
Exma. Senhora Embaixadora Madame Florence Mangin

Queridos Amigos,

Agradeço à Senhora Ministra da Cultura, Madame Roselyne Bachelot e,
muito naturalmente, à Embaixada de França em Portugal, a entrega das
insígnias de Officier des Artes et des Lettres, distinção que muito me honra
e orgulha e que é, indubitavelmente, o corolário de um percurso pessoal e
profissional, estreitamente ligado à cultura francesa.

Posso dizer que a minha relação com a França, a sua língua e a sua história
tiveram início bem antes do meu nascimento. A família, para além da
proteção e afeto que se lhe reconhece, é, para o melhor e para o pior,
memória, legado e inscrição. Foi deste modo que, o meu avô paterno, José
Anastácio Honrado, procurou, em França, a qualificação necessária ao
lançamento, no final dos anos 30, do seu projeto fabril; este período de
aprendizagem foi, por consequência, fundamental para o seu sucesso,
como um dos notáveis industriais portugueses, da primeira metade do séc.
XX.

Foi nessa mesma perspetiva, que meu pai, Fernando Honrado, figura
controversa, muito ativa nos meios culturais da década de sessenta,
vice-presidente do Centro Nacional de Cultura, cofundador da Casa da
Comédia, monárquico progressista, jornalista, ensaísta, diplomata, e, claro
está, francófilo e francófono, rumou no final dos anos 60 a Paris,
convertendo-se em testemunha direta do maio de 68.

Uma referência incontornável, ainda, à mãe, terceira protagonista na
história desta tradição familiar, porque a soube guardar e manter.

Enfim, curiosamente, ou não, iniciei, há mais de três décadas, a minha
atividade profissional, fundando, com Guillaume Baschet-Sueur, aqui
presente, uma pequena organização de produção de espetáculos, de
matriz luso-francesa - Arte e Empresa – das primeiras produtoras de artes
cénicas em Portugal, corria o ano de 1989.

Com ela, entre vitórias e fracassos, comecei a minha aprendizagem,
diríamos hoje, em contexto profissional, desenvolvendo dos projetos mais
arriscados e desafiantes de que tenho memória.



Muitos outros se seguiram, diversos com França e com o mundo
francófono, tendo sempre como diapasão, essa profunda cumplicidade;
muitos momentos de descoberta do seu sistema cultural e de partilha com
os respetivos atores; muitos momentos memoráveis que até hoje, na sua
persistência ou efemeridade, deixaram em mim, um rasto indelével de
conhecimento e vida.

Falar, escrever, entender no seu âmago outras línguas, é
multiplicarmo-nos, rumo a um sempre inalcançável horizonte de
universalismo e eternidade.

É dissipar os limites que existem entre nós e o outro, penetrar no que há
de mais íntimo no seu pensamento, no seu conhecimento, na sua
singularidade; é confrontar valores e saberes, é crescer
desmesuradamente perante a leitura de um livro, de um texto, de uma
frase, por vezes, de uma palavra, simplesmente.

Toda a minha gratidão, portanto, à República Francesa por, através desta
importante distinção, permitir a materialização de todo este trajeto, mas
sobretudo, por fortalecer sobremaneira este laço que me liga à sua língua
e à sua cultura, por valorizar, enfim, o enorme privilégio que é o de
mergulhar, por exemplo, na seguinte passagem, penosamente tão atual,
da obra “Archives du Nord” de Marguerite Yourcenar, e dela extrair, creio
bem, aquilo que Georges Steiner designou por “música do pensamento”:

“Dans les marécages gorgés d’eaux, un canard plonge, un cygne qui prend
son élan pour regagner le ciel, fait un énorme bruit de voiles déployées ; les
couleuvres glissent silencieusement sur la mousse, ou bruissent sur les
feuilles sèches ; de raides herbes tremblent au haut des dunes, au vent
d’une mer qui n’a encore salie la fumée d’aucune chaudière, l’huile d’aucun
carburant, et sur laquelle ne s’est encore aventurée aucune nef.

Parfois au large, le jet puissant d’une baleine ; le bond joyeux des
marsouins tels que je les ai vu, de l’avant d’un bateau surchargé de
femmes, d’enfants, d’ustensiles de ménage et d’édredons emportés au
hasard, sur lequel je me trouvais avec les miens en septembre 1914,
rejoignant la France non envahie par la voie de l’Angleterre ; et l’enfant de
onze ans sentait déjà confusément que cette allégresse animale



appartenait à un monde plus pur et plus divin que celui où les hommes font
souffrir les hommes ».

Obrigado !
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