/jornal de letras, artes e ideias
Ano 1 n.° 1

De 3 a 16 de Março de 1981

Preço 25$00

Quinzenalmente, às terças-feiras

Director José Carlos de Vasconcelos

JOSÉ CARDOSO PIRES confessa -se: «Fui claro ?» • JORGE DE SENA
revisitado por EDUARDO LOURENÇO. Três poemas inéditos •
JÚLIO POMAR: a(s) palavra(s) do pintor • VERGÍLIO FERREIRA:
novas páginas de aConta-Corrente». O balancete de EDUARDO PRADO
COELHO III FERNANDO BELO — Os católicos e a esquerda •
Textos de AGUSTINA BESSA LUÍS, ALEXANDRE PINHEIRO
TORRES, AUGUSTO ABELAIRA, DAVID MOURÃO- FERREIRA
e NUNO BRAGANÇA • Ilustrações de JOÃO ABEL MANTA

Cura na m ontanha e c orrupção
«JL», «jornal de letras, a rt es e
ideias», cuja publicação agora
se inicia, é ou pretende ser —
na sua origem, no seu estilo e nos seus
objectivos, — algo de novo entre nós. E
mesmo sem grande parentela no estrangeiro, onde se multiplicam as revistas especializadas nestes domínios, mas
não é muito habitual haver jornais com
as características do que hoje pela primeira vez chega às mãos dos leitores.
Com efeito, o «JL» aspira a fazer jornalismo, e bom jornalismo especializado, na área a que se dedica. Compatibilizando rio grau mais elevado possível a
qualidade com a acessibilidade, ou
mesmo a divulgação, queremos ser um
quinzenário de cultura potencialmente
para toda a gente. Recusamos, pois, os
códigos das linguagens cifradas e os exercícios herméticos para pretensos iluminados. E, num país em que as publicações (aliás hoje praticamente inexistentes) dedicadas a estes temas se têm
confinado a tiragens de poucos milhares, quando não centenas, de exemplares, nós arrancamos neste primeiro número com mais de 30 mil.
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or outro lado, se a literatura e as
a rt es são o nosso primeiro campo
operatório, não é por acaso que
no cabeçalho também aparecem as
«ideias». Queremos que nas nossas páginas também possam ter o seu lugar,
por exemplo, questões relacionadas
com o urbanismo ou a informação, a
ecologia ou a antropologia, a história
ou a psicologia, mesmo com a política,
embora não na sua visão imediatista e
conjuntural. O que, pensamos, contribui para esclarecer melhor qual é a
concepção e dimensão da cultura que
defendemos.
Lançado pela equipa de «O Jornal»,
novo título a acrescentar-se ao «Jornal
da Educação», «Se7e» e «História», o .
«JL» tem muito de específico. Mas insere-se com toda a clareza naquilo que repetidamente temos afirmado que «O
Jornal» é: não só um projecto jornalístico (e de vanguarda), como também
um projecto cívico e cultural. Este «jornal de letras, a rt es e ideias» assume-se
por inteiro nesta tripla perspectiva e
nestes três planos, que para nós, aliás,
são indissociáveis.

p

emos perfeita consciência das
dificuldades que nos esperam.
Não somos a revista de ce rt a
geração, o órgão de nenhuma teoria, o
jornal de qualquer tendência, grupo e
muito menos capela. Pretendemos que
as nossas colunas estejam antes abe rt as
a tudo o que seja — e a todos que tenham — qualidade. Pretendemos fazer
das nossas páginas um espaço de diálogo, uma mesa fraterna à qual se possam sentar escritores, a rt istas, intelectuais e cidadãos de variadas formações,
escolas ou ideologias. Tendo só em comum o respeito pelos outros e pela sua
liberdade, o respeito pela eminente dignidade do homem.
Sem dúvida o «JL» é uma aposta e
um desafio. Contra muitas coisas, entre
as quais se contam o obscurantismo, o
sectarismo, a intolerância, as «guerras
de alecrim e manjerona» de um ce rt o
subdesenvolvimento mental. E a favor
de muitas outras, entre as quais avultam a mudança de mentalidades e as
transformações culturais que se impõem e que o 25 de Abril — também
nossa razão de ser e de existir — ainda
não conseguiu realizar.
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Agustina Bessa Luís
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o celebrar-se o primeiro centenário da morte de Dostoievski torna-se mais presente o facto de, como russo
que é, ser para nós um
interessante desconhecido. Os seus personagens, que nos prendem dessa maneira
teatral e algo leviana com que se tomam
as coisas que decorrem num palco — os
seus personagens são-nos indispensáveis
ainda hoje. Só em Dostoievski é possível
morrer-se dum ataque de nervos, como
acontece ao príncipe Nikolai Ivanovich
em O Adolescente. Ainda que O Adolescente não seja uma novela que se possa
chamar perfeita, contém um elemento
primordial nas preocupações dostoievskianas: a corrupção.
A corrupção é o duplo de Dostoievski e
o duplo de cada ser humano. Em volta
dessa ideia predilecta movem-se as figuras principais da sua obra. E, de certa
maneira, no círculo das ideias que nos
são transmitidas, essa é porventura a que
mais nos afecta, a nós ocidentais, ancorados na exigência do conflito, que percebemos a perturbação dos membros casuais
duma sociedade «em que tudo é abandonado à mercê da sua própria força, da
sua própria razão e, naturalmente, de

Deus».
Sem ser uma obra-prima, O Adolescente contém uma ideia que adquiriu
amplidão e firmeza com o tempo. Esse
adolescente ainda limpo de toda a mancha mas já tocado pela impossibilidade
da corrupção devido à intimativa da sua
insignificância, é hoje um contemporâneo
nosso. «Nada mais estúpido do que chamar-se Dolgoruki e não ser príncipe» —
diz o adolescente. Este nome pode ser um
título interior, um conhecimento do seu
mérito não ainda separado duma ce rt a
angústia do merecimento. («Sou filho
legítimo, ainda que em alto grau ilegítimo, e a minha origem não consente a
mais leve dúvida», diz Dolgoruki, o adolescete.) Esta inquietante atitude quanto
ao próprio merecimento determina que o
professor de Dolgoruki o encontre cheio
de ideias reivindicativas e cívicas. O facto
de ufanar-se quase de ser filho natural
torna-o suspeito; quando Dolgoruki apenas se mostra ressentido por não ser realmente príncipe. A corrupção começa neste ponto de sensibilidade exagerada, de
emoção indefinida em que apaixonadamente se crê, como crê «uma multidão de
russos civilizados do período petersburguês».
Digo agora que a era dourada da corrupção chegou. Numa era de gente fortuita, que vive e procede casualmente, sem
por isso abandonar ce rt a similitude de
loucura em que se fazem amigos. A corrupção é quase o acabamento duma forma de vida, um ideal sofisticado que começou com «essa ávida alegria pelo súbito
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direito da desonra», como diz tão perspicazmente Dostoievski. A corrupção tornou-se um dever, e algum adolescente,
entre o seu nascimento insignificante e o
seu título íntimo e nobiliárquico, consegue apenas manter-se na linha escusa de
seriedade, tentando não degenerar completamente no componente da família
fo rt uita, unido em desordem geral.
Ler Dostoievski é um pouco como ler a
Bíblia. Abrem-se os livros ao acaso, e deles saem os versículos adequados ao momento. Esta ideia da corrupção é uma
ideia original, russa, não eslavófila, não
bebida nos quadros dos heróis pintados.
Quadros que todos nós conhecemos na
nossa paisagem histórica, que deu origem
à.classe média cultivada através de três
gerações de misantropia e sensibilidade
fútil, nos andrajos duma tradição cheia
de regularidade e de rectidão.
Há necessidade dum novo e belo personagem, senão as horas da grande novela
estão contadas. «De não ser belo será impossível continuar a novela russa. Mas,
ai! Será só a novela que resulta impossível?» — diz Dostoievski. Dece rt o que
não. A novela é a síntese prática duma sociedade. Os romancistas são homens práticos, provavelmente os únicos que há.
Lembremos as primeiras palavras do terceiro capítulo de O Idiota: «Com muita
frequência queixamo-nos aqui da falta de
homens práticos; políticos, por exemplo,
temos de sobra; generais, igualmente;
contamos também em abundância com
plenipotenciários de toda a espécie; mas
homens práticos, não temos nenhum... O
inventor e o génio são considerados quase
sempre no princípio da sua carreira (e
não raramente no fim dela também), pela
sociedade, como imbecis declarados...» A
indecisão e a falta de ideias próprias são,
como toda a gente sabe, a melhor recomendação para se ser funcionário, aquele
que passa por homem prático e é afinal o
homem menos prático do mundo. Resta,
como exemplo de homem activo e útil, o
original, mais propriamente, o romancista.
O romancista, como Dostoievski foi e
na sua dimensão moral, pe rt ence àquele
tipo de família dos Yepanchine, que se
apresentam um pouco descarrilados, possuídos duma culpa absurda, um defeito
de carácter que, na melhor das hipóteses,
se qualifica como extravagância. Que a
extravagância não seja nada de prático é
o que se acredita e se divulga. Mas, na
verdade, trata-se duma virtude pela qual
o homem prático, o autêntico, dará todo
o sangue das suas veias.
A dacha dos Yepanchine, sumptuosa,
rodeada de flores e arvoredo, é teatro de
um dos mais extraordinários capítulos de
O Idiota. De que se trata? Entre outras
coisas, da veracidade da literatura russa,
em geral uma literatura de terratenentes,
e não me parece que Tolstoi fosse excluído. Cheia de ira, indignação, agudeza;
lágrimas sinceras, também. Mas tudo isso como atitudes próprias de terratenen-
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tes e de intelectuais. Algo de corrupto anda nessa elegância faustosa da literatura
como um acto criminoso extremamente
sociável. É o Idiota quem intervém para
estabelecer a diferença entre o criminoso
que assassina dez homens e sabe, mesmo
quando está mais endurecido, que isso é
um crime; enquanto que há aqueles (jovens quase sempre) que se entregam à
corrupção duma ideia e afirmam que estão no seu direito. O silêncio e a perturbação caíram sobre o jardim dos Yepanchine. E só Lisaveta, com um repente generoso e alterado, como acontece com as
mulheres dostoievskianas, pergunta: «Será que ele é menos espe rt o do que vós e
não pode fazer um juízo das coisas?»
Eu considero este terceiro capítulo,
pa rt e I, de O Idiota uma das mais belas
reflexões de Dostoievski. Cheia de harmonia e de amargura, porque o Idiota é,
na discreta alusão de amigos, na pequena
e fina corrosão do elo familiar, na classificação de psicólogo com que o rotulam os
críticos, é ele, o romancista — o único homem prático de S. Petersburgo. O resto
são indivíduos bem sucedidos, no amor,
nos negócios, na carreira; mas ineficazes
como centro indispensável de conflito, e
que acreditam que «o paraíso na terra
não é fácil encontrá-lo». E prova de senso
prático dizer estas coisas; mas o príncipe,
que nasceu marcado por uma enfermidade que o torna associal e que só as mulheres compreendem (esse raro encontro entre a piedade viril que é o génio, e a piedade feminina que é a simpatia pela minoria!), ele sabe que o paraíso é a terra,
todavia não são dece rt o as pessoas cultivadas e sentimentais que o podem entender. No terraço dos Yepanchine, sobre o
qual cai a sombra da tarde, é que estas
coisas são visíveis; até tratando-se de gente estranha, convulsa, que chora e ri de
maneira inquietante, não é possível tomar como prático o juízo dum Idiota,
mesmo que seja um legítimo príncipe,
sem nada de casual no sangue e no nome.
A corrupção é, pois, um tema dominante na grande tela dostoievskiana. O
maior de todos, porque nela se equilibra
a humanidade desde tempos arcaicos,
desde a sua juventude prístina e obscura
até aos nossos dias de desesperados deveres de triunfo sobre o semelhante. Faltam
homens práticos, isto é: os que estão longe de dizer que é difícil encontrar na terra
o paraíso. Homens que conheçam o realismo profundo da alma, menos ansiosa
do que se julga, menos discordante do
que se pensa.
Vamos esperar no terraço dos Yepanchine que clareie um pouco. «Fora da
lealdade, nada mais verá em mim» — diz
Lebedev, o próprio que quis tutelar o
Idiota e que também dizia: «O livre
arbítrio e o dinheiro, duas coisas que distinguem o homem,dum quadrúpede.» Pelo que a corrupção anda de mãos dadas
com os corações puros, um pouco ao lado
do paraíso, na Suíça, provavelmente, onde o Idiota faz o seu tratamento.
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José Cardoso Pires. "Fui claro ?"
Fernando Assis Pacheco
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lha, lá está o escravo...", dizia o vizinho da frente, torre
com torre na Caparica,
quando José Cardoso Pires
se acomodava à noite diante
da grossa tábua triangular que lhe serve
de secretária. Semanas depois falaram,
dois homens de perfis diversos, e um era
Armando, trabalha em confecções, o outro José, aliás para Armando «o Cardoso», romancista, amigos de infância, não
se viam há quarenta anos, de modo que
assim findou a confusão. Por um tipo sse
atardar ao pé de um candeeiro não tem
necessariamente que levar escritas para
casa!
«Queres ver que o Armando aparece
não tarda?», açodou-me José Cardoso Pires. Apareceria ao bater da uma, braço
direito num cumprimento, ciao, o sol
anómalo deste Inverno aconchegando-o
com a aura dos domingos encorpados e
felizes. José, o romancista, do lado de cá
também um ciao, ciao Armando, que não
vais caber em páginas próximas, basta
que existas, fiques aí na varanda de mão
no ar, luminoso, e então conta-me: «Lá
está o escravo, dizia o Armando à mulher. Pensou que eu era contabilista.» «E
são amigos?» «Falamos das respectivas janelas, às vezes encontramo-nos na rua.»
Amigo é o comandante Alberto Covas,
da TAP. Esse telefonou à uma e meia,
um azar bruto, acabava de comer. Mas
sessenta minutos depois («fui a Madrid
hoje de manhã») ouço a campainha e corro à porta, «você é o Covas!», «ah pois
sou, e você é o...» («ó Covas!», José em off
da cozinha, temperando os tordos), Covas bate com o trinco, saúda os presentes,
instala-se. «Fui a Madrid, pá. Fui e vim.»
Cansado, é evidente, ou a gente' julga?
Um cigarro aceso um fio de fumo leve.

Pus o gravador no chão.
A conversa fez-se a seguir ao almoço.
Tom, o de dois interlocutores que se conhecem ao ponto de não aceitarem o disfarce. Tema, dentro do possível: José
Cardoso Pires troca Lisboa pela Costa da
Caparica: o seu dia-a-dia; se o trabalho
rende ou não; por exemplo, e para começar, que lugar preenchem os amigos na
vida do romancista. A mulher, Edite,
«Esquilo» intra-muros, cúmulo da discrição, ouve-se a espaços. Covas, o comandante, reforça as minhas perguntas e polvilha a gravação com episódios seus, que
não transcrevi da cassette. Personagem
madura, o comandante dos Boeing. Hesito em desviá-la da trama de um conto
alheio.
«Pergunta lá», diz o anfitrião.

sociedade quer que um tipo que comanda
aviões nunca leia um livro, não tenha um
quadro em casa, que seja um escravo do
consumo. O que a sociedade quer de um
comandante de aviões é que ele coma lagosta. Não quer mais nada.
P. — Então não sabes puto de aviões.
R. — Puto. mas estou convencido de

que o meu trabalho é muito mais difícil, o
Covas que me perdoe. É mais difícil escrever um bom livro do que comandar um
avião. Não quer dizer com isso que eu
mereça mais, é outra questão. mas é muito mais difícil escrever um bom romance
do que pilotar um Jumbo ou um Concorde. Até porque há milhares de tipos a pilotar Concordes e escrever bons livros há
para aí cinco ou seis no mundo, por alguma razão é.
P. — O teu contacto com um tipo duma profissão diferente...

Escritor aviado em terra
P. — Para começar, dependes de amigos como o comandante Covas?
R. — Dependo pois. Um tipo gosta

sempre que lhe falem da sua profissão,
como tu sabes gosto imenso de falar de literatura. Mas também sinto uma grande
curiosidade em falar de coisas que não
tenham nada a ver comigo. Ou daquelas
em que apenas estou envolvido.
P. — Caso do Covas.

R.
Um comandante de avião está relacionado comigo por vários motivos. Primeiro, eu máquinas detesto-as, tenholhes medo, ou então tenho um extraordinário respeito por elas. Segundo, essas
pessoas, o Covas que é o caso, convivem
comigo e fatalmente vais encontrar pontos de contacto nelas, quer queiras quer
não. O Covas. Não hás-de ficar sensibilizado por um comandante de avião ler livros e comprar pintura quando tu não sabes nada de aviões? O Covas é mais rico
do que tu neste aspecto. E isto quando a
—

R. — Se tiveres sorte excita-te a modés-

tia, percebes? Põe-te no teu plano. Por
exemplo vou ali àquela pastelaria e está lá
um tipo cujo sonho é enriquecer,mas entretanto lê livros, vê televisão, e eu o que é
que faço? O que sei eu da vida dele? E
quem tem mais obrigações: ele em saber
a vida das letras, o que se escreve, ou eu
em saber a vida que se vive? Sou eu! Não
sei se estou a ser claro. A minha tentação,
a Edite tem visto e sabe, é perder tempo.
Eu interesso-me pelas pessoas mais do
que pelas profissões. Cabines de avião?
Estou farto de as ver no cinema, aquilo
para mim é chinês, não me impressiona
nada, não é por aí. Mas falar com um piloto ou com uma comissária que me conta
histórias de pessoas — não é histórias para arquivar, atenção —, aí está uma outra parte da vida que é fundamental, já
que eu não tenho a ambição, nem tenho a
possibilidade, nem quero se calhar, nem
quero, conhecer toda a vida na intimidade, tinha que ter morrido duas ou três vezes para escrever uma novela onde morre
alguém. Fui claro?

Os quatro tios da América
Os quatro tios da América já morreram. Mas na fotografia estão com muito
boa planta, ainda vivos nesse tempo de
Fall River, todos envergando sobretudos
grossos, todos de charuto entalado entre
dois dedos, todos de flor branca na lapela. Flor? Eram jardineiros, ou assim se
expatriaram. Um deles, quando morreu
em americano, deixou alguns hotéis para
os filhos se esquecerem da sucessão das
estações.
Os tios sentam-se à mesa trazidos da
moldura, numa bela ampliação (recuperação) de Eduardo Gageiro. Todos naturais do Peso. Zona de emigração? «Zona
de emigração», confirma José Cardoso Pires. E uns voltaram ao Peso para se trespassarem em paz, julgavam eles, enquanto outros eram maquilhados pelo anateca.

Quatro histórias. A mais «escrita», do
tio Sebastião, que toda a vida sonhou em
ter um porco, o porco definhava, volcava
as patas para o tecto do curral. A mulher
do tio Sebastião chegou a consultar uma
bruxa. Era no tempo em que os filhos
mandavam dolas, dólares, da América:
pague-se uma boa reza de entendida! A
bruxa pedia um colete do tio, cheirava,
nada, o porco a gemer nas vascas da agonia. Sebastião melancólico. Vinho pela
gorga abaixo. Tinha um burro chamado
Afonso Costa que o conhecia à légua: se
ele descia as escadas a cambalear, o burro alçava as orelhas e punha-se aos coices, de medo.
Este burro, porém, era menino para
trazer o tio Sebastião de volta à aldeia cozido de copos. Outra: Sebastião tinha
também um disco, um único disco, que
José Cardoso Pires ouvia na machine. Lado A, o Hino Nacional; lado B, anedotas
de Estevão Amarante. Juntavam-se os vizinhos. Sebastião e a mulher, que sabiam
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Onde se descreve o apartamento
as graças de cor, riam que te parto. Os vizinhos só se o casal explicasse Amarante,
porque a agulha do toca-discos, gasta pelos anos, afiava-a Sebastião numa folha
de lixa.
«A família era muito pobre», recorda
José Cardoso Pires. «Eram os Domingos,
mais tarde Domingos Neves por causa de
uni padrinho, o dr. Neves. O meu avô era
enjeitado, apareceu dentro de uma ceira,
pendurado na aldraba de uma porta.»

Trouxa às costas,
em casa de amigos
P. — Neste semi-exílio da Caparica
passas boa parte da semana sozinho, é?
R. — Sozinho, sim. Sempre. A maior

parte do tempo.
P. — E este teu apartamento, compraste-o com os direitos autorais?
R. — Não, não. Eu tinha dinheiro de

várias coisas, e algum também dos direitos autorais, mas que não foi a base. Comecei por querer fazer uma casa num terreno meu na Arrábida, mas bombardearam-me, até porque eu era de esquerda, e
como a Câmara de Setúbal também era
de esquerda não estava para mostrar à esquerda que fazia manigâncias, de maneira que deu-me sopa e eu fiquei com a sopa... Depois é que comprei o apartamento
P. — Faço a pergunta de outra forma:
neste apartamento estará um ano da tua
produção como escritor? Dois anos?
R. — Nem dez! (Ri-se.)
P. — Antes de vires para a Caparica
escrevias em Lisboa?
R. — Na minha casa de Lisboa? Não.

Escrevi de um modo geral noutros sítios,
em casas de amigos. Em Lisboa não, porque tinha problemas, havia as miúdas,
havia sempre umas lutas bestiais. Eu gosto muito de silêncio, gosto de solidão, não
sou capaz de escrever diante de ninguém.
O meu sonho a certa altura era ter um
sítio. Também não gostei nunca de hotéis, lembravam-me o Ferreira de Castro!
Andava portanto à custa de amigos, amigos meus que tinham casas fora de Lisboa
e que mas emprestavam.

