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Homenagem à Profª Petrona
Dominguez de Rodriguez Pasqués
Ir. Elvo Clemente
PUCRS


Por ocasião do Cuarto Simposio Internacional de Narratología,
celebrado em Buenos Aires, em fins de julho de 2007, houve
homenagem especial à grande professora que foi ajuda importantíssima nos primeiros anos do Mestrado em Teoria Literária e
Fundadora do CEN (Centro de Estudos de Narratología).

Profª Dr. Petrona Dominguez de Rodriguez Pasqués
Em março do corrente ano recebi o honroso convite do Dr.
Daniel Almiranda, presidente do CEN e da secretária Profª Diana
Battaglia para participar do Quarto Simpósio Internacional sobre
“Creación y Proyección de los discursos ficcionales”. Estava disposto, naquela data de ir a Buenos Aires para estar presente ao
importante evento do Centro de Estudos de Narratologia Mignón
D. de Rodríguez-Pásqués. Tinha feito a proposta à equipe organizadora do 4º Simpósio, de falar sobre a atuação da Doutora Petrona
na Faculdade de Letras da PUCRS, especificamente do Curso de
Doutorado em Letras. O saudoso Irmão Faustino João, numa viagem
a Buenos Aires em 1961, proporcionou-me a graça e prazer de
conhecer as três irmãs Rodríguez. Desde então começou a nossa
amizade com Mignón. Em 1970, fundávamos o Curso de Doutorado
em Letras, estávamos cheio de belas e grandes idéias mas faltavam
os professores com o título de Doutor ou PHD. Providencialmente
foi lembrado pelo Irmão Faustino o nome de Mignón. Feitos os
contatos sem os protocolos que a amizade despensa. Falamos com
Mignón e com o Dr. Rodríguez-Pasqués. Em 1971 começavam os
cursos de Teoria Literária ministrados de maneira encantadora pela
Professora Doutora Petrona! Durante vários anos a cátedra de
estudos de Teoria Literária, de Literatura Hispano-Americana, sobre
Jorge Luís Borges, sobre problemas de investigação literária. El
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Discurso indirecto libre, en la novela argentina, foi em 1968, o tema de
seu doutoramento na Catholic University of América, Washington
D.C., que mereceu a edição pela PUCRS. Os cursos de Mignón eram
realizados nos meses de janeiro e julho daqueles anos, iniciativa
no novel Curso de Pós-Graduação. Houve, então, o incentivo do
Ministério de Educação do Brasil para que nas Universidades
houvesse melhor massa crítica, mais professores com Mestrado e
Doutorado. Por isso o novel Curso teve alunos de vários Estados
brasileiros do Norte, Nordeste e do Sul. Mignón ficava contente de
ter alunos brasileiros de várias latitudes. Guardava preciosamente
na memória, nome do aluno ou da aluna, idade e estado de procedência. Anos passados o reencontro com estes professores do
Amazonas, do Maranhão, da Paraíba, de São Paulo, do Paraná ela
recordava-lhes as semanas e meses de aula.
Posso afirmar com toda a sinceridade a verdade: o Curso de
Doutorado em Letras da PUCRS, deve, em grande parte, a sua
existência vitoriosa à abnegação e à sabedoria da Profª Dr. Petrona
Dominguez Rodríguez-Pasqués. Participou de outras atividades do
Curso e da Universidade sempre com aquele espírito profundamente cristão, aberto às novidades, mantendo a tradição dos estudos
literários sérios e da investigação literária sem fronteiras.
Em 2003, o Reitor Irmão Norberto Francisco Rauch, atendendo
aprovação unânime do Conselho Universitário, outorgou-lhe o
título de Professor Honoris Causa.
Sentimos profundamente o calvário que precedeu a sua despedida desta vida.
As minhas palavras são banhadas pelo orvalho da saudade e
pela minha gratidão e reconhecimento sem medida pela pessoa
bem-aventurada que gerou com seu amor a vitalidade e a situação
maravilhosa do Doutorado em Letras da PUCRS. Deus seja louvado
por ter colocado alma tão grande no alvorecer do Curso que guarda
e guardará a lembrança imorredoura da Doutora Petrona.
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