Homenagem póstuma a Luis Rodolfo por ocasião do lançamento de seu livro Projeto e
Missão, o movimento folclórico brasileiro. 1947/1964 (Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1997),
no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Rio de Janeiro.
É muito bom ter nas mãos o livro do Luis Rodolfo, porque o livro é ótimo e porque é,
de certa forma, ter um pouco dele mesmo conosco.
A pequena história que eu vou contar aqui para vocês em minha homenagem se mistura
com a história das origens desse livro. Conheci Luis Rodolfo aqui no Folclore. Eu coordenava
a pesquisa sobre os estudos de folclore no Brasil, e Luis Rodolfo veio integrar a equipe (por
indicação de Gilberto Velho), junto com Marina Mello e Souza e Myriam Lins e Barros,
substituindo a Silvana Miceli que voltava para a Finep. Ele começou me surpreendendo com a
sua precocidade e com aquilo que muitas vezes julguei ser uma espécie de super-dotação de
Luis Rodolfo: era impressionante a rapidez com que lia tudo que se pedia que ele lesse e,
sobretudo, a enorme facilidade e capacidade de absorver de modo muito criativo tudo o que
lia. Luis Rodolfo logo se tornaria um parceiro intelectual fundamental, um interlocutor
precioso e junto com tudo isso um amigo muito querido. O que tanto me surpreendera foi se
revelando parte integrante de uma personalidade encantadora. Tinha um interesse vivo,
autêntico, perspicaz e muito bem humorado pelas coisas. Era extremamente receptivo: estava
sempre disposto a ajudar, a ouvir, a trocar e sempre tinha comentários instigantes a fazer. Além
de tudo isso era paciente, persistente, meticuloso, qualidades das quais eu me confesso muito
carente. Quando Luis Rodolfo me contou que havia definido o tema da pesquisa que
iniciáramos juntos como sua tese de Doutorado, me deu, sem exageros, uma das boas notícias
que já recebi na vida. A interrupção do projeto (por razões político-administrativas) havia sido
um processo muito penoso e mesmo doloroso; essa definição do Rodolfo veio me aquecer a
alma: era um sinal de continuidade e o resultado seria certamente, como o foi, excelente.
Eu experimentei e aprendi com o Luis Rodolfo a generosidade, a confiança, um
interesse intelectual mútuo e sempre renovado, uma amizade deliciosa. Gostaria de incluir a
Ana aqui, também sempre tão aberta, firme e muito divertida. Uma das coisas notáveis no casal

era o seu companheirismo quase juvenil, o seu bom humor, e o espírito acolhedor e risonho
que imprimiam à convivência. Creio que falo em nome de seus muitos amigos.
Em seu tortuoso caminho rumo à conversão (narrado nas Confissões), Santo Agostinho
perdeu um grande amigo e escreveu páginas belíssimas sobre a finitude das coisas humanas,
sobre a alma que gosta de repousar naquilo que ama, e sobre a impotência da sensibilidade em
reter o que é, por natureza, transitório. Mas acho que o que mais cabe nessa homenagem é um
pequeno trecho sobre os prazeres da amizade que, como diz ele, seduzem o coração:
“...: conversar e rir, prestar obséquios com amabilidade uns aos outros, ler em comum livros deleitosos,
gracejar, honrar-se mutuamente, discordar de tempos em tempos, sem ódio, como cada um consigo mesmo, e , por
meio desta discórdia raríssima, afirmar a contínua harmonia, ensinar ou aprender reciprocamente qualquer
coisa, ter saudades dos ausentes e receber com alegria os recém-vindos. Estes e semelhantes sinais, procedendo do
coração dos que se amam e dos que pagam amor com amor, manifestam-se no rosto, na língua, nos olhos e em
mil gestos cheios de prazer, como se fossem centelhas; inflamam-se os corações e de muitos destes se vem a formar
um só”.
Que a memória da Ana e do Luis Rodolfo, e que seu livro, que é tão bom ter entre as
mãos, ajude a manter acesa e inflamada essa centelha entre nós.
22 de agosto de 1997
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti.