O apartamento de José Cardoso Pires
na Costa da Caparica:
— formato «compacto», com um quarto, um WC, uma sala (cozinha ao fundo,
separada do living por um murete) e uma
varanda fechada; guarda-vestidos embutido;
— nas paredes, além da fotografia dos
tios da América, a colecção de ilustrações
de Júlio Pomar para O Burro-em-Pé;
—a fazer de secretária, uma mesacantoneira com um candeeiro barato; no
living, um segundo candeeiro confeccionado de um garrafão de Black & White;
— à esquerda da secretária, na parede,
planos do novo romance, que José Cardoso Pires chama «o projecto» (falar mais
detalhadamente do que escreve «dá azar»,
garante o escritor).
Alimentação: três vezes por semana no
apartamento, com pratos fáceis ou comida trazida de Lisboa, o resto em restaurantes da Caparica. José Cardoso Pires
cozinha bastante bem. Os tordos que antecederam a entrevista, uma ofe rta de
Carlos Eurico da Costa, albardou-os com
tiras de bacon, temperou-os com vinho
branco e whisky, e serviu-os com batata
frita na altura. Caíram perfeitamente no
apetite do comandante Covas, que «já tinha almoçado».

A fuga para o Sul,
segundo J.C.P.
P. — Vários escritos teus passam-se ao
Sul do Tejo, mais ou menos entre esta zona e Porto Covo, e um deles ao Sul do Tejo mas em Vendas Novas, O Hóspede de
Job. Foi uma escolha deliberada, foi o
acaso?

e volta a sentar-se para continuar a
R. — Aquilo é uma «terra de pês», só
deu padres e pedras, pinheiros e polícias.
E subretudo transpira subserviência, que eu percebi através das pessoas que vinham visitar a minha mãe a
Lisboa. E isso a mim e à minha irmã provocou-nos uma reacção ao contrário. A
minha foi violenta, porque eu fui para a
Faculdade de Ciências para ir para a Marinha, o meu pai queria que eu fosse para
a Marinha e eu até queria ir. Até que
passei para Matemáticas, zanguei-me
com a família, sal de casa, empreguei-me,
fui correspondente de Inglês no H. Vaultier, eu que não sabia Inglês Comercial,
que ainda hoje escrevo Inglês com uma
dificuldade terrível...
P. — Mas lês Inglês correntemente,
hm?
R. — Sim, mas escrever, e logo Inglês

Comercial! Nenhum inglês, sabes muito
bem, não há nenhum inglês que seja capaz de dominar totalmente o Inglês técnico, e eu meti-me naquilo...
P. — Só que neste momento pa reces
um camelo a fugir pelo deserto. Concretamente o que respondes à minha pergunta?
R. — Pois. (Pausa.) E que tu puseste-

me um problema de geografia e eu nunca
tinha pensado nisso. Porque me viro eu
para o Sul? (Pausa.) Tomara ter o condado mítico do Faulkner! Tomara eu. Mas
para o Sul porquê? Não sei. Fujo do No rte,
fugir do Norte é fugir às raízes. É eu não
gostar das raízes que tenho. Nunca gostei. Tudo o, que me cheira à Beira, àquela
Beira, é piór do que... (Pausa.) Sabes, eu
não tenho relações com a família de lá
quem tem é a minha irmã. Para mim tudo o que vem dali é mau, é o padre o
polícia... E então eu pergunto: é esta gente que respeito? Não é. Eu vou fu-

P. — Como é que descobriste a Caparica?
R. — A Caparica descobri-a em miú-

do. Escrevi aqui algumas coisas muito
antes do que tu pensas. Há uma coisa que
escrevi na Caparica pela qual tenho uma
certa ternura, já lá vamos. Outras duas
são passadas na Caparica. Uma delas foi
o Week-End, um conto dos Jogos de
Azar, sobre um casal que se encontra numa pensão; a pensão já não existe, ficava
ao pé do Mercado, por cima do que é hoje
o Restaurante Silva. A outra foi Uma
simples flor nos teus cabelos claros, que
também se passa aqui: era o tempo de
miúdo em que eu vinha para a Caparica,
a paixão que eu tinha por isto. A praia
era muito mais larga! E depois há este último conto de O Burro-em-Pé, de que
gosto bastante, Làlinha (JL: Celeste &
Làlinha por cima de toda a folha). Ainda
não tinha o apa rtamento e escrevi-o numa casa do João Abel Manta. O conto foi
escrito por uma razão muito simples: eu
estava na minha casa da S. João de Brito
e aquela sala do fundo tem por baixo um
pátio, um jardim, e eu ia para a sala tentar trabalhar e durante todo o dia ouvia
uns miúdos que tinham vindo de Angola.
O Esquilo, o que é que eles eram à dona
da casa? Filhos?
Edite (falando da cozinha:) — Netos.
R. — Netos. Os miúdos passavam o
dia — mas o dia todo! — a correr uns
atrás dos outros a dar tiros, mas davam
tiros com uma perfeição sonora espantosa, pan tiin tiin, o estalido era uma coisa
espantosa. Pus-me a observar, e aquilo
eram uns putos vindos de Luanda a reproduzirem a imagem que lhes tinha sido
contada da luta contra os guerrilheiros,
contra os turras . E eu disse, isto é uma
alienação total, uma alienação dupla,
que é a mais dramática: um indivíduo revivendo um passado inventado, que de
facto nunca teve. Ah, espera, a propósito
da Caparica. Também há o prefácio aos
Jogos de Azar: esse fala na Fonte da Telha. E é tudo.
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altura que eu fico num à-vontade espantoso. Porque estou a quinze minutos da
Gulbenkian, percebes? E se lá vou, às vezes vou, depois posso estar cansado e ir
beber um copo a um bar. Aqui é que me
dá a preguiça...»
Que espécie de preguiça?
«Há a distância psicológica que é muito
importante», começa por explicar José
Cardoso Pires. «Posso não ter nada pal a
fazer e estendo-me na cama, leio, depois
adormeço, acordo e volto a trabalhar, o
que não faria se estivesse acompanhado
ou se tivesse a Gulbenkian ou o Quarteto
aqui ao lado.»
Escreve «muitas vezes durante a noite»
(o equívoco do vizinho Armando...),
«agora por acaso cada vez mais de manhã, que é quando estou fresco, não tenho tabaco em cima».
Teoria da preguiça:
«Quer dizer, sou um tipo que se deita,
que se levanta, que vai à beira-mar dar
uma volta, que às vezes vai por aí fora a
pé, mas não é muito frequente fazer isso,
que depois chega aqui, ouve rádio, ouço
rádio, meto uma cassette, leio.»
(Leituras so rtidas. Inventário às estantes: americanos, ingleses, latinoamericanos, um escritor do alemão, o
austríaco Peter Handke, portugueses em
barda. José Cardoso Pires corrige o inventário: «O pá, isto aqui é mais um armazém do que uma biblioteca!»).
Teoria anexa, da redução do espaço.
Vai falar dela:
«Aqui o meu universo reduz-se fisicamente. Eu penso que é impo rtante, para
a escrita, reduzir o universo. Se tu queres
contar alguma coisa tens de reduzir o universo onde ela se passa, caso contrário
perdes-te, não consegues dar força a nada, não tens geografia» (agora noutro
contexto) «na tua escrita para abarcar
uma coisa em grande estilo, a menos que
vás para o campo histórico, como o Tolstoi, para citar um caso grande, ou, para
citar um caso menor, Ehrenburg. Então
se não vais para o campo histórico tu tens
de reduzir o universo. Bom, na medida
em que te fechas nesta sala, é mais fácil.
Estou a ser claro?».

Aqui entra Edite,
a dactilógrafa
P. — Em média quantas horas trabalhas por dia no teu novo «projecto»?
R. — Em média suponho que muito

poucas. Agora se tu me perguntares...
Porque eu chego a levantar-me da cadeira
porque me doem as costas! É como diz ali
o senhor Armando: lá está o escravo...
P. — Continuas a ser exigente com a
caneta e o papel? Há anos eras . Continuas a querer o melhor papel, o melhor
aparo?
R. — Sou um homem de superstições.
P. — Superstições ou hábitos antigos?
R. — As duas coisas. (Pausa). O papel
(Se quisesse contar esses tios da América por escrito, teria de conhecer a língua deles, it ao Massachusetts e
aprender o vacanças com que eles se exprimem»

(Longa digressão do romancista, como
se lerá:)
R. — Aí está uma pergunta gira. (Pausa.) Como é que eu hei-de pôr...? (Pausa).) Deixa ver. Eu penso muitas vezes
que devo ser uni dos poucos tipos que fogem da infância. Não tenho saudades
nenhumas da infância.
P. — Porque foi chata?
R. — Sim, Chata. (Pausa.) Nunca foi

dramática, foi aquilo que se diz, com o
maior dos desprezos, uma infância pequeno-burguesa. Foi uma infância que
me afirmou num aspecto que eu durante
anos julguei que... Afirmo-me no aspecto
solitário. Porque eu engano muito, as pessoas que me conhecem pensam que sou
extrovert ido, e sou, sou extrovertido, mas
no fundo é para preservar uma parte de
solidão. Estou a pensar agora nisto. Nasci numa terra da Beira por ac aso. Não
tenho nada a ver com aquilo, não é feio
nem bonito, a Edite foi lá comigo, não sei
o que ela pensa. Tu achas que o Peso é
bonito, Esquilo?
Edite — Não.
José Cardoso Pires ri-se, levanta-se,
espreme o cigarro num cinzeiro do living

gindo para o Sul, vou fugindo das raízes,
também porque tenho uma amargura
muito grande em relação à infância, mas
que não dramatizo porque não a sinto tão
valiosa para os outros.

Para uma teoria
da preguiça
Cozinha as tais refeições rápidas, o resto «vai ali», tem comida no frigorífico,
tem stocks de bebidas e tabaco.
Pergunto-lhe se de vez em quando vai
ficar à casa de Lisboa. Responde-me que
é raro, ou cada vez mais raro. E diz-me
outra coisa: estar na Costa da Caparica
dá-lhe «um à-vontade espantoso». Porquê?
Tem o «Roteiro» do Se7e pregado por
cima da porta de entrada (aponta com o
dedo). O Se7e informa-o sobre os acontecimentos culturais, espectáculos, filmes,
teatro.
«Vejo as coisas que queria fazer», diz,
«Gulbenkian tal filme, Quarteto tal filme, e muitas vezes não vou. Mas é nessa

de que eu gosto, a caneta com que eu gosto de escrever, são impo rtantes porque
me facilitam o grande combate. Se eu fosse criando combates ao contrário era
pior.
P. — Neste processo quando entra a
máquina de escrever?
R. — Ah, isso entra o Esquilo. Ela é a

dactilógrafa. Se eu me meto à máquina é
lixado, emendo, emendo, emendo. A
Edite está a ouvir e sabe que é verdade.
P. — A Edite dactilógrafa, não sabia.
Será ela também o leitor privilegiado que
sugere emendas?
R. — Não. Não me lembro de a Edite

ter feito uma crítica, a não ser aspectos
formais, no que é exigente.
P. — É verdade que não mostr as os
teus originais a outros escrito res?
R. — E. Mostrei duas vezes e depois

nunca mais. Uma foi ao Mário Dionísio,
foi o meu primeiro livro. E a outra foi ao
Carlos de Oliveira, suponho que O Anjo
Ancorado, não me lembro bem. A razão é
esta, é que os escritores são extremamente bem compo rtados uns com os outros
em face de um original, e são extremamente violentos, são inexoráveis, em relacão à obra impressa. Se eu der um original a ler a um escritor, mesmo ao meu
melhor amigo, ao mais sério, não acredi-

to muito na crítica dele porque penso
sempre que, tratando-se de um manuscrito, há da parte desse amigo uma vontade
de não agredir, percebes o que é, até porque nesse momento vem ao de cima a humildade do escritor que, me está a ler,
um escritor fica numa posição delicada,
fica sempre, por melhor análise que faça.
O livro impresso tem outra cor.

—

O mundo francês
— e o mundo
Lançado num «novo projecto», José
Cardoso Pires diz que não altera por isso
os seus hábitos, com a excepção do tabaco: fuma agora, quando trabalha, uns
cinquenta cigarros por dia.
Sobre o «projecto» não dirá mais nada.
Faço-lhe depois a pergunta chocha:
«Qual o livro (português, estrangeiro) que
gostarias de ter escrito?» Devolve-me com
uma careta. Até porque, citação, «aquilo
que dá gozo numa leitura é o que o livro
tem de incompleto, os falhanços, depois
os pontos de tensão, os pontos de unidade». Passa logo ao cinema. O Shining de
Kubrick.
Do ponto de vista ideológico pode o
Kubrick apalpar a etiqueta no lombo: José Cardoso Pires considera-o «extremamente duvidoso» (e o mesmo dirá de
Hitchcock). E o Shining?
A princípio enojou-o, deu-lhe «desgostos». Acha Jack Nicholson «o único actor
de cinema» destes tempos que vão correndo, «os outros são grandes actores de teatro que fazem bem cinema», e inclusive
Nicholson o defraudou: «eu já o tinha visto no Ninho dos Cucos, a fazer a mesma
cara, com o mesmo ar». Mas subitamente
— e para esse subitamente foi preciso esperar pela derradeira imagem — o filme
ataca «com uma das coisas mais notáveis
que eu vi na minha vida em cinema», o
retrato de um baile com o rosto do próprio Nicholson, «e então aí temos toda a
deslocação tempo-espaço», Kubrick «conta outra vez numa outra pessoa». «Como é
que um tipo, só com uma fotografia, só
com um plano, tem o talento de fazer isto?»
Daí em diante, confessa, ficou «arrumado». «Era o Resnais em grande» (José
Cardoso Pires gosta de Resnais, salva-o
da opinião geral negativa que tem sobre o
cinema francês). «O tempo-espaço foi ali
iludido, morto, estivemos noventa minutos a ser enganados!» «Felizmente.»
Puxo-o de novo para a literatura: livros
nas estantes. Abana a cabeça. «Cada vez
tenho menos que ler.» A sua leitura é
crescentemente «egoísta», um escritor
tem sempre «uma leitura interesseira».
Vira a página para outro tema, o dos
«grupúsculos sem força social real» que
aparecem no país e que, à força de braço,
«acabaram mesmo por tê-la». A página é
ainda a do cinema, para referir que Portugal, «tão pequeno e tão fechado e tão
provinciano», dá bom trato aos «messias»
(corrige depois para «Dom Sebastião», no
singular); eles, os Encobertos, podem
aparecer «ao balcão do Metro-e-Meio»
(corrige: «apareciam, agora já não») ou
«na Cervejaria Trindade». Guinada à sua
maneira: «Nós sabemos todos quanto nos
custou, e está a custar, e ainda vai custar,
essa coisa dos Cahiers du Cinéma.» «As
crueldades», insiste, «que se cometeram
em nome dos Cahiers!»
Textual:
«O servilismo francófilo — e americanófilo — que isso representou, faço-me
entender? Esta coisa dramática de veres
um filme ser elogiado pelo óbvio ou condenado por não ter nada de óbvio.»
José Cardoso Pires escreveu de Londres, para o Diário de Lisboa, uma nota
sobre Morte em Veneza, de Visconti.
Tinha gostado: não do óbvio. «Pois soube
que aqui se riram doidamente, chamaram-lhe pacóvio ou coisa assim. Que o
Visconti já estava ultrapassado. Que o,
bom era o Godard.» Hoje, insiste, Morte
em Veneza é finalmente gostado; e para
ele Godard, «mais banda desenhada, menos banda desenhada», só pode ser gostado pela irrupção episódica do humor.
Boutade a propósito: «Há dois mundos: o
mundo francês e o mundo...» Estamos

José Cardoso Pires e R. por Fernando Assis Pacheco.
P.
Para mim escrever é uma solidão
comprazida. Às vezes penso que é uma
masturbação com a vida e a morte, ou
coisa assim. A gente sonha-se sonhando.
Trabalho de mão e de memória visualidade... enfim, é isso, prazer solitário entre
quatro margens brancas de papel. Tu, já
sei, preferes movimento à volta quando
escreves. Verdade?
R.
Não é verdade. Prosa de jornal,
escrevo-a no meio de todos os barulhos do
mundo. Prosa outra, e sobretudo poesia,
é sem ninguém à volta, como tu. Também sonho com um sítio. Quando me livrar de vez vou para uma aldeia, com a
diferença seguinte: nem cheiro de Lisboa.
P. — Uma coisa que ando há muito para perguntar. Lembrei-me disso uma vez
que estava no Líbano e em que assisti aos
bombardeamentos israelitas. Lembreime de ti, imagina. E verdade, no meio
daquela balbúrdia toda lembrei-me de
perguntar como é que se escrevia numa
guerra. Se tu, por exemplo, escreveste alguma coisa no teu tempo de Angola, e o
quê.
R.
Escrevi muito pouco em Nambuangongo e em Zala, um pouco mais em
Luanda, que sempre era mais temperada.
Não, na guerra tu queres é safar o coiro a
qualquer preço. Vives em função disso, e
chegas a não comer e a não beber por
causa dessa obsessão. Depois, vigiam-te.
Mesmo que não te vigiem para fins policiais, estão ali ao pé, é chato, é uma porra
(desculpa o porra). Escrevi um soneto à
morte de João XXIII que começa «Há um
papa que morre enquanto escrevo/estas
linhas de angústia e solidão», e um outro
evocando familiares, ambos metidos pelo
meu pai, não me disse nada, meteu e
pronto, em apêndice ao meu livreco de
estreia. E escrevi mais três ou quatro poemas que dissolvi em poemas posteriores.
Não me dissolver eu, foi formidável.
P. — E que eu, numa noite de blackout, apeteceu-me imenso escrever mas
não sobre aquilo que estava a viver. Pensei num conto de fronteiriços da Serra do
Gerez a propósito duma velha libanesa
que eu vi a patrulhar, descalça e com
uma metralhadora na mão.
Se isso é uma pergunta... Mas
R.
sim, claro, eu também me apetecia era
escrever sobre o primeiro pisco que esganei com um costelo na quinta do meu avô
materno.
Outra pergunta: a ideia que fazes
P.
de Lisboa não será bem a minha. A tua
poesia, pelo menos naquilo que ela fala
de Lisboa, é, digamos, a do poeta à barra. Mas um poeta sempre em trânsito, é a
ideia que me dá. E de uma grande solidão, no fundo de tudo. Estou errado?
Detesto os divãs dos analistas, ao
R.
que me descrevem. Quando precisar de
um ersatz bato-te à porta.
P. — Lá mais para trás, já sei, metes
com certeza um substítulo sobre os meus
tios de Fall River, Massachusetts. Porque
é que nunca escrevi sobre eles? E tu, também tens personagens de aventura na
família? Sei algumas histórias.
Pois sabes: um avô galego que
R.
veio pela primeira vez a Portugal num
grupo à esmola, outro do Eixo (Aveiro)
que casou sucessivamente com duas meninas amigas uma da outra. Mas eu tenciono escrever sobre essas personagens e
tu, meu sacana, trazes os tios da América
para a mesa e nem a do burro Afonso
Costa pões em papel. Ora se tivesses juízo.
P. — Se quisesse contar esses tios por
escrito, teria de conhecer a língua deles,
ir ao Massachusetts e aprender o vacanças com que eles se exprimem. Só conheci
dois desses tios, e mal: eram personagens
à Tortilla Flat, demasiado pícaros. Diz lá
qualquer coisa.
Um conselho, se permites: mete
R.
uma cunha para te mandarem três meses
para Fall River. E não me venhas com as
raízes do Norte, que neste caso foram
deslocadas. O almoço estava esplêndido,
a tua mulher é gentilíssima, o Alberto Covas uma pepita de oiro. Da próxima não
gastes aquele gang de jardineiros em estória oral. Tios destes pagam-se a preço alto. Desistes? Diz quanto queres por eles.
E um abraço forte.
—

Quer dizer, sou um tipo que se deita, que se levanta, que vai à beira-mar dar uma volta, que às vezes vai por aí
fora a pé...,r

em plena «colónia portuguesa da França», uma espécie de «Alliance Française
traduzida para galaico-português.»
Não, não pode clamar «6 senhores, que
bom» diante de O Império dos Sentidos,
ou de Heart Beat, que tem pelo contrário
do que pretende ser, «o retrato de uma
geração» («como é que se pode pegar naquele filme cheio de lugares-comuns, lugares-comuns ainda por cima de ironia
pobre, e gostar, e transformar o mau no
bom?»
Edite despede-se: regressa a Lisboa.
Alberto Covas fica a fazer-nos companhia
por um bocado.
-

Gravação
dentro da gravação
«Agora vou dar-te uma nota para um
artigo que se calhar nunca escreverei.
Chama se A Ideologia da Escrita. Queres
gravar?»
Faço a gravação:
«E muito mais profunda (a ideologia da
escrita) que a ideologia do texto. Com o
devido respeito acho que os críticos de cá,
e se calhar de lá, marram muito no mesmo,
acham que a escrita é uma coisa que se
faz em Língua Pátria para ser explicada
em Francês universitário, em Francês freudiano-marxista, quero dizer. E por sua
vez o argumento, ou seja, as relações do
indivíduo com o tempo, não passa, para
os nossos. críticos, de coisa nenhuma: para uns são simples pretextos de escrita,
enquanto que para outros é o contexto
que se sobrepõe à escrita. Isto, bem entendido, afirmando sempre que forma e
conteúdo são coisa e tal, indispensáveis e
mais que também.
Na minha fraca opinião, porém, isto de
escrita e de leitura não é tão complicado
assim. Para mim, que sou de letras correntes, já se vê, num estilo de Maria Velho da Costa, para não ir mais longe, eu
vejo uma sintaxe ideológica e um gosto
vocabular que são nitidamente aristocráticos.
(E, como sabes, gosto muito da Maria
Velho da Costa, é um dos meus autores.)
Melhor dito, ela faz uma escrita de recuperação erudita com as ironias de
quem se está nas tintas para os eruditos
de agora e prefere circular em gosto mar-

ginal mas sempre com o passaporte bem
recheado de protecções de bom nome:
mestre Gil, mestre Carroll, mestre
Pound, cronistas e outros assim. Certo
plebeísmo como provocação erudita.
Nestas coisas de gosto o escritor querse sempre marginal. Uns porque assim se
cultivam em imagem de noite, que é a
que está mais à mão; outros porque, ficando em casa, jogam simplesmente no
descontraído do vocabular, no ora porra,
e assim se marginalizam e ganham crédito em relação às pessoas bem comportadas. Finalmente os restantes, que somos
todos, que nunca querem ser metidos no
saco dos académicos e fazem desesperadamente por ter uma voz própria, à margem.
Citando Pessoa ou Cesariny, qualquer
um pode bater boa prosa à cervejola sem
correr ce rtos riscos. Essa é já uma receita
velha que anda por cem paus o cliente
mais a percentagem do Boris Vian. Ou
então ser tolerado pela corte dos generosos das letras, que, fazendo lei nos con' gressos e dormindo a horas certas, não se
deixam contaminar pela vadiice que ainda invejam.»
Completa daí a pouco:
«Na literatura o que interessa é o fundo. A tentação provinciana é a do estilo: é
a gravata. E o tipo que sabe que com um
fato cinzento cai bem uma gravata preta,
e que se tiver um fato às riscas ou de xadrez não vai pôr uma gravata com ramas
— já aprendeu isto... Esse é o estilo bem
comportado, e por aí não se vai à literatura. São valores de passagem. Existem,
aliás, em todos os países.»

