do Maranhao.
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