O entrevistador entrevistado
Uma entrevista, foi o que fiz? Volto para Lisboa cheio de dúvidas.
Sou amigo de José Cardoso Pires quase
desde os meus primeiros pêlos brancos.
Creio que um amigo trava a fluência do
repórter standard, se é que sou standard
e se é que a tenho. Esta conversa pisou
por vezes a tábua. Paciência.
Venho, vim, com um papel no bolso,
onde José Cardoso Pires, arrancada a
promessa de que me conformaria com o
seu desejo, põe também perguntas. Até
ao fim, em consequência, leia-se P. por

—

—

—

—

—
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"Poesia toda" de Herberto
Márcio na estrada de ferro
Irineu Garcia
O aparecimento de Mad Maria, segundo
livro de ficção de Márcio de Souza (Ed. Civilização Brasileira), confirma o autor como dos
bem sucedidos da moderna literatura brasileira.
O tema é apaixonante: a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, no coração
da selva amazônica. Um caminho-de-ferro
que demorou quarenta anos (366 quilómetros) para ser concluído (1872-1912) e dizimou à volta de trinta mil vidas. Quatro firmas
(no rt e-americanas e inglesas) construtoras
que foram se sucedendo por desistências, decorrentes de mo rt es ou doenças, em pa rt icular
a malária, o ataque dos índios e os tremendos
temporais, com aguaceiros e enchentes devastadoras. E nesse cenário tumultuado que se
desenvolve a maior pa rt e de Mad Maria, crítica e denúncia às predatórias e alucinadas invasões da Amazônia pela chamada civilização
ocidental. Tudo isso numa narrativa sem
preocupação épica, mas de perceptível telurismo e espontâneo humor. O episódio do transporte de um piano de cauda, numa balsa, rio
abaixo, tendo índios segurando cordas como
travões, para evitar um desastre, se rv e bem
para mostrar a insensatez dos civilizados invasores. Trecho em que o autor, sem rebuscamento, segura o humor, sem cair no ridículo,
e faz o deboche encaixar por exigência do absurdo.

ção Brasileira). Um belo livro! Para falar dele
nada melhor do que o excelente texto introdutório do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda:
De Ferreira Gullar pôde escrever Vinícius
de Moraes, que é o último grande poeta brasileiro. E é a última voz significativa da poesia,
atalhou o nosso Pedro Dantas. Parece-me a
mim, além disso, que, esceção feita de algumas peças de Mário de Andrade e também de
Carlos Drummond de Andrade (mormente
em Rosa do Povo), é o nosso único poeta
maior dos tempos de hoje. Mas em Gullar a
voz pública não se repara em momento algum
de seu toque íntimo, de seu timbre pessoal, de
esperanças e desesperanças, das recordações
da infância numa cidade azul, evocada no
meio de triste exílio portenho. Longe dos tempos em que o exercício regular da crítica me
punha em dia com o melhor — e o pior — de
nossas letras, absorvido inteiramente, desde
então, por outras ocupações, foi recente meu
contato pessoal com sua obra poética. Veiome pela mão amiga de Óscar Niemeyer, no
meio de outros volumes de sua Avenir Editora. Ao percorrê-los dei, de repente, com a pequenina obra-prima que se chama Uma luz
do chão, e a surpresa diante desse descobrimento casual foi o começo de uma exploração
sem pausa do universo de Ferreira Gullar.
Hoje sinto-me tão familiarizado com todos os
seus recantos que, para a singularidade e a
importância da sua contribuição, só encontro
comparável, no Brasil, a prosa de Guimarães
Rosa.

O grande mentecapto
Vinte e três anos depois de ter apresentado
O encontro marcado, romance marcante da
literatura brasileira moderna, o escritor Fernando Sabino, que é mais ou menos conhecido em Po rt ugal pelo livro em referência e por
alguns probleminhas levantados pela ex-Pide,
retomou um outro romance engavetado, terminou e a editora Record lançou o livro que
foi o mais vendido no Brasil em 1980, alcançando 14 edições. O grande mentecapto é
uma leitura suave, com a técnica própria do
excelente prosador que é, e enfocando sua reMárcio de Souza: do Acre de «Galvez« ao Amazonas
de «Mad Maria«

Márcio de Souza, amazonense, 34 aos, já é
conhecido de alguns po rt ugueses que tiveram
a so rt e de tomar conhecimento de Galvez, Imperador do Acre, edição Be rt rand, que apareceu nos escaparates das livrarias em princípios de 79. Galvez já revelava a dimensão do
autor. Estilo jocoso, bem conduzido e recheado de um picaresco invulgar. E agora, ainda
mais, quando já aparecem os resultados iniciais da tradução no rt e-americana, The Emperor ot the Amazon.
Galvez é uma personagem fascinante, que
pode figurar numa galeria ao lado de um coronel Ramiro Bastos, de Jorge Amado, em
Gabriela, Cravo e Canela, de um Rodrigo
Cambará em O tempo e o vento de Erico
Veríssimo, de um Aureliano Buendía, de
Garcia Márquez no ciclo de Macondo, ou de
um Pantaleão Pantoja em Pantaleão e as visitadoras de Mario Vargas Llosa.
Curiosamente existe uma estranha semelhança entre eles, que é a frustração e ao final
a derrota, apesar do biombo erguido pelo autor no começo de Galvez: « Esta é uma história
de aventuras onde o herói morre na cama de
velhice.» Garcia Márquez liquida Aureliano
de maneira menos europeia, ou civilizada.
Morre mijando à sombra de uma árvore esperando uma reforma que nunca recebeu.
O burlesco na morte dos heróis desses romancistas do cinturão equatorial americano,
acho que obedecem mais ou menos a algum
fenómeno telúrico, onde a loucura e o desalento estão enlaçados naquele sono que vem
depois do almoço, no mormaço da canícula, e
embalo da rede procura retemperar as forças
para voltar a enfrentar o calor que não termina nunca.

Toda poesia
Em Setembro passado, na praça de samba
da Estação Primeira de Mangueira, no Rio de
Janeiro, foi lançado o livro do poeta Ferreira
Gullar Toda poesia (1950-1980) (Ed. Civiliza-

terá 648 páginas
Poesia Toda, de Herberto Hélder, sai em
Abril num grosso volume de 648 páginas. O
editor é Assírio & Alvim, que marcou o preço
de 650$00 e imprimirá cinco mil exemplares
da obra.
Já se chamava Poesia Toda uma recolha de
Herberto Hélder anteriormente publicada em
dois volumes pela Plátano Editora. Desta feita Herberto inclui, além dos poemas de Photomaton & Vox, outros quinze títulos de livros
ou conjuntos de poemas, a saber: A colher na
boca, Poemacto, Lugar, O bebedor nocturno,
Comunicação académica, A máquina lírica,
A máquina de emaranhar paisagens, Húmus,
Retrato em movimento, Kodak, Cinco canções lacunares, Os brancos arquipélagos,
Antropofagias, Cobra, O corpo o luxo e a
obra e Flash. Este último fora mandado imprimir em 1980 pelo próprio Herberto numa
edição de autor destinada exclusivamente a
ofe rt as.
O volume fecha com uma tábua bibliográfica de «Primeiras publicações dispersas de
poemas deste volume antes de reunidos em
livro ou de devidamente organizados em conjuntos». Aí dá fé do poema com que se estreou, Mãe fria, em 6.2.1954, no n.° 31 do jornal A Briosa, de Coimbra, em cuja Faculdade
de Letras era por então aluno.
O investimento foi primitivamente calculado pelo editor João Carlos Alvim em cerca de
2.500 contos, mas um subsídio de 380 contos
do Instituto Português do Livro e, mais importante ainda, o facto de Herberto Hélder ter
prescindido de uma pa rt e substancial dos direitos, permitiram que o preço de capa viesse
a fixar-se nos 650$00. Caso contrário, Assírio
& Alvim teria em Abril p.f. uma Poesia Toda
custando talvez 1.000$00.
Poesia Toda, que está actualmente em segundas provas, com terceiras à vista. A capa é
de Manuel Rosa.
Entretanto Assírio & Alvim tem para publicação um novo original poético de João Miguel Fe rn andes Jorge, O roubador de água, e
a tese de doutoramento de Joaquim Manuel
Magalhães pela Faculdade de Letras de Lisboa, Consequência da literatura e do real na
poesia de Dylan Thomas.

Outros prelos, outros livros
A Moraes distribui por estes dias Horácio e coriáceo, novo livro de poem as de

Herberto na Assírio & Alvim, agora com o «Flash«

Pedro Tamen, preparando-se para avançar
com, entre outros títulos, Po.Ex, de E.M. de
Melo e Castro e Ana Hatherly (ainda em Março), Labirintos, de Casimiro de Brito, Atlántico, de Manuel Alegre, e Vento de pedra, de
Alexandre Vargas (em Abril).
A Regra do Jogo poderá lançar brevemente
um novo romance de Rui Nunes, Mensageiro
diferido.
As próximas novidades da Livraria Bertrand incluem O silêncio, romance de estreia
de Teolinda Gersão, uma Breve História de
Portugal ilustrada, de José Hermano Saraiva,
e o inédito Quase que os vi viver, biografias da
autoria de Vitorino Nemésio.
No catálogo das edições &etc as novidades
de Março são um novo livro de poemas de Nuno Júdice, O voo de igitur num copo de dados,
e traduções de Georges Darien, Biribi, e
Henry Miller, Ler na retrete.
Novidade Sá da Costa, um novo romance de
Augusto Abelaira, Triunfo da morte. Deverá
ser lançado também durante o mês corrente.
Enfim, Nuno Bragança ultima em Sesimbra aquele que será o seu novo romance,
Square Tolstoi.

Óscar Lopes: 40 anos
de vida literária

Fernando Sabino: a falta que a cozinheira lhe fez
deu para 10 edições

gião, Minas Gerais, remonta ao picaresco dos
romances de cavalaria, que é a grande moda
do romance íbero-americano.
Aproveitando o calor do best - seler, Sabino
selecionou trinta crônicas, assunto em que é
mestre, e outro livro apareceu em seguida: A
falta que ela me faz (foi a cozinheira que tinha
se demitido), que está figurando entre os dez
mais vendidos.

Baixo continuo
• A sibila, de Agustina Bessa Luís, e A paixão, de Almeida Faria, na programação de
lançamentos da editora Nova Fronteira, no
Brasil. • Ainda no Brasil, a Nórdica anuncia
para breve obras de Fernando Namora. •
Dentro em breve as Edições 70 iniciam sua
nova coleção Vozes da América Latina, com
Pedro Páramo, do mexicano Juan Rulfo, um
dos livros mais impo rt antes da literatura ibero-americana. • O informe de Brodie, de Jorge Luís Borges, será lançado pela Bertrand
em Abril. Tradução e prefácio de António Alçada Baptista.

Oscar Lopes vai ser homenageado no Po rt o
durante uma «Semana» promovida por uma
comissão de que fazem pa rt e algumas das figuras mais importantes da Cultura portuguesa. A semana de homenagem assinalará o 40.°
aniversário da actividade literária de Oscar
Lopes e permitirá fazer uma retrospectiva do
que têm sido, nas últimas décadas, a obra daquele professor e a sua presença decisiva na
nossa vida cultural.
Além do secretário de Estado da Cultura,
que aceitou integrar a Comissão de Honra da
homenagem, nela figuram ainda, entre outros, Maria de Lurdes Belchior, Jacinto do
Prado Coelho, Eduardo Prado Coelho, Lindley Cintra, Arnaldo Saraiva, David MourãoFerreira, José Cardoso Pires, Sophia de Mello
Breyner Andresen, António Alçada Baptista,
Paulo Quintela, António José Saraiva, Vasco
Graça Moura, Rui Feijó, Urbano Tavares
Rodrigues (presidente da APE), Luiz Francisco Rebello (presidente da SPA), Almeida Faria (presidente do Pen Clube), Narciso Miranda (presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, terra da naturalidade de Oscar Lopes) e Saudade Cortesão, aguardando-se que

Eduardo Lourenço venha a confirmar também a aceitação do convite que lhe foi endereçado.
A Comissão Executiva inclui, por sua vez,
Nuno Teixeira Neves, Maria da Glória Padrão, Ilse Losa, Arnaldo Saraiva, Mário Cláudio, Vasco Graça Moura, Fernando Pernes,
Manuel Dias da Fonseca, Egito Gonçalves,
Mário Mateus, Manuel António Pina, Armando Alves e Cruz Santos.
A semana de homenagem foi marcada para
os dias 22 a 29 de Maio, estando o seu programa já praticamente delineado. Previstos vários colóquios — com Eduardo Lourenço,
Eduardo Prado Coelho, Maria Helena Mateus e Mário Vilela —, uma exposição evocativa da obra de Oscar Lopes nos diferentes
domínios de actividade a que ela se estende,
um concerto de música vocal contemporânea,
diversas publicações, em jornal e em volume,
um espectáculo teatral e um jantar de convívio, para além de outras iniciativas paralelas.
Matosinhos e Po rt o serão palco destas realizações.
E possível que este programa venha a ser
repetido em Lisboa em finais do ano.
-

Obra do "Judeu"
no Carn aval de Veneza
Uma obra (»ópera») de António José da Silva, o «Judeu», foi apresentada em Veneza, no
Teatro Ridotto, nos dias 25 e 26 de Fevereiro
passado, no âmbito do programa carnavalesco daquela cidade italiana. Tratou-se de
Guerras do Alecrim e Manjerona, numa encenação de Mario Feliciano para a cooperativa

Helzapoppin.
O programa teatral do Carnaval veneziano,
totalmente dedicado à época de Setecentos,
incluía obras originárias de diversos países europeus: além de Po rt ugal, a França, as duas
Alemanhas, Inglaterra, Polónia, Espanha,
URSS e, evidentemente, Itália.

Penas e trapos
na Comuna:
é o Café-Teatro

Torga: o Prémio Montaigne
e o "Sexto Dia"
da "Criação do Mundo"

Misturem-se alguns metros de tule e cetim
fulgurante, uns gramas de lantejoulas, mais
umas tantas penas coloridas; junte-se-lhes
uma parte de dourado e outra de preto «acanalhante», tudo isto bem barrado de imaginação, humor, alegria, e teremos um espectáculo diferente, inabitual nos palcos da Comuna
— Teatro de Pesquisa. É o «Deixós Poisar»,
um meio caminho entre a revista e a comédia,
que a gente da Comuna «inventou» para a
inauguração do seu novo espaço «CaféTeatro», em 28 do mês passado.
«Deixós Poisar» foi escrito pela dupla Carlos Paulo-Francisco • Pestana, tem direcção
musical do maestro A rtur Rebocho é coreografia de Fernando Lima. Os «trapos» e demais acessórios foram eles buscar aos grandes
armazéns que o Vasco Morgado possui na Caparica. E estão desde já muito agradecidos ao
Vasquinho, que não nega ser filho do outro
Vasco, um «mãos-rotas» para a malta «pobre»
dos grupos independentes.
Para os textos tiveram a ajudinha preciosa
do Gil Vicente e do Fernando Pessoa, dois tipos sempre à mão quando se trata de cultura...
«Deixós Poisar» abre com o «Monólogo do
Vaqueiro» apresentado pelo «compère» João
Mota, que faz todas as ligações dos vários números e rábulas, a saber: «Maria Superstar»,
com Francisco Pestana num truculento «striptease»; «Madame RTP», com Carmen Marques parodiando a Televisão; «Loira Albes»,
que, está-se a ver, é uma «charge» à vedeta e
ao espectáculo; a grande «atracção nacional»
com o conjunto «As Pikies», uma rábula dedicada à Informação escrita, da esquerda e da
direita, que é para haver pluralismo; uma mesa-redonda altamente política, e, a fechar, a
grande marcha, composta pelo po rt uense
João Loio e em que pa rticipam todos os do
grupo.
Resta dizer que «Deixós Poisar» está na Comuna às quintas, sextas, sábados e domingos,
durante os meses de Março e Abril. E há mesas e serviço de restaurante permanente. Preços, 120$00 e 150$00. Deixós pagar, que eles
saem de papo cheio.

Miguel Torga recebe no próximo dia 10 o
Prémio Montaigne, da Fundação FVS de
Hamburgo, em cerimónia a realizar no Auditório Dois da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, a partir das 17 e 30.
É a segunda vez que o Montaigne, no valor
de 25 mil marcos (675 contos), distingue um
escritor português: há anos ele coubera a Vitorino Nemésio. Aliás este prémio alemão destina-se a galardoar figuras proeminentes do
mundo latino nos campos das Letras, das Artes e das Ciências.
Mas Torga, de 74 anos, é notícia também
— ou sobretudo — pela publicação de A Criação do Mundo — o sexto dia, lançado no último fim-de-semana em edição de autor (198
páginas, 150$00). Fica assim completado o
fresco de raiz autobiográfica que o escritor
transmontano iniciara em 1937 com Os dois
primeiros dias, a que se seguiriam, ainda na
década de 30, o terceiro e o quarto Dias, e em
meados da década de 70 um quinto Dia, penúltimo da sua Criação do Mundo.
No Sexto Dia agora dado à estampa Miguel
Torga, que tem consultório em Coimbra (de
Otorrinolaringologia, no Largo da Portagem), é simultaneamente o médico, o escritor
e o cidadão, três facetas de um rosto inteiro.
Nos cinco Dias precedentes ele ocupara-se sucessivamente da infância transmontana (numa Agarez inventada que é a réplica da S.
Martinho de Anta natal), das vicissitudes do
Brasil, da passagem pela Universidade de
Coimbra, de uma acidentada viagem pela Europa e da prisão nas cadeias salazaristas.

Francisco Pestana e Carlos Paulo, «estrelas» do
«Deixós poisar»

Coimbra, 1937: foto inédita de António de Sousa /à
direita), que acabava de lançar «Ilha deserta», com
Miguel Torga, que nesse ano publicava «Os dois primeiros dias» de «A Criação do Mundo,»

A Criação do Mundo tem sido uma das
obras mais revistas e refundidas por Torga.
Os dois primeiros dias, de 1937, tiveram uma
2.a edição revista em 1948, uma 3. a em 1952 e
uma 4.a refundida em 1969. O terceiro dia, de
1938, foi refundido em 1948, revisto em 1952
e novamente refundido em 1970. Do Quarto
Dia há duas edições, a l.a de 1939 e uma 2.a,
refundida, de 1971. 0 Quinto Dia saiu em
1974.

Na morte de António de Sousa
"o dos olhos de mel"
«Amigos! Aqui jaz / o dos olhos de mel, o
dos sonhos, o poeta!» De tanto falar na sua
morte, que previu em muitas ocasiões, em
muitos versos, António de Sousa era em 16 de
Fevereiro deste ano o morto mais irónico da
poesia po rtuguesa do século XX: salvo contadas excepções, perdera-se-lhe a traça e foi
com surpresa que as pessoas leram o necrológio nos jornais. Tinha já morrido! E afinal envelhecia apenas, esquecido pelos instrumentos
da fama, bebendo até ao fim o fio da «vida
com seu disparate».
António de Sousa, durante um breve lapso
de tempo «António de Portucale», nascera em
1898, para se estrear como poeta em 1919,
com um livrinho intitulado Cruzeiro de opalas. Fixado em Coimbra, onde fez o curso de
Direito, colaborou numa infinidade de revistas, as mais delas efémeras, sendo recuperado
no final da década de 30 pelos jovens da Presença, que o fizeram um companheiro de percurso. Mas seria depois de Ilha deserta (1937)
que a sua poesia iria deixar um rasto sensibilizador no discurso pós-Orpheu: títulos a reter,
Sete luas (1943), 0 náufrago perfeito (1944),
Jangada (1946) e sobretudo Livro de bordo

Novos critérios para apoio
ao teatro independente

(1950; 2. ed., 1957), a que já só juntou Linha
de terra (1951) e Terra ao mar (1954). Anunciou ainda O regresso de o Encantado, que jamais se concretizaria. É isso, «o dos olhos de
mel» morreu em vida; «o pobre do Era Não
Era» deixara de ser nos últimos vinte e poucos
anos. Por alguma razão ele dizia, uma vez
sem exemplo «desabafando» sobre o meio cultural português, «Fedor de literatura! / Bibliotecas! Discotecas! / Filmotecas! Apotecas! / Selada, a câmara escura, / e à solta o
diabo a sete! // (Eu sou um pobre de Cristo, /
mas já não posso com isto.)»
Morte dum sobrevivente? No quadro frio
das gerações, sim. A diferença está em que
António de Sousa merece a releitura — e com
certeza a justiça que tão avaramente lhe tocou
em vida.

subida do custo de vida de quatro mil contos,
enquanto o subsídio anual não pode exceder
os 2500 contos.
Quanto ao subsídio de montagem, pode financiá-la total ou parcialmente, e pode ainda
compart icipar nas despesas de divulgação do
espectáculo. Todos os pedidos têm de ser
apresentados até ao próximo dia 15, devidamente instruídos com os elementos indicados
pela SEC, que tornará pública a sua decisão
até ao final de Março. Em qualquer das modalidades a SEC recomenda às entidades concorrentes «a necessária atenção às obras dramáticas de autores po rtugueses, bem como ao
teatro popular e tradicional».

Como em Roma, ao girar da Po rta Santa
Os picões arqueológicos separam
Pedra de Nero e Pedro, o pescador,
O metálico verbo em tua vida canta,
Já teus versos picaram
Teu túmulo de amor.
Agora, amigo, a morte
Só tem de separar
O que nos nega a sorte
Do que Deus apurar.
Post Scriptum. Ainda

Tenho de te dizer
Que a vida é linda,
Doa a quem doer!

Soube fazê-la Vitorino Nemésio nestes versos do pórt ico ao Livro de Bordo:

Trata bem teus cuidados,
Quanto deste à alegria!
Teus olhos semeados
Dão flores à luz do dia.

António,
Chove no mundo!
Mas teu íntimo demónio
Cava, abrigado e profundo.

Assim a morte feche
Seu aro ao teu destino,
Íntimo como um peixe
Que tu és, de menino.

Assine «JL», e poupe 20% em cada número!
Continente e ilhas

1 ano ❑ 520$00 / 6 meses ❑ 270$00
A Secretaria de Estado da Cultura acaba de
definir novos critérios para a concessão de assistência financeira do Fundo de Teatro aos
grupos e companhias sem fins profissionais.
Os novos critérios são mais amplos que os anteriores, prevendo, pela primeira vez, subsídios regulares por três anos (de 1 de Abril de
1981 a 30 de Setembro de 1984) e subsídios de
montagem. Mantém-se, entretanto, o subsídio por um ano — de 1 de Abril de 1981 a 30
de Setembro de 1982.
As verbas a conceder também foram aumentadas. Assim, os subsídios por três anos
serão fixados até à verba máxima (anual),
susceptível de actualização de acordo com a

O Sexto Dia traz o escritor até ao 25 de
Abril, mas não sem uma última demão no
perfil do «tirano» entre todos desdenhado:
«Dessorara de tal modo as consciências que as
tornara incapazes de qualquer reacção, viesse
o estímulo de onde viesse. O corpo da nação
parecia inerte. Nenhum abalo, físico ou metafísico, o acordava da letargia em que mergulhara. De no rte a sul do País ninguém vivia
verdadeiramente. Todos vegetavam. A ordem
imposta ao vulcão colectivo pelo tenaz e frio
ordenador da sua actividade apagara-lhe o fogo interior.»
Com a queda de Caetano «as cadeias abriram-se», diz ele, «a Censura foi abolida, os direitos individuais restabelecidos, a Pátria
readquiria finalmente, a voz e a dignidade.
Também a consciência dolorosa do abismo
que descera»..
«O Exército, que durante quase meio século
havia apoiado o tirano, e depois o sucessor,
cansado de uma guerra que não podia vencer
e roído por contradições várias de que nem
sempre suspeitava, transformara-se de repente em campeão da democracia.» Mas o 25 de
Abril, a esperança do renovo, foi «solde pouca dura». «Passado o momento de euforia» —
escreve Torga —, «a realidade voltou negra e
desalentadora: as prisões encheram-se de novo, as ambições recalcadas vieram à tona, os
lugares pingues foram assaltados, a mediocridade instalou-se, uma má consciência de efeitos retroactivos começou a roer-nos».
Quanto a um Sétimo Dia, fontes próximas
de Torga não descartam completamente a hipótese de ele vir a ser escrito.

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau,
Moçambique e S. Tomé e Príncipe

Boletim de Assinaturas
Pretendo assinar«JL» a partir don °
Nome

1 ano ❑ 1100$00 / 6 meses ❑ 600$00
Espanha (via aérea)

Morada

1 ano ❑ 750$00 / 6 meses ❑ 420$00
Europa (excepto Espanha)

1 ano ❑ 1200$00 / 6 meses ❑ 650$00

Assinatura

Restantes paises, incluindo o Brasil (via aérea)

Junto envio

1 ano ❑ 1500$00 / 6 meses ❑ 800$00

cheque ❑

vale de correio ❑
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Grupo do Porto
na vanguarda
da música vocal
M. A. Pina
Um reportório que inclui Luís de Pablo,
Berio, Stockhausen, Ohana, além de Webern,
Hindemith, Petrassi, Schõnberg, e além de
Lopes-Graça, Freitas Branco, Filipe Pires,
Joly Braga Santos, Filipe de Sousa, e além
ainda de outros, do nosso quinhentista João
Lourenço de Rebelo a Ligeti e a Lutoslawski;
uma actividade em pedaços repa rt ida, por
Po rt ugal e pelo estrangeiro, presenças nos
nossos dois únicos (quase) festivais de música
erudita (dita), o da Costa do Sol e o do Algarve, em inúmeros conce rt os por todo o País, e
em Berlim, Sevilha (no «Festival Hispalense» e
no «Ciclo de Música Contemporânea»), Vigo,
na Semana de Música Religiosa de Oviedo,
Badajoz, Leipzig, Erfurt, Dresden, Bad Elstern, Bratislava; estreias absolutas de obras
de compositores contemporâneos, algumas
compostas expressamente, e numerosas estreias em Portugal de peças fundamentais da
música contemporânea; dois discos gravados
e um terceiro à bica, presenças na RTP e na
Eurovisão, bem como na Rádio; etc., etc.
Eis um pouco da história do Grupo de Música Vocal Contemporânea, uma história ainda e só com cinco cu rt os, e todavia fecundos,
anos de vida, cinco anos praticamente desconhecidos apesar disso no Po rt o e em muito do
resto do País, mesmo entre quem teria obrigação de os conhecer, anos que vêm sendo de
um reiterado trabalho de divulgação da música e dos compositores contemporâneos, a
maior pa rt e dela e deles nunca ouvidos em
Portugal, mesmo quando po rt ugueses, e da
lenda criação entre nós de um público para
uma e outros. Sem sala própria, para os conce rt os como para os ensaios, vivendo de raros
subsídios e de muito amor pela música (por
pouco, o repórter tinha escrito isto com
maiúscula).

Hoje são 32, já foram mais e menos. Hoje a
maior pa rt e (quase todos) deles é gente diferente da de há cinco anos. A mesma alma
(chama-se Mário Mateus esta alma) e os mesmos objectivos no entanto, e ce rt amente uma
qualidade técnica e estilística só possível hoje
pelo rigoroso percurso pedagógico que o Grupo se impôs, do neoclássico até, enfim, à vanguarda, passando pelos diferentes cromatismos da expressão musical.
Com efeito, se o Grupo de Música Vocal
Contemporânea hoje pode, num meio de um
público médio normalmente com formação e
gosto tradicionais, estrear em Po rt ugal o «Laborintus II», de Luciano Berio, obra capital,
sob todos os aspectos, da música contemporânea, isso passou pela sua própria formação e
pela formação desse público, muito embora o
Grupo nunca tenha podido manter uma actividade regular junto dele, já pela inexistência

Luís de Pablofelicita Mário Mateus na estreia em
Portugal do seu «Canto da Madeira) (1979)

Concerto no Festival do Vran, em Vigo (1980), onde o programa do grupo incluía obras de Luís de Pablo e
Stockhausen

de sala própria, já pelas constantes solicitações do País e do estrangeiro. Circunstância
que agora — e exactamente a pa rt ir da estreia
de «Laborintus» — se pretende enfim suprir,
através de actuações sistemáticas no Auditório Nacional de Carlos Albe rt o, com um programa que, depois de Berio (em Março), inclui Varèse e Ohana em Abril, Webern, Berg
e Schõnberg em Maio, Filipe Pires, Luís de
Freitas Branco, Lopes-Graça e Manuel Faria
(num «Conce rt o camoniano») em Junho, Lutoslawski em Outubro, Stockhausen em Novembro, e de novo Ohana (a estreia em Po rt ugal dos seus «Ofícios dos oráculos») em Dezembro.
O Grupo de Música Vocal Contemporânea
(do Po rt o) é caso absolutamente único em
Po rt ugal, no seu género; e na Europa haverá
dois ou três: o da ORTF, o «Colegium Vocale», de Colónia, a «Escola Cantorum», de
Stu tt gart , e pouco mais. A actividade do Grupo exerce-se actualmente no âmbito de uma
escola dedicada sobretudo aos estudos da música vocal, funcionando em Gaia, em instalações cedidas pelo Colégio de Trancoso, e com

uma secção de Iniciação Musical nos Carvalhos, frequentada por mais de 100 crianças.
Essa escola, o Instituto de Estudos de Música
Vocal (o leitor já tinha ouvido falar?), existe
desde há dois anos e mantém um curso de Direcção Coral, um estúdio de ópera (Operaestúdio), um coro para oratória e disciplinas
como Canto Gregoriano, Análise Musical e
Canto. Mais de 300 pessoas o frequentam e
vários concertos de música coral e óperaestúdio têm sido realizados integrados nas
suas actividades; o Coro de Oratória vai, em
Abril próximo, fazer um conce rt o em Faro
(com a Orquestra de Câmara do Po rt o) com
obras de Vivaldi e Bach. O maestro Mário
Mateus é ainda e sempre o motor e a direcção
de toda esta efervescência.

Eppur si muove...
Talvez valha a pena falar um pouco ao leitor comum de quem é este Mário Mateus. A
sua acção tem oscilando entre uma prática de
cantor conce rt ista e uma actividade de direc-
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ção coral. Diplomado com a mais elevada
classificação com o Curso Superior do Conservatório Nacional, trabalhou, como bolseiro da
Gulbenkian e do Instituto de Alta Cultura,
com alguns dos mestres de maior renome na
Europa, nos campos da interpretação musical, canto e musicologia: Paumgartner, Ku rt
Overhof,PaulnSciwskyErWeba.
A sua carreira de director de coros tem-se
efectuado tanto no contacto com pequenas
populações, como na apresentação em cidades e festivais da maior importância internacional. «Mário Mateus — escreve João de
Freitas Branco — dá o exemplo do que nós,
portugueses, precisamos de seguir, na música
e fora dela; o exemplo da elevada, consciente
e esclarecida definição de objectivos, da competência no emprego dos meios e, last but not
the least, do resoluto apego ao trabalho.»
Com Mário Mateus, Fernanda Correia, professora de canto no Conservatório do Po rto, a
mais destacada solista do Grupo, tem sido
uma peça fundamental da actividade deste e
do Instituto de Estudos de Música Vocal desde o seu início.
A actividade do Grupo tem merecido a
maior atenção e apreço da crítica especializada e as suas interpretações em festivais, concertos, como em disco, vêm-lhe granjeando
grande prestígio em Po rtugal e no estrangeiro, traduzido em frequentes convites para os
mais importantes «meetings» musicais que se
vão realizando por essa Europa fora.
Quem estranhará que uma obra como a que
aqui fica, esboçadamente, patenteada, produzida com uma qualidade só possível com elevado grau de competência e labor, num domínio difícil e pouco popular como o da música
por assim dizer erudita e, dentro deste, na
criação de vanguarda, seja praticamente desconhecida entre nós? Eppur si muove...

Tirar obras das gavetas...
O germe de todo este trabalho foi, em 1975,
a reunião, sob a batuta de Mário Mateus, de
alguns elementos do Coro da Juventude Musical e alunos do Conservatório. Ao todo, 12
pessoas. A sua actividade, iniciada com Hindemith, Petrassi e autores portugueses como
Joly Braga Santos e Lopes-Graça, foi-se transformando num reportório progressivamente
mais difícil do ponto de vista técnico.
Ensaios, três por semana, em selã emprestada. Duas horas e meia de cada vez, com
exercício de técnica vocal e trabalho sobre as
obras programadas. Actualmente, os elementos do Grupo são tudo gente ligada ao canto,
professores do Conservatório ou das escolas
secundárias, mas, sobretudo, talvez mais do
que cantores, músicos.
O Grupo, de elevado profissionalismo, actua com «cachets» insignificantes e sobrevive
com um pequeno subsídio da SEC, dado desde há quatro anos; a SEC é o principal organismo que tem viabilizado o Grupo e todo o
seu trabalho, designadamente as dezenas de
estreias de obras de autores portugueses (algumas há muitos anos nas gavetas e sem possibilidades de chegarem ao público. Além de
estreias, a existência e actividade do Grupo
tem permitido encomendas a compositores
po rt ugueses, feitas expressamente para o
Grupo interpretar; assim a «Canção quarta»,
de Filipe Pires, ou encomendas feitas pela
SEC a Filipe de Sousa e pela Câmara Municipal de Matosinhos a Jorge Peixinho e a Lopes
Graça, estas últimas sobre um poema de António Nobre.
Sabendo-se que o canto, nos conservatórios
de música, não vai, grosso modo, além de
Beethoven, Mozart, Schubert, Schuman, ou,
quando muito, Debussy oru Schõnberg, e que
a formação musical do público melómano é
sobretudo tradicional, seria fácil adivinhar as
dificuldades que enfrenta um coro com um reportório constituído principalmente por música de vanguarda. Ora, curiosamente, e para
além .do natural interesse suscitado em festivais especializados, como o de Sevilha, tem sido grande (e talvez até surpreendente) a aceitação do trabalho do Grupo de Música Vocal
Contemporânea com obras de vanguarda,
mesmo junto do público médio de concertos.
E é exactamente esta aceitação, crescente,
que levo u, à preparação de um longo ciclo de
concertos durante todo o ano de 1981, marcados para o Auditório Nacional de Carlos Alberto. Os «Laborintus», de Berio, inaugurarão, este mês, a série, na linha da acção inovadora que vêm sendo a do Grupo. Obra capital
da música contemporânea, para declamador,
três solistas principais, oito solistas actores,
orquestra e banda magnética, ela será interpretada, em versão concertante, por elementos do Grupo de Música Vocal e da Sinfónica
do Po rt o, sob a direcção de Mário Mateus.
Com esta série regular e concertos de música contemporânea, algo vai começar, no Porto. E no país. O quê, só mais tarde poderá saber-se. O convite, para o que for, fica entretanto já feito.

Júlio Pomar em Paris:
nova exposição e um livro
Pedro Vieira
Na idade da reflexão Júlio Pomar acrescenta a palavra à pintura e anuncia para o próximo mês de Abril um livro abrangendo praticamente toda a sua obra.
A revelação foi feita pelo próprio pintor ao
«JL» em Paris. Aliás, o livro será lançado por
forma a coincidir com uma exposição dos últimos trabalhos de Pomar na Galerie Bellechasse. Jean Guichard Meili, Wolfgang Saurre e
Pomar, ele-mesmo, escreveram textos especiais para o volume.
«O meu texto é uma tentativa de falar do
meu trabalho actual», disse-nos Pomar no seu
«atelier» de Paris, onde se alinham três telas,
sobre outros tantos cavaletes, iluminadas pela
claridade que passa através das co rt inas tombadas em frente dos janelões que dão para a
rua e para um pátio interior. Jean Guichard
Meili, poeta e escritor sobre coisas de A rt e
(Matisse, por exemplo), «faz como que um comentário ao meu próprio texto», explica Pomar.
Quanto a Wolfgang Saurre, encarregou-se
da pa rt e histórica. Entretanto, prossegue Júlio Pomar, «o esforço de reflexão sobre o meu
próprio trabalho está a ser continuado. Dentro de um prazo não muito longo devo publicar um texto sobre os problemas que o meu
trabalho põe, acrescidos pelo que nas ce da
própria passagem à palavra da minha experiência de pintor. É uma reflexão sobre o acto
de pintar e uma reflexão sobre o discorrer
sobre o acto de pintar».
Pintura e palavra estão profundamente ligadas. Júlio Pomar chamar-lhes-á apenas vi-

ver.
«Viver, para mim, é um pôr em questão
permanente», disse-nos.
O destinatário do seu trabalho é, po rt anto,
o público «que tem uma maneira semelhante
de estar na vida, o público que é levado a pôrse em questão.»
«Não há soluções porque não há problemas» é uma frase de Marcel Duchat evocada
por Pomar, que comenta a seguir:
«Eu diria que os problemas são uma coisa,
e as soluções outras. Nunca elas funcionam no
mesmo plano. A solução que aparece para um

Pomar ao

«Viver, para mim, é um pôr em questão permanente;

problema é a abe rt ura de um outro problema.
O discurso político é denso de soluções que
não se ajustam aos problemas. A reflexão sobre o quotidiano é um trabalho que raramente
se faz. O quotidiano, no que tem de essencialmente vivido, é submergido por um mundo de
frases feitas, de pseudopensamentos. É mais
fácil repetir um discurso do que aceitar a
perplexidade. O acontecimento é sempre novo, o discurso tende a ser sempre velho. O
não-ajustamento das soluções aos problemas
provoca as desilusões dos políticos e as desilusões dos meios a que eles se dirigem, bem como o permanente desajustamento entre uns e
outros.»
O texto que Júlio Pomar está a preparar,
como continuação das suas reflexões, é redigido em Francês para ser editado em França,
mas o próprio pintor pensa posteriormente
traduzi-lo para ser publicado em Portugal. De

resto, embora ainda por concretizar, Júlio Pomar tem alguns projectos de realizações em
Po rt ugal.
O pintor instalou-se em Paris em 1963, já lá
vão 18 anos. Perguntei-lhe, meses atrás, se
ainda se considerava verdadeiramente um
pintor português. A resposta saltou, espontânea:
«Nasce-se gato, fica-se gato durante toda a
vida.»
Precisamente um gato preto, Simão Mendes de seu nome, enroscado sobre um sofá, assistia à nossa conversa num segundo andar situado perto do Conservatório das Belas-Artes
e não muito longe do Centro Pompidou.
••
Porquê Paris para viver e trabalhar?
Júlio Pomar abriu o seu sorriso comunicativo e explicou:
«Paris é um bocado a quinta para onde as
pessoas se retiram.»

Um bailado em estreia
mundial na Gulbenkian

Oito dias
de Galiza
no Estoril

Um bailado do jovem coreógrafo norteamericano Peter Sparling, Paisagem com
ponte, é apresentado amanhã, dia 4, em estreia mundial no Auditório Gulbenkian.
Sparling fez os seus estudos de dança na
Juilliard School, de Nova Iorque, após o que
passou pelas companhias de José Limon e
Ma rt ha Graham, com as quais dançou nos
EUA, Europa Ocidental, URSS e MédioOriente. Tem trabalhado como coreógrafo e
professor em agrupamentos como o Dance
Uptown, Toronto Dance Theatre, Los Angeles Dance Theatre e Contemporary Dance
System. Recentemente criou uma companhia
própria.
Nesta deslocação a Lisboa o bailarino/coreógrafo americano começou por apresentar,
em 21 de Fevereiro, um bailado de sua concepção e interpretação, Solo Flight («Voo solitário»), insólito pelo facto de ser dançado por
um único bailarino. A crítica nova-iorquina
rendeu-se, quando da estreia, à qualidade
deste trabalho de Peter Sparling.
Mas o programa de amanhã, quarta-feira,
no Auditório da Avenida de Berna tem outro
motivo de grande interesse: a actuação, pela
primeira vez em conjunto, do Ballet e do Coro
Gulbenkian. A ocasião surge em Libera Me,
coreografia de Vasco Wellenkamp, com música de Constança Capdeville. Esta conjugação
do bailado com a música ao vivo (os membros
do Coro estão colocados também sobre a cena) levou Wellenkamp a rever a coreografia
original, agora com a colaboração da pintora
Emilia Nadal, que concebeu um novo dispositivo cénico para a obra. Trata-se, assim quase
de uma estreia.
A completar o programa o Ballet Gulbenkian dança uma peça impo rt ante do seu repertório, Asas, de Christopher Bruce.

Durante oito dias, de 10 a 17 do corrente, o
Casino Estoril recebe (e mostra) a cultura, as
a rt es, o turismo e a gastronomia da Galiza. É
mais uma «Semana» como as que já dedicou a
Trás-os-Montes e à Bahia, mas desta vez a feijoada porcina e os quindis de coco dão lugar
ao «pulpo a feira», servido em escudela por
mãos camponesas.
A «Semana da Galiza» desdobra-se, consoante os interesses, numa série de itens que
vão desde o contacto entre hoteleiros galegos e
agentes de viagens po rt ugueses (para os quais
foi previsto um «work-shop» ocupando todo o
dia 16) às exposições de pintura e escultura
(de um lado Quesada, Pousa, Heredero, Laxeiro, do outro Acurva, Pifieiro, Poucifios,
Oliveira), uma mostra dos principais jornais
da região, outra bibliográfica (a cargo das
Livrarias Abraxas e Galimatias, de Santiago
de Compostela), outra ainda fotográfica e de
ca rt azes turísticos, mais outra de a rt esanato
(com relevo para a velha cerâmica de Sargadelos): Diariamente actuarão a cançonetista
Roxana e o grupo de folclore Duas Pontes, de
Pontevedra. No dia 14 o prof. Carlos Casares
Mourino faz uma conferência sobre «Po rt ugal
e Galiza, dois países e uma cultura».
Tal como nas anteriores «Semanas» do Casino Estoril, um êxito muito especial está reservado à pa rte gastronómica. Do «pulpo a
feira» (polvo cozido, servido frio, às rodelas,
temperado e posto num prato de madeira) f alámos acima. O leitor do «JL» gostará de saber
o resto do menu: «lacón con grelos», pescada à
marinheira, «empanadas», marisco de El Gr. ve (entre ele as ostras fritas e as vieiras), ct ido (com a respectiva sopa), «callos» e perna de
carneiro à moda orensana. Doces e queijos,
que bastem. Os vinhos são os renomados do
Ribeiro, Valdeorras, Condado, Rosal e Alvarifio, este um tudo nada diferente do nosso.

Peter Spading, de Nova Iorque à Avenida de Be rna
com « Voo solitário; e «Paisagem com ponte;

Cinema português:
da fome à fartura
Francisco Belard
Os cineastas po rt ugueses começaram a tirar filmes do chapéu, mas não se sabe ainda
se é a grande ilusão ou uma situação nova, o
p ri meiro passo para a indústria. «JL» ouviu dois
dos autores de filmes estreados por estes dias: José Fonseca e Costa, com Kilas, o Mau da Fita
(desde 27 de Fevereiro em Lisboa e no porto), e
António Victorino de Almeida, com A culpa (que
já teve antestreia e se anuncia
para breve em duas salas lisboetas). A fome
antiga terá dado em fa rt ura? Para Fonseca e
Costa, «o IPC deixou de ser o mau da fita, até
certo ponto», houve medidas de grande alcance mas o futuro mantém-se ince rt o. Em todo o
caso vai havendo estreias, e idas a festivais.
Mas passemos palavra aos realizadores.

primeiros vinte minutos, e plano a plano vão
ficando agarradas à cadeira, através de uma
construção dramática — e com uma violência
inesperada — que não é muito comum no cinema português. Como notaste na Figueira
da Foz, pouco a pouco as pessoas vão-se calando e no fim ouve-se o zumbir de uma mosca na sala.»
Kilas, o mau da Fita, que extraconcurso
abriu em Setembro último o Festival da Figueira da Foz, estivera em Agosto no Festival
de Locarno, em competição. Ainda em Setembro, concorreu a Biarritz, onde o 2.° Festival do Cinema Ibérico e Latino-Americano lhe
concedeu o Prémio de Honra. Em Novembro,
pa rt icipou na Mostra Internacional de São

Um melodrama «rasca»
«Foi por causa da Rita que tudo começou...» (ca rt az do Kilas).
José Fonseca e Costa, nascido em 1933 em
Angola, três longas-metragens feitas nos intervalos dos documentários e da publicidade
(«isso fala por si», comenta); espera-me na
Film Form, mas nesse fim de tarde em ba ix o
de forma, entre o cansaço das reuniões e uma
ida urgente ao aeropo rt o.
Jo rn alista sofre, mas também é cruel: exige
a entrevista prometida. «Isto é a história bem
po rt uguesa de um gajo que dá porrada nas
mulheres» — desabafa, off the record, Fonseca e Costa. E logo: «Não escrevas isso assim,
sem mais... No fundo, o filme resulta de um
conhecimento que tenho de Lisboa e de personagens muito lisboetas — sendo que Lisboa é
um microcosmos, aliás macro, deste país — e
tendo aquela frase a ver com a obse rv ação que
tenho feito de reacções perante o filme e o
trailer.»
Das suas três longas-metragens (a primeira, O Recado, em 1971) ele prefere Os Demónios de Alcácer-Kibir. «Mas o Kilas diverteme muito, porque é um filme feito com ce rt a
ironia, que não se toma a sério, e onde estabeleci tais laços entre as personagens que de cada vez que o vejo vou descobrindo novas coisas, de que nem suspeitava — e isso também
me diverte. Tem um fundo de `melodrama
rasca', que aparentemente o torna diferente
dos outros dois, embora se trate, em qualquer
dos casos, de formas distintas de discurso
contra o poder. Tenho a impressão de que são
três filmes que, cada um à sua maneira, incomodam bastante.»
O facto de essa crítica do poder ou da cena
política e social ser posta agora em moldes
próximos da comédia (para além de códigos e
referências que vêm de outros géneros) traduzirá um desencanto que convida à perspectiva
da irrisão, da anedota de um herói implausível que é destruído? O autor observa:
«Não me parece que tenha ido realmente
para a comédia. Não que, se tivesse ido, isso
representasse menor seriedade; citando um
lugar-comum, ridendo castigat mores. O que
acontece é que -o filme funciona em trope
l'oeil, as pessoas são induzidas em erro nos

melhor maneira do ponto de vista da implantação de uma indústria. Se não, terei de voltar
ao «cinema alimentar»... Depois, há O Delfim, um projecto de fundo que queria fazer
livre de qualquer contrainte financeira, pois
requer muitos meios e talvez não seja o momento para os ter. No plano imediato, queria
continuar a mexer com Lisboa: um projecto
de «pequeno» filme lisboeta, tirado de uma
bela peça literária cujo autor não revelo, muito dive rt ida e que espero seja de ce rt o modo a
continuação de algumas experiências começadas com o Kilas, designadamente no que respeita ao trabalho com os actores e ao trabalho
com a linguagem.»

A culpa foi do maestro

rO Kilas é um filme que me divertes

Paulo, e em Janeiro deste ano foi exibido, fora
de competição, no Festival de Nova Deli. «Em
Biarritz, foi recebido muito bem, com aplausos. Na Itália teve boas críticas no L'Unità e
no Repubblica. Saiu uma coisa muito simpática na Variety, a publicação de maior influência do ponto de vista da difusão dos filmes, assinada pelo Moskowitz, que é o seu
crítico mais conhecido.»
A sinopse diz que Kilas é a crónica de um
pequeno marginal lisboeta (Mário Viegas), figura inspirada em modelos dos serials negros
no rt e-americanos e vivendo à custa de uma artista de variedades, Pepsi Rita (Lia Gama).
Segundo o realizador, o filme reflete «situações típicas de ce rt os estratos da sociedade
po rt uguesa», procedendo à «desmontagem do
macho e de certas formas de machismo». Antes da estreia, o cineasta fez um inquérito projectando a fita em diversos meios. « Numa dessas salas, os homens e até as mulheres faziam
comentários. Por exemplo, quando o Kilas
bate na Rita, ouvi uma mulher: `dá-lhe
com força, oxalá não se perca nenhuma!' Entendo que as reacções ao filme provam que ele
ace rt ou.» Outro teste é agora o lançamento
comercial, em dois cinemas de Lisboa e um do
Po rt o, «também uma grande sala popular.» E
agora, José?
«Pus de pa rt e uma história chamada Mefistófeles e Maria Antónia, que é um dos contos
de Inquisição do Camilo, e que tenciono fazer
nos próximos anos, se as coisas correrem da

Hugo Casaes e Elisa Guisette, dois rostos para um retrato de grupo em 1973
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O malogrado Luís Lello (em primeiro plano) era o KTereno» de Kilas

Claquette, com bengala e batuta: A Culpa,
composta por um autor de outras músicas,
homem de 40 anos que desde 1972 a TV mostra quando calha. Victorino de Almeida recebe-me no «João Sebastião Bar», ou seja, jogando em casa — tanto quanto pode fazê-lo
um vienense adido que prefere a Espanha,
gosta de «cenas» (ao contrário de uma das
suas personagens) e veio para o cinema falar
de um fascismo à po rt uguesa que produzia
bodes expiatórios: «Nas sociedades que sofrem situações moralmente intoleráveis e com
regimes em declínio, aqueles que no fundo se
sentem culpados tendem a descarregar as responsabilidades sobre um «pára-raios...»
Fez em televisão mais de 80 programas
(quase 70 com um operador austríaco). Para
cinema, compusera a música de O Cerco
(Cunha Telles, 1970), um dos temas de O
Princípio da Sabedoria (António Macedo,

‘Quis defender a minha história!»

1975) e a «Balada para um emigrante» (num
documentário de Fernando Lopes). Tudo isso
irá sair em LP, tendo na outra face a banda
sonora de A Culpa. A conversa corre, a par da
cerveja: «Penso que não foi uma aventura, foi
uma consequência quase lógica de um acumular de informações que dei a mim próprio para começar a fazer cinema, como forma de expressão. Neste filme, o que me interessa é a
história, é um filme ideológico, de inte rv enção
política. Nem é sequer ainda um filme, por
várias razões, das quais algumas só interessam aos cineastas: por exemplo, não dispus
de um chariot, e das duas vezes que o tive,
guinchava; grua, nem pensar nisso... Verificando os meios de que não iria dispor, quis
defender a todo o transe a minha história.»
Rodada em quatro dias, diz-me, e lembra
as sequências finais, com a perseguição ao lobisomem: «Fá-la-ia hoje de outra maneira; como autor, diria que fiz toda a cena numa noite, mas o público não tem nada que ver com
isso, a culpa é minha...» Mas a imagem deste
conversador televisivo interfere nestas coisas
de imagens: «Penso que houve pessoas que,
influenciadas pela minha imagem na TV, iam
à espera de uma coisa completamente diferente, mais «cultural», e que talvez nem soubes-

sem bem o que era... Isso leva-me a desejar
que algumas pessoas que me interessam revejam o filme. Uma das vantagens em Espanha
foi o júri não saber quem eu era.»
Foi em Huelva, Festival de Cinema IberoAmericano, onde a distribuidora Cinequipa
levou o filme; o resultado foi o 1.° Prémio, o
Colón de Oro. Outros viram-no na Figueira e
na antestreia lisboeta. Mas depois das «desculpas» que lhe ouvimos atrás, saiba-se que o
maestro assume a sua «culpa». Anteveria o
risco de, ao abordar tragédias nacionais com
recurso mais ou menos marcado ao burlesco,
ao rídiculo, à caricatura e ao lugar-comum,
não resultar a coerência da farsa?
«Eu assumo o melodrama. A tragédia, num
meio grotesco e burlesco, ganha foros de melodrama. Só os intelectualizadores do sofrimento alheio desprezam o melodrama. Claro
que essa oposição existe, em termos dramatúrgicos, e é mesmo chocante em ce rt os aspectos.
Mas insisto em que a forma mais eficaz de
atacar o fascismo é pelo enxovalho. Mostrar
as vitimas? Eles gostam, porque são sádicos.
Agora pôr o Pinochet em cuecas, é diferente.
Continuo a achar este filme muito impo rt ante
pela história; acho que não adianta literalmente nada em matéria de cinema (e além da
falta de meios técnicos, houve falta de experiência minha). A virulência desta história,
sobretudo no grotesco do retratar do fascismo... nunca tinha visto isso.»
Há vocações que o acaso tece: na sequência
do funeral, junto de Luís Pignatelli, que faz
de agente da PIDE, aparece um homem que
(conforme Victorino de Almeida viria a saber
depois) era o antigo «pide» de Caminha... Resolvera, mesmo sem contrato, incorporar-se
no enterro — e escolheu a companhia. O realizador vai-me contando cenas que não vinham no guião, como esta:
«Na cena à po rt a do «Bolero», quando a
Margarida sai em braços para ir de ambulância, com muita gente a ver, o cameraman e o
técnico de som começaram à pancada um com
o outro. Foi um escândalo, diante da população... Verificámos porém, no fim, que 99 por
cento dos presentes diziam: Que belos actores! Assim é que é!»
E a música, maestro? «Acho que um compositor de música para filmes deve ter a elasticidade de saltar de um estilo para outro sem o
menor prurido». Para João de Freitas Branco,
o aspecto «mais musical» do filme não está na
banda sonora, mas no uso de sistemas de tipo
musical na narração, como — diz o realizador
— «o contraponto excessivo das muitas histórias ao mesmo tempo». António Victorino de
Almeida interroga-se sobre se não haverá certo desequilíbrio entre um «allegro» inicial e o
«adagio» seguinte, e pensa que faltou um
«presto» adequado no final. O seu próximo filme será «mito menos comédia».
Enfim, os filmes aí estão, e em ambos os
heróis, ou os anti-heróis, falham e também se
abatem. Melodramas ou não, há num o métier de Fonseca e Costa, noutro a inexperiência confessada de Victorino-cineasta. São projectos diferentes; aqui os reuniu a circunstância, e porventura o tempo no ca rt az. 1980 foi
um ano cinematográfico em que, após um estrangulamento, acabou por ser desbloqueada
a produção de um conjunto de filmes. Deu isso a impressão de um su rt o e dinamismo que,
mesmo se episódicos e enganadores, não deixam de ser assimiláveis, nos seus efeitos, ao
que seria a produção regular de um pequeno
país dotado de uma indústria de cinema. Basta lembrar, não exaustivamente, uma lista em
que vêm também Cerromaior, Oxalá, Passagem, Manhã Submersa, Bom Povo Português, Acto dos Feitos da Guiné e outros — já
estreados, apresentados em festivais, concluídos ou em curso — para nos dar a sensação de
que soou, de novo (?), «a hora e a vez do cinema português».

Hungria:
um cinema adulto
Eduardo Prado Coelho
A iniciativa
Em que consiste? É assim: a Hung ria produz cerca de vinte filmes por ano. Consideram
que vale a pena gastar algum dinheiro para
dar a conhecer esses filmes, em primeiro lugar, ao público húngaro, em segundo lugar, à
crítica de todo o Mundo. Daí os convites endereçados a múltiplas personalidades ligadas ao
cinema para se deslocarem a Budapeste, verem a produção mais recente, discutirem com
os realizadores, actores e responsáveis. Se estes convites se repetem de ano para ano, e assim tem sucedido, a Hungria vai formando,
sem custo excessivo, especialistas no conhecimento do seu cinema. Princípio destas iniciativas: mostrar tudo o que se produz, sejam filmes apenas escolares ou experimentais ou
obras explicitamente de mero divertimento.
Assim, este ano, mais uma vez a Hungarofilm organizou o 13.° Festival do Cinema
Húngaro. Para os convidados estrangeiras,
havia traduções em francês, inglês, italiano,
alemão ou russo. Tudo conduzido por uma
equipa eficientíssima orientada por AnaMaria Huzarik.
Impressão geral

Da Hungria o público português conhece
provavelmente dois nomes: Miklos Janeso e
Marta Meszaros. E pouco.
Contudo, em meados dos anos 60, há a descoberta do cinema húngaro e a revelação de
alguns nomes de invulgar impo rtância. Todos
eles continuam a trabalhar — embora o resultado fique a meio caminho entre a qualidade e
a frustração.
Em relação à produção de 80, onde se combinam novíssimos cineastas com nomes consagrados, podemos dizer que não se verifica
nenhum deslumbramento. Mas, simultaneamente, impressiona-nos a qualidade de execução, a maturidade temática e cultural deste cinema, a sua desenvoltura estética, a sua efectiva desinibição política (não se sabe se fácil
ou dificilmente conquistada). Estamos perante um cinema moderno, adulto e consciente
dos seus problemas.

húngara e vai-se construindo com elas uma
ficção que as coloca perante acontecimentos
que nunca ocorreram, mas que poderiam
muito verosimilmente ter-lhes acontecido.
O que resulta deste trabalho (de sociografia, dizem os seus autores) são filmes longos,
digressivos, mas apaixonantes pelo modo como tocam um real que a ficção pura não conseguia atingir. As pessoas improvisam os seus
diálogos e descobrem-se a (re)viver os acontecimentos para o cinema como se eles fossem verdadeiros. Fica-nos, por um lado, uma «estética muito dé televisão» — grandes planos, captacão do discurso lá donde ele se desenrola.
Mas temos, por outro, um enorme espanto perante estas falas que se equilibram entre a ficcão e a realidade, numa ambiguidade que
nunca se decide, e que constitui a face inteiramente nova deste cinema. É claro que as filmagens têm que resultar à primeira — repetir
uma cena seria começar a viciá-la. É também
claro que é preciso filmar os acontecimentos
na sua sequência efectiva — doutro modo,
perdia-se o envolvimento das pessoas nos seus
fictícios «papéis» e a progressão secreta e interna do seu discurso ao longo do filme. É claro que o resultado final é sobretudo um trabalho colectivo de invenção quotidiana. E que
o tempo narrativo não se reduz às falas que
trazem informação útil ao andamento da história, mas se deixa enredar pelas hesitações,
repetições, escórias, errâncias da voz — porque tudo isso significa. O tempo é agora outro
— mas é sobretudo um apaixonante tempo da
descoberta dos outros, e da Hungria de hoje
através deles.
A grande obra deste cinema da Escola de
Budapeste é, segundo creio, o Filmeromance: As três irmãs de István Dárday —
um dos grandes filmes do nosso tempo em
qualquer part e do Mundo. Mas existem outras obras igualmente impo rtantes: Viagem a
Inglaterra do mesmo Dárday, Uma história
simples de Judit Elek, Gyuri de Pál Schiffer,
Um ninho familiar de Béla Tarr, Uma vida
inteiramente vulgar de Imre Gyongyossy e
Barna Kábay, etc.
Este ano pudemos ver o novo filme de Dárday (Estratégia, menos ambicioso que o ante-

Escola de Budapeste

O grande acontecimento ao longo dos anos
70 é a revelação de um conjunto de novos cineastas que praticam um cinema diferente.
Algo a que se pode chamar os «documentários-ficção» do cinema húngaro.
Trata-se, em primeiro lugar, de um empreendimento que visa interrogar sociologicamente a sociedade húngara. Não através dà
ficção, mas através do documento. Contudo,
todo o documento é agora ficcionalizado.
Expliquemos melhor: pega-se num determinado episódio da vida húngara (quase
sempre um «fait-divers») e procura-se que os
seus anónimos protagonistas o reconstituam
para as câmaras de cinema. Ou outra hipótese: pega-se em várias pessoas consideradas
representativas de realidades actuais da vida

« Uma outra vez,,, de Lajos Fazekas: como vai a família pelo lado da Hungria

com Os cabotinos vai mais longe: é o próprio
combate entre o «homo» e o «hetero» aqui justificado por um duo masculino de variedades,
unido numa cumplicidade equívoca, que se
encontra subitamente ameaçado por uma fascinação «hetero» de um dos seus componentes. Muito expressionismo de cabaret e alguma ronha — será isto o que define esta obra
menor de Sándor.

rior), Fragmentos de vida de Gyongyossy e
Kábay, Os queridos pequenos de Szalai (obra
decepcionante de um colaborador de Dárday)
e um belíssimo filme da grande revelação actual do cinema húngaro: Um pedaço de terra
de Béla Tarr.
Academismo

Algum, evidentemente, mas quase sempre
de qualidade. Assim o longo filme de Zoltán
Fábri O encontro de Bálint Fábián com Deus
ou a redescoberta do grande cineasta deAlgures na Europa, precisamente Géza Radványi,
que nos dá, com Circus Maximus, o exemplo
típico do filme do humanismo, embebido de
dignidade, de sentido cívico, de recusa do
mal, mas capaz de nos mostrar o grande sábio
e pensador a fazer de palhaço para passar as
malhas da repressão.
Já Péter Bacsó nos desilude (será que ainda
iludia?) com um policial sem interesse: O homem que desapareceu na natureza.

Divórcios e suicídios

Em quantidade muito apreciável. O cinema
húngaro abandonou as bergmanianas fascinações pelas «cenas da vida conjugal» e defronta hoje os problemas múltiplos (afectivos
ou de habitação) que se colocam no período
post-conjugal. Encontros, reencontros, questões levantadas pela educação dos filhos, solidões agudas, tentativas de suicídio. Vasos de
flores do conhecido István Gaál, Uma outra
vez de Lajos Fazekas (em muito mais fraco),
Feliz aniversário, Marilyn! de Rezso Szorény
(ideia interessante mas algo desno rteada) e
ainda O chapéu infeliz de Maria Sós (insólita
e por vezes perturbante intervenção feminista)
dão-nos os elementos suficientes para saber
como vai a família e as suas estruturas pelo lado da Hungria — lá como cá, aliás.

Estalinismo

Presente, como sempre, em palavras quase
sempre meias, designado com alguma sagueza como «período de erros e desvios» ou «períodos do culto de personalidade», insinuandose que, aqui ou ali, nem tudo se apagou definitivamente. Daí as aparentes alegorias (Martinotivs de Judit Elek, rigoroso trabalho para
a televisão) ou as denúncias frontais (O Match
de Ferenc Kósa).
O mais curioso é encontrarmos, levado ao
seu miserabilismo extremo, um filme puramente neo-realista, melodramático como convém, passado na Hungria de hoje. Chama-se
ironicamente Tudo bem, obrigado... O seu
autor é László Lugossy.

Anti- romantismo
O menos identificável objecto deste Festival

é sem dúvida o filme imenso (em três versões,
conforme se escolha entre as 5 horas, as 3 e
meia ou as 2 e meia) de Gábor Bódy, proclamada obra-prima ou proclamado desastre.
De uma maneira geral, mal recebido. Com a
irritação que resulta de um lançamento extremamente pretensioso.
E, contudo,- projecto interessante, apesar
de tudo. Oscilando, com o mau e o bom à mistura, entr e o pior Syberberg e o melhor Arrabal. No fundo, uma tentativa de dar cabo do
Romantismo fazendo um filme como os românticos o teriam feito, com inúmeras referências e alusões, uma vinculação do Romantismo ao nazismo (Hitler ao telefone) e uma
opção libert adora pela terra americana. Como se a saúde fosse de lá que viesse.
O nome do filme é Narciso e Psyché, O que
já diz alguma coisa.

Homossexualidade

«Narciso e Psyché», de Gábor Bódy: entre o pior
Syberberg e o melhor Arrabal

É tema que nunca aparece. O que começa a
ser absurdo num cinema que não revela grandes pruridos de moral.
Mas Pál Sándor vai introduzindo a questão
através de artifícios mais ou menos engenhosos. Se em Um papel estranho (obra interessante já exibida entre nós) a temática da Resistência permitia que a ambiguidade sexual
se desafiasse em todas as suas consequências,
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TV "aparada"
por causa da crise
José Vaz Pereira
«Há quinze biliões de anos o Universo não
tinha forma. Não existiam galáxias, estrelas
ou planetas. Não havia vida. As trevas estavam por toda a pa rte.»
Foi assim que Carl Sagan, astrónomo, falou durante uma das suas primeiras apa ri ções
na TV. Foi o começo de um casamento feliz
entre o conhecimento científico e o meio de
Comunicação de Massas mais popular do nosso tempo. Além de cientista, Sagan tornou-se
uma personalidade do pequeno «écran» ao
criar e narrar Cosmos, uma nova série sobre.
Astronomia, apresentada pela RTP.
Cosmos levou três anos a produzir, utilizou
150 técnicos para executar o projecto e foi
mado em 40 locais diferentes de 12 países; os
episódios, nos EUA, atraíram 10 milhões de
espectadores. Outros cientistas criticaram o
pendor de Sagan para o «show off» mas não
levantaram dúvidas sobre as suas qualidades
de grande divulgador. Para ilustrar a sua jornada nas regiões desconhecidas da vida espacial ele recorreu, como os cineastas de sucesso
do momento, a efeitos especiais, animações
por computador e «décors» que fariam inveja
a Stanley Kub ri ck. Principal ambição do autor e apresentador da série Cosmos: democratizar e popularizar os conceitos científicos.
Sagan afirma mesmo que «não há nada em
Ciência que não possa ser explicado a um leigo».
Viagem no tempo e no espaço, estes programas colocarão os telespectadores em várias
etapas do espírito humano, desde a Grécia até
à NASA, desde Miguel Angelo até à Física
Atómica moderna. Os dotes de comunicação
de Carl Sagan ajudam à festa, tornando verosímeis fenómenos como o asteróide, ou os
buracos negros, para as pessoas que estão na
sala de estar a ver TV e nunca tiveram contacto com essas realidades. O programa Cosmos
também se dirige ao fascínio que um Universo

«A Família Buddenbrook, conserva a dignidade da
obra de Thomas Mann e é uma alternativa às séries
balofas e de efeitos fáceis

desconhecido exerce sobre homens cansados
de demasiada rotina nas su as vidas.
Carl Sagan é professor de Astronomia e
Ciências do Espaço na Universidade de Cornell. Entre os livros que publicou e que obtiveram enorme êxito contam-se The Cosmic Connection, sobre a vida ou, melhor, sobre a especulação da vida para lá da Terra, e The Dragons of Eden, sobre a ancestralidade do cérebro humano.
E agora a TV. «A Televisão», afirma Sagan,
«é um dos maiores inst ru mentos de ensino jamais inventados, pa rt icularmente para ensinar Ciência.»
A série filmada A Família Buddenbrook,
baseada no romance de Thomas Mann Os
Buddenbrook, refere-se a um período histórico muito determinado. Trata-se da época que
antecedeu a I Guerra Mundial e que foi o último grande período da influência e mesmo da
hegemonia da Europa no resto do mundo. O
universo dos Buddenbrook é o retrato das

RDP-2, meio canal
para a Cultura
Maria Estrela Serrano
e José Manuel Nunes
Pare ce universalmente aceite a ideia de que
as estações nacionais de radiodifusão dediquem à Cultura um dos seus canais. Em Portugal, onde os índices culturais são, como se
sabe, críticos, a RDP preparava-se para reduzir à expressão mais simples o seu programa
cultural, á RDP-2. Quem subscreve mensalmente o serviço público de radiodifusão, através de uma taxa paga com a factura da EDP,
tem ou não o direito de querer da sua Rádio a
ópera Macbeth em vez do Xico Fininho ou um
programa sobre Vergílio Ferreira em vez de
uma rábula de Solhado? A resposta é afirmativa. Por isso a RDP-2 não vai fechar.

A história por contar
Um coro de protestos levou a que «valores
mais altos» tenham impedido a administração
da RDP de consumar o projecto de fusão dos
canais 2 e 4, reduzindo a ofe rt a de programas
nacionais da RDP a três. Embora a «guerra»
não tenha termina a primeira batalha foi
ganha pela «Rádio Comercial», ex-RDP-3,
averbando a RDP-2 uma vitória moral: para
já esta continua, mas só com nove emissores
de FM cob ri ndo apenas cerca de metade do
País.
A história está por contar, e o ouvinte que
paga a sua RDP merece saber o que se passou. A actual administração da RDP decidiu,
baseando-se em quatro argumentos, p ro por à
SECS, em Maio de 1980, a fusão dos canais 2
e 4 e a criação de um terceiro programa ape-
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nas em FM. Esse novo canal, autorizado pelo
secretário de Estado, Sousa B rito, em fins de
Junho, p. p., deve ri a fornecer um programa
«somente em modulação de frequência, tanto
quanto possível estereofónico, de características culturais (música clássica) e recreativas
(música ligeira) com programas publicitários
patrocinados, com cobertura nacional»
(ASEF/RDP, pág. 38). Tudo parecia consumado em Dezembro p.p., segundo as palavras
dos responsáveis da RDP.
O Programa-1, agora rebaptizado de «Antena-l», manteria a sua actual rede; o Programa-2 perderia a sua rede de Onda Média, que
passava para a «Rádio Comercial»; e em Março começaria a fase experimental do casamento dos Programas 2 e 4.
Afinal, sem qualquer explicação o projecto
foi interrompido a meio. A situação híbrida
em que se ficou tem uma explicação difícil,
pois nem se cump ri u o projecto nem se voltou
à primeira forma, o que é pior tecnicamente.
O estudo técnico inicial previa o encerramento do centro emissor de Po rt o Alto, a
construção de um novo centro emissor em
Montemor-o-Velho (Coimbra) e uma complexa troca de emissores em todo o País. Este novo ordenamento de emissores permitiria
,i.auto comercial» não apenas duplicar a sua
potência como ganhar uma rede de oito emissores em FM, equivalente à rede do Programa-2 nesta nova fase.
O pecado mo rt al desta solução era a subalternização da RDP-2, que efectivamente
aconteceu, já que perdeu os seus dois emissores de Onda Média de 135 e 100 KW, podendo vir a ganhar, como prémio de consolação,
quatro emissores de FM de 5 KW cada.
A redução de 4 para 3 canais nacionais não
se ri a, em si mesma, nega ti va. O problema reside apenas na efectiva co bertura de todo o

classes que sobem, no caso a orgulhosa burguesia mercantilista alemã, dilacerada por
contradições mas ciosa do seu poderio. Mas A
Família Buddenbrook é também a tragédia
do humanismo, quando os poetas e os sonhadores cedem o passo a uma geração que sabe
fazer contas e pensar em termos de lucro.
A longo prazo o negócio de família que os
Buddenbrook exemplarmente tipificavam não
constituiria problema para o capitalismo financeiro, que iria impor as suas leis. Mas, por
um breve período histórico, as «casas», ligadas a um ramo específico de actividade comercial, mantêm a sua fachada de segurança
e respeitab il idade. Como bom romancista, é
para lá desta fachada que Thomas Mann
olha. E vai descob ri ndo as paixões sombrias,
o sentimento inevitável de decadência, as
guerrilhas familiares que se contrapõem, como uma espécie de pano de fundo, aos casamentos por interesse e às falências fraudulentas.
A fase da ascensão e queda dos Buddenbrook corresponde ao desaparecimento das
antigas cidades, à formação e expansão de
metrópoles gigantes onde apenas uma minoria se encontra bem alojada, ao começo do
grande êxodo dos campos para os centros urbanos, à divinização do comércio e da indústria como fonte de todo o progresso, ao reforço das teorias do livre-cambismo. Mas corresponde também ao fo rt alecer da consciência
social que contestava os resultados económicos e as desigualdades entre classes que faziam pa rt e da herança do liberalismo. A vastidão deste olhar, Thomas Mann acrescenta um
reco rt e psicológico muito cuidado das suas
personagens.
A Família Buddenbrook tem a dignidade
da obra de Mann e fornece uma alternativa
cultural à sucessão ininterrupta de séries balofas e de efeitos fáceis, especialistas em manipular o telespectador.

E cinema...
As presentes restrições energéticas obrigaram a remodelar com profundidade os programas da RTP. Grandes «fatias» foram sacrificadas, os noticiários foram encu rt ados e,
em nome da economia, as pessoas são mandadas mais cedo para a cama. Est as modificações forçaram também a rever o tempo de
projecção dos títulos de cinema, dado que a
metragem de alguns não cabia no espa rt ilho
ditado pela c ri se.

território em Onda Média e FM e na complementaridade da ofe rt a de programas, já que 4
canais que não cubram todo o território servem pior que 3 canais de rede completa.
Aconte ce que, por preconceitos tecnicistas
aliados a uma perspec tiva incorrecta de política de programas, o projecto autorizado por
Sousa e B ri to não resolvia nem a questão da
efectiva cobe rt ura do território, nem a da
complementa ri dade dos programas.
O resultado de tudo isto é a RDP-2 ter ficado com a sua audiência dras ti camente diminuída, enquanto a «Rádio Comercial» nada
beneficiou, pois ficou com o dob ro dos emissores dirigidos às mesmas zonas do País. Por isso ouvimos hoje em dois pontos diferentes do
quadrante o mesmo programa...

O actual Canal 2
Intelectuais e homens de Cultura protestaram contra a extinção da RDP-2, talvez receando ver-se privados da boa música que se
habituaram a ouvir. Mas o problema é mais
vasto. Em causa estão 10 milhões de pessoas espalhadas por 89 m il km2, que pagam a sua taxa e
que têm tanto di re ito a ouvir a RDP-2 como
os priv il egiados de Lisboa e Po rt o e de mais
algumas zonas do País.
Mas para ouvir o Programa-2 não basta estar na zona de um dos nove emissores de FM,
é necessário ter um receptor com FM, o que
não acontece nem com metade dos ouvintes
po rt ugueses. Além disso, impo rt aria ainda verificar que RDP-2 existiu até agora.
Ao longo da sua existência o Canal 2 tem-se
limitado praticamente à transmissão de música clássica oeralmente de dualidade elevada,
prejudicada, todavia, pelo mau estado em que
se encontra grande pa rt e dos discos, desgastados por anos e anos de uso sem substituição
periódica (a RDP continua a passar os discos
nas emissões em vez de os copiar para fitas,
como se faz em toda a pa rt e).
Os programas «vivos» são hoje praticamente inexistentes, excluindo os poucos conce rt os
e óperas que ainda se vão transmitindo.
Inexplicavelmente, iniciativas como recitais,
pequenos conce rt os e outros programas feitos
em estúdio foram desapa re cendo aos poucos.
Program as de intercâmbio no âmbito da UER

Mesmo assim os programadores tiveram o
seu dia conseguindo para a RTP-1 e para a
RTP-2 um lote considerável de longasmetragens onde a qualidade cultural acotovela os objectivos de pura diversão. Daqui a
meados do mês haverá um pouco de tudo desde Westerns até comédias musicais, desde
dramas psicológicos até películas onde é óbvia
a preocupação de análise social.
Hoje e amanhã, dois Westerns: logo à noite, Rio Bravo, de Howard Hawks (RTP-2), seguindo-se amanhã Raízes de Ouro, de Delmar
Daves (RTP-1). Trata-se de dois especialistas
do género, sendo Howard Hawks, idolatrado
pela crítica francesa, considerado mesmo, no
que diz respeito a filmes do Oeste, «o especialista dos especialistas», o único nome capaz de
alinhar ao lado de John Ford e de Raoul
Walsh.
A génese do filme do Oeste confunde-se
com a do próprio cinema e Rio Bravo tem um
lugar à pa rt e na filmografia de Hawks. Interpretado por John Wayne, Angie Dickinson
e Dean Ma rt in foca uma história de amizade e
coragem, muito ao gosto da mitologia própria
do seu autor. Rio Bravo tem algo a ver com a
maneira de ajudar os outros concretamente e
não com palavras vagas e utópicas, mais ou
menos de «intenção». Enquanto, por exemplo,
em O Comboio Apitou Três Vezes, outro clássico do género, o herói tem de bater-se sozinho, em Rio Bravo, o xeri fe (John Wayne)
consegue reunir à sua volta um grupo de aliados valentes, ainda que desajeitados. No fundo O Comboio Apitou Três Vezes é sobre a solidão e Rio Bravo sobre a camaradagem. «Os
filmes do Oeste de Hawks» — escreve Charles
Silver em The Western Film — «lidam com
personagens que têm limites humanos e potencialidades humanas. Ele reforça o mito de
,John Wayne, confe rindo-lhe uma definição limitada mais próxima da realidade.»
Hawks, do qual a RTP tem exibido filmes
«negros» como À Beira do Abismo e Ter ou
não ter (ambos com o imo rt al par Humphrey
Boga rt -Lauren Bacall) foi um dos homens que
deu o rigem à célebre teo ri a da política de autor lançada no período heróico dos Cahiers du
Cinéma por Truffaut, Rivette e Chabrol. Afirmariam mesmo que existe um «mundo hawksiano» como existe um mundo de Balzac ou de
Marcel Proust: Rio Bravo (1958) personi fi ca
algo que Howard Hawks sempre apreciou: o
filme de pura acção, sem duplos sentidos, sem
palavras veladas, em que as situações das personagens se reduzem a relações de força, a um
frente-a-frente sem sofismas. Ao seu lado Rai-

constituem a única nota francamente positiva
na actividade do Canal 2. Programas «falados» não existem quase e, quando existem, limitam-se a simples leituras de textos. Ausentes estiveram sempre as grandes montagens,
as séries sobre História, Literatura, Ciência.
A palavra Cultura possuía um significado
apenas musical.
Curioso é que, perante esta situação de degradação e de estagnação na mediocridade,
nenhuma voz se tenha levantado até hoje, no
exterior ou no interior da empresa, salvo os
«carolas» que há longos anos trabalham sem
estímulos nem condições para manter no ar
uma programação obsoleta, apesar de alguns
oásis de qualidade. Dir-se-ia que bastava ao
sossêgo das consciências a existência teórica
de um canal cultural. A necessidade de o dotar de um conteúdo real não chegava a colocar-se. Projectos de grelhas de programa foram-se acumulando nas gavetas, enquanto
discos picados asseguravam a continuidade
do canal. O desânimo e a inércia foram-se
apoderando de todos, e hoje quando se fala
numa programação cultural é preciso começar pelo princípio: definir conceitos, levantar
necessidades, traçar objectivos, enunciar
prio ri dades e planificar em função de uma
estratégia; responder simultaneamente a inúmeras questões, algumas de resposta difícil.
Faltam estudos de audiência actualizados
que indiquem claramente quem, como, quando e onde escuta ou pode escutar as novas
emissões. O conhecimento do auditório tradicional do Canal 2 e o exemplo do que se faz
noutros países podem ajudar a desbravar caminhos. Haverá, contudo, que atender às
transformações operadas na sociedade portuguesa e às necessidades delas decorrentes.
Um canal cultural não pode ser entendido
aqui e hoje como um puro «Terceiro Programa» da BBC. Há que ter em conta que o actual panorama radiofónico português não satisfaz as mais elementares necessidades culturais dos po rt ugueses, o que significa que, a
não se encarar uma reformulação dos restantes canais da RDP, o Canal 2 terá de encontrar espaço para o tratamento de questões que
constituem ainda carências de grande parte
da população. Referimo-nos à formação ri
ca, à própria alfabetizaNum
r ..,s como o nosso, com um intt;z
analfabetismo que nus envergonha e em que a
„;

zes de Ouro, excessivamente melodramático,
faz figura de parente pobre do género. George
C. Scott, que se tornaria o actor mais poderoso da sua geração, tem aí a sua primeira intervenção no cinema.
Tudo à Venda, de Andrzej Wajda, representa um momento de reflexão do mais destacado cineasta polaco da actualidade, actualidade que não o impede de visitar o «paleolítico do estalinismo», como sucedeu recentemente com O Homem de Mármore. O filme,
que será apresentado na RTP-2 no próximo
dia 10, decorre nos meios do cinema (um
círculo bastante privilegiado nos países do
Leste) e parece retratar o vazio que se seguiu à
mo rt e trágica, num acidente de viação, de
Zbigniew Cybulski, anti-herói de Cinza e Diamante e actor preferido de Wajda.
A personagem do director poderá ser o
próprio Wajda e o filme relata as relações tormentosas com os intérpretes, os momentos
difíceis com as entidades de produção que
«enquadram» o trabalho criativo dos realizadores, a quase impossibilidade, também registada em O Homem de Mármore, de fazer
em flash-back a biografia verdadeira do actor
que, a seu modo, também foi um herói do socialismo. Tudo à Venda é um filme de 1969.
Um Modo de Amar, de John Schlesinger
(dia 14, na RTP-1), corresponde a uma fase
de entusiasmo que se verificou nos estúdios
britânicos, após o aparecimento polémico do
Free Cinema e do movimento dos Angry Men,
depressa abso rv ido pelo Establishment que
consumia os seus próprios detractores. Mas,
quando se rodou Um Modo de Amar, vivia-se
ainda um clima de grandes esperanças.
Interpretado por Alan Bates e June Ritchie,
o clima do filme pe rt ence à zona onde os limites entre a pequena-burguesia ascendente e o
operariado especializado são difíceis de definir. Dias monótonos, cinemas sonolentos,
ambiente asfixiante em casa, bairros que parecem uma réplica dos produtos em série que
saem da linha de montagem, os pubs onde se
procura o esquecimento, a insuportável chateza da vida, a paisagem da terra que deu à luz
o capitalismo, no pa rt o difícil da revolução industrial, são soberbamente evocados em Um
Modo de Amar (1962) por John Schlesinger.
Para os apreciadores dos musicaisaquáticos, Escola de Sereias, de George Sidney, no próximo dia 15 (RTP-1). Este género,
onde pontificava Esther Williams e ressoavam
os ritmos sul-americanos, teve a sua época e
parece hoje tão distante de nós como o tempo
em que os aviões usavam hélices.

Rádio é o único meio de Comunicação Social
a penetrar em algumas regiões, não pode fazer-se dela, sobretudo do seu canal cultural,
um mero gira-discos intercalado aqui e ali de
sofisticadas palestras ou discussões eruditas
sobre o sexo dos anjos. O que não quer dizer
que não deva haver lugar para o debate de
ideias, a crítica e a análise das questões que
afligem a hum an idade. Há, porém, que privilegiar as matérias que mais possam contribuir para um melhor conhecimento de nós
mesmos, da nossa História, das nossas tradições, usos e costumes. Impor-se-á então o recurso a todos aqueles que pela sua formação,
cultura e experiência possam contribuir para
que a Rádio cumpra de facto a sua missão
cultural.
Um passo foi dado já com o reconhecimento da necessidade de manter o Canal 2. Outros podem vir a ser dados se for possível
concretizar algumas ideias que já existem.

Na dimensão do espaço...
As asas da TAP Air Portugal cruzam o espaço para todos
os destinos. E percorrem milhões de milhas em cada
ano.
A dimensão dos Portugueses foi sempre o mundo. Por
isso, escreveram na história a epopeia dos
descobrimentos. Talvez tivesse sido o mesmo espírito
que, há cerca de 3 séculos, levou o Padre Bartolomeu
de Gusmão a cruzar "ares nunca dantes navegados".
Foi esta a raiz de que nascemos. Com as rodas firmadas
na terra portuguesa estendemos as asas aos quatro
cantos do mundo. Mantemos em contacto as
comunidades portuguesas. Através duma nova imagem
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queremos que nos conheçam melhor, aqui e em toda
a parte. Por isso, os nossos aviões ostentam as cores
da nossa bandeira.

... a nossa verdadeira dimensão
Gostaríamos que, você também, nos conhecesse
melhor. Voamos para mais de 40 destinos em 4
continentes, e possuímos 71 escritórios espalhados
pelo mundo. Gozamos de uma merecida reputação de
eficiência, responsabilidade e experiência a nivel
internacional. Porque sabemos o que é voar. Porque nos
preocupamos com o bem estar e o conforto dos nossos
passageiros. Porque, no campo da manutenção de
aviões, somos reconhecidos entre os melhores de todo
o mundo. Porque treinamos os nossos pilotos e o nosso
pessoal de terra, em escolas próprias, éstruturadas
segundo os mais altos indices de modernidade. Não é
por acaso que muitas companhias de aviação
estrangeiras recorrem às nossas escolas para o treino
dos seus quadros e aos nossos serviços para a
manutenção dos seus aviões. Não é por acaso que nos
orgulhamos de ser
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O futuro Canal 2
O novo Canal 2, animado pela promessas
de mais quatro emissores em FM, prepara
uma nova e salutar ofensiva. Antes de Abril o
ouvinte poderá apreciar alterações substanciais, programas de impacto em que os homens e mulheres da Cultura vão «ocupar» os
microfones para falar de História, de Literatura, de Cinema, de Teatro, de Arte, e, também, de Música, numa perspectiva mais sociológica de inte rv enção crítica.
Mas a RDP pensa ainda introduzir a meio
do ano uma programação que solidifique a viragem e crie um espaço cultural abe rt o com a
inte rv enção frequente de histo ri adores, pedagogos, escritores.
A definição total da nova RDP-2 poderá estar pronta perto do fim do ano com a introdução da Universidade Abe rt a, a exemplo de
outros países, atingindo-se uma taxa de programação não-musical de cerca de 30 por cento, sendo a música tratada num âmbito mais
vasto que inclui o Jazz, o Folk e outras expressões menos eruditas da música contemporânea.
A ser assim, será oiro sobre azul. Resta saber se lá chegaremos (também com a Onda
Média)...

Leitura
para os Tempos
de Hoje
Manuel Antunes, «REPENSAR
PORTUGAL» Colecção Cidade
90$00
Nova N.° 2
M.a Lurdes Pinter ,go, «IMAGINAR A IGREJA» C.)1. Cidade No120$00
va, N.° 3

0 MUNDO DO LIVRO
LARGO DA TRINDADE, 12

GRAVURAS ANTIGAS E MODERNAS

Victor Sparre, «UMA LUZ NAS
TREVAS», prefácio do Dr. Alçada
Baptista. Um vibrante depoimento
sobre os dissidentes 220$00

ESCRITÓRIOS RESTAURANTES HOTÉIS

Manuel Antunes, «OCCASIONÁLIA», Homens e Ideias de Ontem e
380$00
de Hoje

• LIVROS ANTIGOS E MODERNOS •

Pedidos à
MULTINOVA — Av. St Joana Princesa, 12-E
1700 LISBOA — Tel. 883365

PARA DECORAÇÃO DE HABITAÇÕES

VISITE A NOSSA EXPOSIÇÃO
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Foi numa antologia de poetas portugueses editada no Brasil que Eduardo Lourenço 4,tropeçouo pela primeira vez em Jorge de Sena.
O grande lírico estava já ali em germe.

Encontro com Jorge de Sena
Se os homens são tantos que, procurando
bem
sempre se encontram mais alguns;
se são tão frágeis que mal podem cair;
e se eu sou tão desgraçado, tão ímpar,
tão mental,
que tenho de, voluntariamente,
desejar amá-los.

Eduardo Lourenço
Não me arrependo de ter tido essas palavras.
Tive-as, não as tenho mais, elas me têm a mim.
Pedra Filosofal

N

ão falarei dos encontros da
vida que foram tardios, raros — nos dois sentidos — e
agora para sempre adiados.
Falarei apenas do encontro
precoce e puro por anónimo, com a sua
poesia. Encontrei Jorge de Sena — esse
que o não era ainda para mim, nem para
o público — numa antologia organizada
por Cecilia Meireles nos primeiros anos
da década de 40. Fora-me emprestada
por Carlos de Oliveira, meu companheiro
de curso, que não figura ainda na antologia que a sua célebre conterrânea dedicou, após uma visita à Europa aos Poetas
Novos de Portugal. Embora brasileira —
ou talvez por isso — essa Antologia teve
um grande sucesso e desempenhou, sem
dúvida, um papel considerável no espaço
cultural da língua portuguesa. Subscrevia-a a maior poetisa do Brasil e saía numa colecção prestigiada, Colecção Clássicos e Contemporâneos, dirigida no Rio de
Janeiro por Jaime Cortesão. Mais importante do que tudo isso, contudo, era o
facto de suprir a carência de um tal panorama poético entre nós, e o não menor de
trazer à luz da ribalta, consagrando-os de
chofre junto do público e em particular
dos novos, poetas ainda quase desconhecidos e tão jovens como os seus mais ávidos e juvenis leitores. Precedida de uni
prefácio bem informado e judicioso da
autora de «Viagem» e «Vaga Música», onde não é difícil encontrar ecos dos meios
literários que então conheceu e frequentou, essa Antologia é sobretudo o reconhecimento do «Modernismo» naquilo
que se considerava então a sua dupla face, mas igualmente da jovem poesia, então nos seus começos, do «Novo Cancioneiro». Em minoria e ordem dispersa figuram nela outros poetas, sobretudo
aqueles que davam o tom aos «Cadernos
de Poesia» e eram de algum modo a resposta lisboeta ao «Novo Cancioneiro» de
iniciativa coimbrã. Entre eles, Jorge de
Sena, que acabava de se estrear com Perseguição.

Histórica, essa Antologia é ainda hoje
interessante a mais de um título. Entre os
«novos» — ou mais latamente, entre os
modernos — poetas portugueses inclui
Camilo Pessanha, como um dos pais espirituais de «Orpheu» que foi também
Afonso Duarte que vindo do saudosismo
se renovara com «7 Poemas Líricos».
Anos mais tarde, o velho poeta de «Ossadas» guardava ainda da sua amiga Cecilia
Meireles, sumptuosa e encantadora mulher, uma saudade deslumbrada. Sintomaticamente são excluídos da Antologia,
o grande Teixeira de Pascoaes, que viveria ainda largos anos após a sua publicação, e Eugénio de Castro, que acabava de
falecer. Eram, a justo título, na perspectiva da «modernidade», poetas do passado. Do presente, e da actualidade então
premente — maior que a dos poetas presencistas e futuros neo-realistas — eram
Fernando Pessoa e Mário de Sá-Carneiro,
os únicos que com Camilo Pessanha, José
Régio, Branquinho da Fonseca e Fernando Namora têm direito a fotografia. Coincidindo com a publicação da célebre antologia da «Confluência» sobre Pessoa, de
Adolfo Casais Monteiro, o relevo atribuído por Cecília Meireles ao poeta de «Mensagem» vai contribuir para intronizar a
sua presença no mundo brasileiro onde
ainda hoje é presença viva. O mesmo se
poderia dizer da figura de Régio que aparece na «Antologia» como o contemporâ14

Cruza-se neste breve poema de «Perseguição» — sintomático e como que arquétipo título do seu orgulhoso sentimento de
«mal-amado» — ecos da temática presencista (regiana) e neo-realista acerca da figura humana como Homem (conceito
idealista e metafísico) e como «homens»
(realidade histórica e quotidiana) mas o
jovem Jorge de Sena mais próximo da segunda, de original maneira dela se distancia e acaba mais próximo de um Régio
sem com ele se confundir que dos seus
companheiros de geração. Mas é a terceira parte do pequeno poema que bem pouco «contrita» deixa assomar não só a hiperconsciência da sua singularidade em
termos que não são nem os de Régio nem
de Torga por mais «mentais» serem —
sem falar na poética próxima da de Casais Monteiro — como a do futuro poeta
da insolência amarga em relação à condição alheia e própria.
Isso que agora me parece já tão «Sena»
não me foi sensível então. Talvez só o que
nesse poema pareceria mais próximo dessas queixas-desafios-programas da época
a que Torga e os primeiros neo-realistas
(entre eles Alvaro Feijó) me teria sido
acessível. Nenhuma recordação ou impressão de tal poema permaneceu viva. A
mesma coisa posso dizer do segundo, Felicidade:
A felicidade sentava-se todos os dias
no peitoril da janela.

neo capital, o que de certo modo foi, e era
então. A quarenta anos de distância, pode dizer-se que a escolha de Cecilia Meireles honra nela a intuição poética e crítica. A maioria dos seus antologiados permanece viva ou significativa do momento
histórico abrangido pela selecção. Basta
enumerar os poetas por ela escolhidos:
Camilo Pessanha, Afonso Dua rte, Luís
de Montalvor, Alfredo Pedro Guisado,
Mário de Sá-Carneiro, Cortes Rodrigues,
Angelo de Lima, Fernando Pessoa com os
heterónimos, João de Castro Osório, João
Falco, Fernanda de Castro, José Régio,
Vitorino Nemésio, António Boto, Pedro
Homem de Melo, Branquinho da Fonseca, Alberto de Serpa, Carlos Queiroz,
Miguel Torga, Adolfo Casais Monteiro,
António de Navarro, António Pedro, António de Sousa, Francisco Bugalho, Saul
Dias, João Campos, Manuel da Fonseca,
Ruy Cinatti, Tomaz Kim, Joaquim Namorado, Mário Dionísio, João José Cochofel, Fernando Namora, Jorge de Sena,
Natércia Freire, Augusto dos Santos
Abranches.
Ao futuro e originalíssimo poeta da
«Peregrinatio ad loca infecta» tão numerosa companhia talvez incomodasse. Mas
para o estreante de «Perseguição» aparecer tão moço entre unia constelação onde
continuam brilhando estrelas verdadeiras
não deve ter sido desagradável. Por anónima para muitos então, entre os quais
me contava, a sua presença não me passou desapercebida. Em sentido próprio,
poderia dizer que tropecei nele. Qualquer
coisa de áspero, de agressivo e secretamente ferido, junto sem dúvida à singular
temática de um dos poemas publicados
me fez deter à beira desse para mim igno-

rado poeta. Hoje, a tantos anos de distância sei que esse «tropeço» era a marca de
um encontro e que nele estava já inscrito
o essencial que confere à poesia de Jorge
de Sena um lugar à parte na nossa poesia
contemporânea. Tropecei na voluntarista
«prosa dos seus versos», na sua decidida
recusa de uma música lírica para embalo
de ouvidos e alma. Mas tropecei, sem dúvida mais fundamente, numa visão do
mundo em si prometaicamente enraizada
que não sendo ainda toda sua já no essencial o era. Talvez até por não ser ainda totalmente sua mais me foi então sensível o
que não ouvido nem pressentido nela me
falava a pontos de não poder esquecê-la.

Tinha feições de menino inconsolável.
Um menino impúbere
ainda sem amor para ninguém,
gostando apenas de demorar as mãos
ou de roçar lentamente o cabelo pelas
faces humanas.
E corno menino que era,
achava um grande mistério no seu próprio nome.

Este «adolescentismo» era demasiado
comum à poesia da época, este autoenternecimento bem pouco «grande Sena» para me tocar, sem dúvida, apesar do
último verso. Mais estranho é que não
tenha reparado no terceiro, tão gémeo do
quarto, lugar do meu encontro com Jorge
de Sena. Intitula-se esse terceiro poema,
também de «Perseguição», Pentecostes:
Estranha fidelidade!

Quatro poemas
É modesta — como era natural — a
participação de Jorge de Sena nessa Antologia. Quatro poemas apenas, de dois
dos quais não gu rdei recordação particular. Todavia, relti ido-os, sobretudo na
luz fulgurante da s! posteridade, é evidente que soam e s.ío já «Sena», apesar
das marcas e marcos que os balizam, a
começar por um dos títulos, de regiana
ou mesmo torguiana referência. Contrição:
Que importa que todos me esqueçam
mesmo sem querer?

Que importa que a humanidade não exista
e apenas haja homens
embora vivendo, nascendo, morrendo
semelhantemente?

Apreensivamente. um dia,
ultrapassarás Tu, meu Deus, a primeira
vidraça
e dar-Te-ei a minha mão para desceres
do espaço.
Estaremos logo os dois num poema sem
lágrimas,
nenhum de nós chorará de nada em
nenhum verso.
Quem sabe?— por memória do tempo
anterior —
guardarei fechada a mão que Te ajudar.
Mas estaremos os dois nesse poema,
os dois num poema sem lágrimas.

Por mais próximo que pareça da temática então omnipresente de Régio — cuja
influência sobre o jovem Sena é manifesta
— ou da «soberba» do autor do «Outro
livro de Job», o realmente interessante são
as marcas da diferença. Recusa do dra-

Sei que hei-de repetir inefavelmente
as orações
e todos esses requerimentos divinos
em que há um espaço
para o meu nome;
sei que me hei-de entregar a quanto
dizem a Teu respeito
e que minha alma passará a ser minha;
e de quem a pesquisar e dormirá tranquilo;
sei que hei-de beijar as mãos aos íntimos
dos Teus sim bolos
e que os hei-de ouvir como se tivessem
bocas terrenas,
ah sei que hei-de ter preferência por uma
ou outra das formas que dão a tua Mãe,
sei que hei-de olhar enlevado o que não é
o Teu retrato,
principalmente aquele de quando eras
menino,
e que hei-de admitir a Tua presença,
actual e simultânea
do Teu corpo
em todas as Tuas idades e seus
acontecimentos;
sei que hei-de servir a propaganda
— Olhem-no! como se converteu —
esiquomrglhevtaá;
e tirarei prazer de Ti nessa revolta;
sei que hei-de distinguir entre Ti e.o Teu
coração,
sei que hei-de ser sincero em tudo por não
dar por isso,
e sei que hei-de esperar confiado a hora
de ir ter Contigo,
atribuindo-Te entretanto,
sem querer e sem pensar,
qualidades mesquinhamente humanas
e quimericamente divinas
vendo sinais de Ti em todas
as coisas até na
minha inércia,
sinais da Tua justiça no mínimo
contratempo,
sinais dos Teus desígnios
na maior catástrofe...

ma, horror do patético, serena e misteriosa mistura de arrogância de imaginar (e
bem...) Deus precisado da sua ajuda para
descer até ele e da infantil audácia no
conceber uma relação que lembra a do
VIII Poema de «O Guardador de Rebanhos», tudo neste poema era (ou devia ter
sido) pasto para meu espanto. Não sei se
foi, mas dele não guardei lembrança como lembrança guardei do longo, tumultuoso, dialéctico e já grandioso poema em
que Sena renova, com dolorosa partenogénese poética, o tema regiano da fugaentrega «nas mãos de Deus». Desse que
contém em si a tortuosa e labiríntica relacão que durante a vida inteira Jorge de
Sena manterá com a ambígua temática
da «Transcendência», nunca me pude esquecer. Decerto porque também, como
dirá outro poeta (Raul de Carvalho) de
Alvaro de Campos «aquilo era demasiado
meu para ser dele». E que é a experiência
de um «encontro» senão a desta estranha
e miraculosa «reminiscência» que como a
platónica nos acorda para o que já somos
sem saber que o éramos? Declaração se
nomeia o poema da «rendição» incondicional na aparência como a do Régio do
«Mas Deus é grande» ou da aparente contestação à Torga e que nem é nem uma
nem outra coisa, mas a já futura travessia
do Jorge de Sena de «Metamorfoses» e dos
grandes poemas finais daquilo que não
tem nome e se perde nomeando-o:
Sinto que vou voltar-me para Ti,
para Ti — como Te descrevem e não há
que fugir, não como Te penso.
Mesmo o que eu sinto
é que, mais tarde ou mais cedo, cairei
rendido.
Contudo sei que vou acreditar
e esquecer o resto porque é lógico,
tão lógico,
tão claro que enraivece e cansa
e desconsola...
Ah, eu bem conheço que somos
racionais,
mas sempre somos nós e sermo-nos
é o haver mistérios na alma e no mundo
e o não haver necessidade de mistérios
de Ti.
Contudo sei que um dia cairei rendido
e hei-de acreditar nos dogmas
e nessa crença encontrarei a alegria
de quem contempla paredes verdadeiras
só do seu lado,
encontrarei uma alegria
de sedução poética...

E SEI QUE ENTÃO ME HEI-DE
RENEGAR E ESTE POEMA À FRENTE,
Ele tinha qualquer coisa de áspero, de agressivo e secretamente ferido, e o seu ia ser um lugar à parte na nossa
poesia contemporânea

Sei também que hei-de acabar por ter
piedade dos que não acreditarem
e que hei-de deixar de compreender
o mundo
uma maneira de sentir
de cada um,
para primeiro o considerar maneira vaga
de Tu seres,

de Tu te revelares,
e depois me esquecer de tudo
e ir ajoelhar diante dos Teus altares
com crepitações mansas na minha
felicidade
e achando poucas todas as velas e flores
para o trono em que estaras por dentro
•
dos meus olhos.

que hei-de renegar tudo,
e por isso Te previno do que sei
para que toda a gente possa ver que eu
sinto o que hás-de ser
— é que eu conheço-me e adivinho os
outros
ou julgo adivinhá-los, tanto faz para
o caso.

Três poemas inéditos de Jorge de Sena
Espera
Canções ecoam mansas pelos vales
e sobem as montanhas docemente
e delas adormece o solo quente
e eu sobre ele sonho a cor dos males...
Tudo está em mim à espera que tu fales...
Por essa terra fora, terra quente
só aos ecos respondem docemente
os sons cruéis que eu quero que tu cales!...
A tua voz não vem com a dos ecos...
ao pé de mim só estalam ramos secos...
e de ti nada chega aos meus ouvidos
E em mim vou sempre esperando a tua voz...
Será somente o meu pensar em nós?
Ou tocar-me-á em todos os sentidos?...
11/9/38
19/11/39

Confuso
Hoje, menos que dantes, eu sou nada
porque fui saído de onde me subira;
e, agora, minha alma outrora inebriada
hesita, vacila, soluça e suspira.
Sinto em mim uma longa mágoa,
móvel sentimento incerto e suave,
o espírito a transbordar de água
caindo-me no peito em murmúrio grave.

Tinha desejado ser um senhor das eras
e do mundo, e à minha vontade o vergar
para lentamente em talvez melhor o transformar.
Mas os homens, são homens, não são feras,
e minha pobre alma outrora inebriada
deseja tudo ainda e não deseja nada..
13/4/38

Homenagem a Baltazar Gracián
Segundo Gracián, aquele tremendo jesuíta
que, como o seu contemporâneo Vieira,
pôs a Companhia no inferno aonde
ela sempre gosta de ter um servidor
que a coloque para as ocasiões (claro
que Gracián, mestre de pensamento,
escritor excepcional, etc, não entra
na lista da lusitana ignorância ibérica
das suas fontes), disse sobre o seu discreto
(ele tratou também do herói) que
ao discreto (ou seja mais ou menos
o honnéte homme da França de então)
cumpre dividir a vida em três partes:
numa, pela leitura, conversamos com os mortos;
noutra, viajando, convivemos com os vivos;
e noutra ainda, com pensar, estamos com nós mesmos.
Estes barrocos (ou seria ele um maneirista?)
estimavam especialmente tais dialécticas trinitárias
que os põem tão perto do nosso materialismo

como da Santíssima Trindade de todas as religiões
de igreja ou de política.
Mas este Baltazar (que estimava profundamente,
imagine-se, Portugal e suas coisas, sua gente)
com aquele arranjo paralelístico e contrapontístico
parece querer que a gente não leia os vivos,
e não fique em casa (qualquer que seja) com
a família, os amigos ou a pátria,
além de, pelo pensamento, nos encontrarmos
ou perdermos, o que está certo.
O caso é que, na verdade, só está vivo
quem escreve como se tivesse morrido há séculos.
E só podemos conviver mesmo sem sairmos
de onde estivermos, se continuamente o nosso encontro
com os outros, for uma constante viagem,
cheia de novas amizades dentro das antigas,
e de despedidas para sempre renovadas.
Quanto a nós mesmos... pensemos que discreto,
em matemática, é o contrário de concreto,
sem que «concreto» dê qualquer garantia de realidade.
O que vale é que, segundo Gracián,
o discreto humano deve possuir genio e ingenio,
de cuja dialéctica se ilumina e realiza a vida.
Claro que, e nisso ele é categórico,
tais coisas não são para todos. Tenham paciência
(e consolem-se pensando que ele detestava
tanto os asnos como as distinções de classe,
que homem dos diabos o tratadista
de agudeza y arte de ingenio, estudo e guia
de escrever os cursos grandes que só os pequenos
são incapazes de entender por lhes faltar
a ponta de agudeza mais os seus pertences,
e a arte do engenho, mais sua cabeça).
23/2/78
15

Sena já, do que em 1942 era anúncio dela
e certo pressentimento:

Verbo altivo
Talvez que me eu engane e esteja
a sustentar-me de erros,
mas os meus erros também são eu próprio!
E eu sei que hei-de ser eu e Tu
e os meus erros entre nós dois
enquanto não fechar os olhos e os não
reabrir
tal como Te descrevem e não há que fugir.
Por tudo, por nada, por mim, que
eu abandonarei,
por Ti, sim, por Ti!... e tudo é tudo!,
eu Te previno e mais Te digo:
não irei para Ti... Perdoa-me!
(Olha, já Te peço perdão!)
não caminharei para Ti por hábito ou
por fé,
nem por tradição
nem por interesse
mas porque o Outro, cá dentro, abdicará,
não tarda...
e para onde me voltarei eu, eu z senão
para Ti
até acreditarem Ti como te fazem?
E melhor assim — não procurar.
Tudo está feito, tudo está escrito,
tudo está murado, e bem, com alicerces
dos nossos próprios defeitos
— é só ouvir
é só ler,
é só pasmar sereno,
é só ficar.

Tal foi o encontro com Jorge de Sena.
Encontrando-o o que encontrava? Não o
futuro autor de «A rte da Música» que na
libérrima liberdade de se passear nu por
entre os imo rtais, com desenvoltura de
deus os julga, glosa e se auto-imortaliza.
Também não o poeta de nova palinódia
como o de «Sobolos rios» tão seu afim ou
ele dele. Apenas — mas já era tudo aquele que estava decidido a conquistar
com Deus ou sem ele os céus de que precisava para ser quem sonhava ser porque o
seu Deus não era já aquele que divide ao
meio a alma de Régio nem o ídolo a quem
Torga dirige sarcasmos sem resposta
possível mas só a intérmina dificuldade
de sere ver claro no nosso próprio e final
mistério. Era toda uma revolução num
pseudo-drama religioso que de Junqueiro
viera até Régio e precisava de nova reformulação. Já a tivera em Pessoa e Álvaro
de Campos e era, acaso, aquilo que no
poema de Jorge de Sena, tão cheio dos
ecos dele, eu redescobria juntamente com
a sua negação. Um Deus não objecto,
nem sequer de poesia, se perfila neste
poema anunciador de uma «religiosidadeoutra» ou até de um «Deus sem Deus» de
teológica meditação futura que com camoniana, amarga, destruidora e fulgurante serenidade furiosa se exprimirá um
dia na Ode ao Destino, matura versão, só
-

Destino: desiste, regresso, aqui me tens
Em vão tentei quebrar o círculo mágico
das tuas coincidências, dos teus sinais,
das ameaças
do recolher felino das tuas unhas retráteis
— ah então no silêncio tranquilo, eu me
acolhia ansioso
esperando já sentir o próximo golpe
inesperado.
Em vão tentei não conhecer-te, não notar
como tudo se ordenava, como as pessoas
as coisas chegavam
em bandos,
que eu de soslaio, e disfarçando, observava
para conter as palavras, as minhas e as
dos outros,
para dominar a tempo um gesto de
amizade inoportuna.
Eu sabia, sabia, e procurei esconder-te,
afogar-te em sistemas, em esperanças,
em audácias;
descendo à fé em mim próprio, até busquei
sentir-te imenso, exacto, magnânimo
unico mistério de um mundo cujo mistério eras tu.

Lei universal que a sem-razão constrói

de um Deus ínvio caminho, capricho
dos Deuses,
soberana essência do real anterior a tudo,
Providência, Acaso, falta de vontade
minha,
superstição, metafísica barata, medo
infantil, loucura,
complexos variados mais ou menos
freudianos,
contradição ridícula não superada pelo
menino burguês,
educação falhada, fraqueza de espírito,
a solidão da vida,
existirão ou não, serás tudo isso ou não,
só isto ou só aquilo,
mas desisti, regresso, aqui me tens.

Desisti, regresso, aqui me tens,
coberto de vergonha e de maus versos,
para continuar lutando, continuar
morrendo,
continuar perdendo-me de tudo e de todos,
mas à tua sombra nenhuma e tutelar.
Uma geração, de pé sobre ruínas, suas
e do mundo, devia encontrar este acerto,
este verbo altivo, corroído de amargura e
lucidez. Encontrando-o, ainda informe,
na hora em que os encontros são revelações, descobria, sem saber, o nauta mais
audacioso da travessia hoje finda da nossa geração, aquela que levará, sem dúvida, no futuro, o nome de Jorge de Sena.

O papel branco, afinal um tudo-nada pardacento
Augusto Abelaira

A

o pé da letra? Ao pé das letras? Pego na caneta, olho
para o papel branco, afinal
um tudo-nada pardacento...
O objectivo mais ou menos
vago é falar de literatura. Mas, depois de
três anos de uma actividade jornalística
semanal em que o prato de resistência foi
quase sempre a política, os músculos da
minha mão perderam o hábito da literatura. E, no entanto, nesse Fevereiro de
1978 que já vai distante, a minha intenção era não a política, talvez também não
rigorosamente a literatura, mas um pouco de tudo: num jornal atento fundamentalmente à actualidade eu falaria de passarinhos, de flores, da Lua, de Fellini, de
Wagner, de Cesário Verde. E um pouco,
porque não?, de sociologia caseira. Por
exemplo: a possível influência do cinema
mais ou menos pornográfico na cama dos
casais port ugueses. Etc.
Mas há um ce rt o mimetismo na escrita, como resistir ao ambiente? Em Roma
é difícil ser florentino. O Jornal, onde eu
escrevia, era essencialmente político, Lisboa também, o PS metia o socialismo na
gaveta, Mota Pinto punha-o no caixote
do lixo. Como resistir? E lá embarquei eu
nas guerras dos pa rt idos e perdi ou ganhei o meu tempo a fazer a análise estilística dos discursos dos nossos estadistas.
Até porque para falar de política basta ler
os títulos dos jornais, mas para falar de
passarinhos, de flores, da Lua, é preciso
ter olhos na cara, tarefa bem mais difícil.
E outr a coisa talvez: para um escritor de
tradição francesa, intervir na política impõe-se inevitavelmente. O velho mito de
que os intelectuais têm uma missão social
a cumprir, são os modernos sacerdotes,
o velho mito de que exercem influência, o
velho mito de que a sociedade está à espera do que eles dizem. Ingenuidade. O escritor vai atrás das palavras sonantes,
sacrifica o rigor a um bom dito de espírito, esquece as ideias, não se pode confiar
nele.
E então, insensivelmente, um pouco
sem querer, lancei ao papel as minhas
16
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conversas políticas de café. Por outras palavras: cheguei à conclusão de que as conversas de café poderiam ser investidas no
papel de uma forma mais rendosa, a tantos escudos por página. O comércio, em
suma. A civilização capitalista. A política.
Somente: escrever sobre política cria
hábitos nos músculos da mão, hábitos tão
difíceis de combater que custosamente
poderei libert ar-me deles, como se demonstra pelo retrato presente.
E não sei. Os nomes que da minha caneta desejam sair não são os de Tolstoi ou
de Mozart, mas Balsemão, Soares e
Cunhal — respeito as hierarquias, como se
vê. E então: como bloquear esses hábitos? Como ensinar de novo aos músculos
da mão, à própria caneta, que nem só de
Balsemão, de Soares ou de Cunhal vive o
homem, mas também de Tolstoi e de Mozart ? Também das flores e dos passarinhos?
De modo que, deixem-me ensaiar:
«Tolstoi, o autor de Guerra e Paz, nascido em mil oitocentos e tal...» Ou: «Mozart , que nasceu em Salzburg e compôs a
Música Maçónica e a Flauta Mágica...»
Não é fácil, distraio-me e continuo:
«...se tivessem vivido o suficiente para votar nas últimas eleições...» O cronista
político que continua em mim prossegue:
«teriam votado em...» Hesito, lembro-me
do bispo do Funchal que nos proibiu (sem
grande êxito, aliás) de votar em candidatos apoiados por maçónicos. Sim, em
quem votaria Moza rt , que era maçónico?
Preciso de o saber para não votar como ele.
Quanto ao Tolstoi, nunca esquecerei a infeliz experiência maçónica de Pedro, é
pois possível que ele seguisse o conselho
do bispo do Funchal. Mas também me
lembro do seu enternecimento pelo Platão Karateiev, custa-me a crer que seguisse o,conselho do citado bispo.
Bem, começo a educar os músculos da
mão, começo a extrair da caneta ce rtos
nomes já quase esquecidos. Recomeço,
pois, sem quaisquer interferências políticas: «Dostoievski, cujo centenário este
ano se comemora...» Mas poder-se-á falar de Dostoievski sem falar de política?
Olho apreensivo para o papel branço,
afinal um tudo-nada pardacento da minha próxima crónica.

ador de poemas

"A confissão do poeta"
do Arquipoetá
de Colónia
Tradução e nota
de David Mourão-Ferreira
«Claro que uma boa tradução tem de ser
fiel, mas com as traduções passa-se o
mesmo que com as mulheres: a fidelidade. sem mais virtudes, não chega para
torná-las suportáveis.«
Marguerite Yourcenar

D

o chamado Arquipoeta de
Colónia — simples alcunha
ou nome de guerra — apenas sabemos que terá nascido em 1130 e morrido cerca
de 1165; mas ignoramos inclusivamente a
sua «nacionalidade» (alemão? italiano?),
não se tendo sequer averiguado se o toponímico que lhe faz as vezes de apelido
— Colónia — se refere ao lugar onde nasceu ou tão-só à circunstância de o seu
protector, Reinaldo von Dassel, ser o poderoso Arcebispo-Eleitor daquela cidade
do Reno. O que se sabe — porque os seus
versos o dão claramente a entender — é
que vagueou pela Itália, integrado no séquito dessa ilustre personagem. De tais
versos, incluídos. na Carmina Burana, os
mais significativos constituem uma longa
«confissão», conhecida por ConfessIo Goliae ou Poetae Confessio, escrita porventura durante uma estada em Pavia e composta por vinte e cinco estrofes de quatro
versos cada uma — cem versos na totalidade —, da qual adiante se apresenta a
tradução integral.
Não valerá a pena, com toda a ce rteza,
depois de lido este texto, acrescentar que
ele constitui um dos momentos mais altos, não só da poesia medieval, mas de toda a herança da poesia europeia. Sem dúvida que alguns dos seus elementos, inserindo-se na tradição da ipoesia latina da
Idade Média, fazem pa rte da temática
própria dos Goliardos; mas a consciência
do mal, assumida quase com orgulho e

ambiguamente condenada em última instância, aproxima o Arquipoeta de autores
muito mais recentes, como um François
Villon, um bom número de românticos,
até mesmo um Charles Baudelaire. Por
outro lado, só cinco séculos mais tarde
plenamente se afirmará, com os barrocos, a concepção tão admiravelmente
aqui esboçada pelo Arquipoeta, de o homem como algo de mutável, de, vago, de
fluido — de comparável, em suma, à folha, à ave, ao barco que não tem timoneiro... E tudo isto se exprime com um vigor
e um patetismo que não têm paralelo na
poesia contemporânea do Arquipoeta de
Colónia, de que tão-pouco encontramos
adequadas ilustrações nos séculos imediatamente anteriores.
Quanto à súbita reviravolta que se
opera na parte final do poema, poderá
decerto dizer-se que ela está longe de ser
convincente ou que tem o seu quê de irónica manobra, tendente a recuperar as
boas graças do Arcebispo — a quem o
texto é endereçado —, contra ce rtas intrigas que teriam feito periclitar a sua áulica
situação de protegido. Mas o poema, no
conjunto, é susceptível de outra «leitura»
que em parte o retira do contexto de
quaisquer circunstâncias e antes o impõe,
como «autobiografia» espiritual, como sucessão mais ou menos cronológica de tentações e de desvios (as moças, o jogo, a taberna, a própria criação poética) até à fase final do arrependimento e da penitência.
Seja como for, atrevo-me a não considerar mal empregado o trabalho que deu
(não foi pouco) a tradução para Português destes cera versos latinos do Arquipoeta de Colónia, se eles ao menos conseguirem fazer -viver na nossa língua, ainda
que por instantes, uma fascinante figura
da poesia europeia que — não sendo embora daquelas em quem todos falam —
bem merece um lugar ao sol da nossa
atenção.

Como segunda culpa, me acuso eu do jogo.
que me causa arrepios, me provou suores.
E quando enfim me deixa ficar assim o corpo
que então faço meus versos e meus cantos melhores.

Tais os vinhos que bebo, tais os versos que escrevo.
Nem posso fazer nada sem primeiro ter comido.
Em jejum nada vale tudo quanto empreendo;
mas, comendo e bebendo, venço talvez Ovídio.

Capítulo terceiro, lembrarei a taberna
que por mim não é nunca desprezada ou esquecida.
Penso que os santos anjos, ou os anjos do inferno,
hão-de lá ir buscar-me na hora da partida.

Não recebo deveras o sopro da poesia,
se não tiver o ventre primeiro bem repleto.
Assim, porém, que Baco na mente se me infiltra,
inspira-me prodígios toda a força de Febo.

Pesado me parece quanto se mostra grave.
Mas o jogo é amável, mais doce do que o mel.
Tudo que manda Vénus é tarefa agradável,
a que apenas se furtam os corações imbeles.

Meu propósito afirmo: na taberna morrer,
pra no último instante mé não faltar o vinho.
E os arcanjos, em coro, cantarão com prazer:
«A quem tanto há bebido, que Deus seja propício!»

Aqui tens de meus erros a confissão completa.
Por isto me censuram aqueles que te servem.
Mas sei que nenhum deles como eu se confessa;
que todos. ao contrário, com erros enriquecem.

Vou pela estrada larga, tão grata à mocidade.
e nos vícios me enredo, da virtude me esqueço.
Mais entregue à volúpia que à salvação da alma.
na alma já 'stou morto, só o corpo me int'ressa.

É mais ébrio de néctar que o coração se eleva;
com os copos se acendem as lanternas da alma.
Bastante mais me agradam os vinhos da taberna
que os da casa do bispo, sempre co rt ados d'água...

Que import a, se à presença de meu santo prelado
venho eu confessar-me, como a regra o ordena...?
Pra que minh'alma fique liberta de pecado.
não evites castigos. não poupes o poeta!

o discreto prelado. teu perdão não me enjeites.
Não permitas que eu morra de morte não clemente.
O fascínio das moças incendeia-me o peito:
se não posso tocá-las, gozo-as em pensamento.

Poetas há que evitam os públicos lugares,
que preferem refúgios secretos e seguros:
ali 'studam e velam, como se o próprio ar
os tornasse incapazes de dar obras ilustres.

A confissão do poeta
_ Seguindo como a nave que não tem timoneiro.
como as aves errantes nos caminhos do céu.
não tenho nenhuns guias, a nada me encadeio:
só procuro quem seja muito pior do que eu.

E coisa assaz difícil vencer a natureza,
diante de tais virgens manter a mente pura.
Nós, jovens, não sabemos resistir à beleza
nem trocar tenros corpos por leis muito mais duras.

Por quanto me conheço, falei contra mim próprio.
Vomitei o veneno que há muito me envenena.
Abomino o passado. seguirei vida nova.
O que somos por dentro só Deus o reconhece.

Em jejuns prolongados, tais bandos de poetas
afastam-se das rixas, do tumulto das praças;
e, para produzirem obra que não pereça,
de fadiga perecem, a trabalhar se matam.

No fundo amo a virtude, condeno todo o vício.
Desejo renovar-me no espírito e na alma,
bebendo um leite novo, tal um recém-nascido,
cujo sangue não tenha vestígio de maldade.

De furor violento no íntimo estremeço
e cheio de amargura falo comigo mesmo.
Formado de matéria que nem chega a ter peso.
sou semelhante às folhas com que se ilude o vento.

Quem, metido no fogo. não ficará queimado?
Quem, vivendo em Pavia, pode manter-se casto?
Anda Vénus à solta, dando caça aos rapazes:
seus laços são os olhos, suas armas as faces.

«Concede a natureza seus dons diversamente.
De estômago vazio, não 'screvo nem sou fo rte.
Quando estou nesse estado, qualquer petiz me vence.
Odeio fome e sede, tal como odeio a mo rte.

Eleito de Colónia, perdoa ao penitente,
e tem misericórdia do que te pede vénia!
A quem confessa os crimes, impõe a penitência!
Farei humildemente tudo aquilo que ordenes.

Entre os homens prudentes não há nada mais próprio
do que só sobre as pedras assentar fundamentos:
eu, na minha estultícia, sou como água que escorre;
sob o céu que não muda nunca sou permanente. _

Se tu hoje pusesses Hipólito em Pavia,
amanhã não verias nem de Hipólito a fama.
Ao tálamo de Vénus levam todas as vias;
só não vês uma torre que de Arícia se chame.

Concede a natureza seus dons como sabeis.
Eu. para fazer versos, preciso de bom vinho.
E quanto-mais o vinho sai puro dos tonéis
mais límpidas palavras então vou produzindo.

O leão, rei das feras. poupa quem se lhe entrega;
e aos que lhe estão sujeitos não avoluma o fardo.
Fazei a mesma coisa, vós, príncipes da terra,
porque não ter doçura já é bastante amargo.
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Entre a a arição e o desgaste
O diário de Vergílio Ferreira
deverá ser um acontecimento na
vida cultural portuguesa.
Esperemos que seja por boas
razões.
Eduardo Prado Coelho
Conta- Corrente, 1(1969-1976)

Vergílio Ferreira
Livraria Bertrand, Obras de V.F.
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1. Tudo leva a supor que os dois volumes de
Conta Corrente, o «diário» com que Vergílio
Ferreira percorre dez anos da sua existência,
serão um enorme êxito na vida cultural portuguesa — motivo interminável de conversa,
discussão e escândalo. Teremos, por um lado,
aqueles que se vão indignar com o teor de certas afirmações, com o nível que atingem determinadas pugnas, com o tipo de reacções
políticas, com a insistência de algumas obsessões. Teremos, por outro, aqueles leitores que
descobrem um Vergílio Ferreira inesperadamente frágil, precário e desamparado nas
suas andanças de homem quotidiano. E teremos também, talvez em maior número, os
que, colocados na galeria, se irão debruçar
com gáudio sobre mais este episódio da comédia intelectual portuguesa, seguindo, atentos
e deliciados, todas as lutas de galos e os seus
golpes baixos que o espectáculo inevitavelmente proporcionará.
Vergílio Ferreira terá, em relação ao sucesso mais do que provável, a reacção ce rt a. Dirá
que este livro é obviamente um livro menor,
que nos romances, nesses sim, é que ele se encontra todo na plenitude da sua criação, e que
o êxito se revela apenas como o sintoma da
menoridade de um público e da leviandade
das massas. Porque aquilo que da sua obra a
História irá conservar é precisamente o que
conseguir escapar aos efeitos de massificação
cultural a que este «diário» está sujeito. Contudo, maior ou menor, este livro é, de facto,
um livro fascinante. Em primeiro lugar, pela
sua coragem. Não pela revelação de alguns
segredos íntimos de que se iria alimentar a
curiosidade mundana. Mas pelo considerável'
despudor com que alguém se apresenta em
público suspenso apenas na desprotegida teia
dos seus humores e impulsos, e deixando-se
revelar muitas vezes na sua face intratável.
Em segundo lugar, pela obstinação com que
Vergílio Ferreira se decide a combater sem
cessar os seus mais persistentes fantasmas —
nunca contornando as dificuldades, as asperezas, a incomodidade das novas situações, das
novas formas de sentir e de pensar, da simples
e terrível mudança do mundo. E é pela insistência nesse confronto que Conta Corrente —
terceira razão a acrescentar — nos aparece
como um documento precioso sobre a evolução das ideias no século XX português: o seu
autor é um momento de viragem e um feixe de
contradições que permitem, puxando cautelosamente pelo fio do seu discurso, ir revelando
todo o mundo de confrontos e perplexidades
de um intelectual do nosso tempo em diálogo
ou polémica constantes com os marcos de referência fundamentais: Eça, Pessoa, Sérgio,
Almada, Brandão, Torga, ou, ainda, Marx,
Freud, Joyce, Proust, Sartre, Malraux, Deleuze.
2. 0 próprio o diz: Vergílio Ferreira é um
desajustado. Em dois aspectos fulcrais, donde
os outros derivam: na relação entre o seu tempo, tempo onde a a rt e fazia sentido, e o mundo contemporâneo, tempo do não-sentido absoluto, e na outra relação, mais discreta, mas
muito envolvente, entre o homem do campo e o
homem da cidade (nas noites de insónia o livro mais relido parece ser A cidade e as serras). O que faz miséria e grandeza na implacável guerrilha a que o autor se submete é o
facto de nunca Vergílio Ferreira voltar a cara
ao que o contraria ou desmente. Pelo contrário, onde sente que o real lhe resiste, ele aí está disposto a aclarar até ao fim os motivos
dessa resistência — mesmo que dessa elucidação possa sair destroçado. Daí que toda a a rt e
contemporânea o desafie. Daí que os destinos
do mundo o interpelem a cada passo. Daí
também que a política e a reflexão mais actual se tornem obsessivas. Sem nunca recorrer
aos falsos refúgios da «erudição» ou da «cultu-
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Vergílio Ferreira: «Como quem ama ainda uma mulher e lhe não pode tocar. Como quem envelhece e entende
a vida apenas na sua longa melancolia.,

ra portuguesa» com que muitos se entrincheiram no dogmático dese rt o das sas posições.

O fantasma dominante
3. Poderíamos esmiuçar opiniões, alinhar
contradições (mas quem se não contradiz ao
longo dos dias?), refutar ideias. Para quê? Seria cair na própria armadilha que o modelo de
«diário» nos sugere. Melhor será então, no jeito que o autor nos propõe, procurar entrever a
obsessão, o núcleo problemático, o fantasma
dominante, que se imprime nestas páginas.
Porque, diz-nos o autor, «toda a filosofia procede de um núcleo, de uma semente, de uma
primeira ideia da qual tudo o mais é simples
desenvolvimento» (p. 168). E por isso se interroga, na sua constante mas inquieta fascinação pela personalidade de Eduardo Lourenço,
«se ele terá um problema, isto é, uma obsessão cultural, uma questão que o mobilize todo» (p. 51). Estamos tentados a dizer — e o jogo de palavras não é aqui malabarismo — que
a obsessão de Vergílio Ferreira consiste na obsessão de ter uma obsessão. Mas podemos ir
mais longe: mais do que ter uma obsessão é a
obsessão de ter uma, ou melhor, de ser um. A
obsessão é apenas o lugar onde o um é.
Quem não é um? O homem de acção, por
exemplo. E, por isso, Lourenço é, no próprio
cerne da sua actividade intelectual, um homem de acção (p. 320). Mas também a mulher, por exemplo, dispersa pela sua própria
natureza. E aqui, por ricochete, Vergílio Ferreira confirma o aforismo lacaniano: «a mulher não existe» (sublinhemos o a, garantia da
unidade impossível). Por isso, a mulher existe
apenas em transacção. Como a fórmula do
diário
ligada à acção quotidiana (ou à inacção) e numa permanente transacção entre a
escrita e a vida. Escrita deste modo dispersa,
distribuída, descentrada — o diário, diz
Vergílio Ferreira, é parcelamento (p. 281):
pa rt es que se acumulam sem mobilizarem um
todo. Por isso nos será dito que «a palavra
`diário' devia ser do género feminino» (p. 68).
Toda a relação homem/mulher, no autor de
Aparição, se inscreve aqui.
Daí o mal-estar que este «diário», suportado ao longo de dez anos, provoca em Vergílio
Ferreira. Nele se sente que o autor se deixa
resvalar para o nível da acção que abomina.
Mesmo que seja — o que será talvez pior —
para nele existir apenas em termos de inacção. De qualquer maneira, aqui o autor está
ao nível dos outros, retorque-lhes num plano
de equivalência. Por isso mesmo, se arrisca a
degradar-se. «Tinha a ideia de que as minhas
ca rt as prestavam. Li-as. Não gostei. Um prazer urgente de `dizer mal', falta de doçura,
simpatia, finesse no riso: Dizer mal é não ter
altura. Porque nos revolvemos com o mal que
se diz. Adiro ao riso quando ele aflora o risível
sem se conspurcar. Numa alma ampla o ridículo é imperceptível porque ocupa nela um lugar insignificante. Depois doo-me mesmo
com a miséria das ofensas — e esta Conta
Corrente tem disso o sinal. `Homem de ressentimento', sou-o, é isso.» (p. 371).
Porquê então prossegui-lo, ao degradante
«diário»? Porque ele se reco rt a sobre um fun—

do de impossibilidade de escrita. É na medida
em que Vergílio Ferreira não tem a ce rt eza de
ser capaz de escrever ainda que supo rt a deslizar para este devir-feminino da escrita de um
«diário». Algures diz Blanchot que «o diário
aparece como uma protecção contra o perigo
da escrita» (Le livre à venir, p. 227). Aqui,
com Vergílio, é sobretudo refúgio contra o risco de não haver escrita escrita que, pulverizada na poalha dos dias, oculta o seu próprio
vazio. Daí as múltiplas referências ao romance que não anda, à obra definitiva que está encalhada. E é agora que o diário ganha a sua
razão de ser. Quando a escrita bloqueia («estou por dentro como co rt iça» ou «Podia escrever como quem põe pedra sobre pedra. Mas o
que resulta não é um edifício mas um pedregal» ou ainda «Na aridez que me inutiliza resiste ainda a esperança de que a água irrompa
de novo» — p. 309), existe ainda alguma escrita que corre por conta dos dias — esta Conta Corrente de dez anos.
—

A história como desgaste
4. Obsessão do um, po rt anto. O que foi inicialmente uma conquista, uma «verdade existencial» obtida, uma aparição. Esse ser um é
algoquesdfrntcmaolides
possíveis de sujeito — cada uma delas ve rt ente
de uma frente polémica de Vergílio Ferreira.
Em primeiro lugar, contra o sujeito da psicologia. Porque a psicologia dará notícia de
como o sujeito é; mas nunca será capaz de
chegar a apreender o que o sujeito é. Por isso,
a psicologia fica sempre antes do ponto em
que as coisas se começam a tornar interessantes. A psicologia, como o diário, tem o defeito
de ser mulher. «A psicologia é um tricot de
senhoras desocupadas. (...) A psicologia tem
o seu quê de coscuvilhice feminina. A mulher
repara no comportamento dos outros como
naquilo que vestem» (p. 27). Donde, o eu que
a si mesmo se aparece está para além do sujeito psicológico.
Em segundo lugar, contra o sujeito lógico.
Aí o debate com Sérgio. Vergílio Ferreira reconhece-lhe alguma qualidade, mas regularmente volta a ele para dizer quanto tudo nele
fica nos arredores do fundamental. «Aliás, a
sua razão não funciona (nenhuma razão) no
que é a quase totalidade da vida humana. O
que nos impo rt a passa por outro lado. Quando a razão lá chega, já tudo está decidido» (p.
12). Por outro lado, este sujeito da razão tem
um defeito terrível: é inteiramente permutável
com o outro. Porque «dois mais dois são quatro» para mim e para ti. O que significa que
este «ti» podia estar no lugar do «mim», e inversamente. Ora o sujeito que Vergílio Ferreira procura é o não-permutável. Está para
além do lógico e do 'psicológico. «Só em certo
orientalismo religioso há o que me parece corresponder ao que descobri como eu. Na literatura, não. Não é o `eu' de que falam montanhas de romances `psicológicos'. É preciso experimentar-se, para se ver que é outra coisa»
(p. 121).
Donde, toda a primeira pa rt e da obra de
Vergílio , Ferreira se orienta no sentido da
apreensão de uma dimensão radical do eu
—

lá onde, pela escrita, pelo trabalho da arte,
pelo biombo do fingimento, alguém chega a
ser. Aí se vive. A vida de um artista «é só a
obra que realiza» (p. 334). 0 resto é desperdício, ilusão, intervalo, queda.
Na segunda parte da sua obra, na linha que
poderemos dizer descendente, o autor dá-se
conta de que, se o um chega a ser, todo o ser,
mesmo do um, é desgaste. Eis a devastadora
evidência: as coisas gastam-se como se gastam
as borrachas.
Este o eixo onde a obra se move: «O 'desgaste'. A minha obsessão presente. Naturalmente já o conhecia sob a forma de transitoriedade de tudo. Sobre esse pano de fundo
destacavam-se as `verdades existenciais'. Mas
enquanto outrora era nestas que pensava em
positivo, sendo essa transitoriedade o negativo, hoje é ao invés. No jogo das duas forças —
o absoluto em que nos afirmamos e o negativo
que nos nega — se resolve a vida toda, a História toda» (pp. 159-160). É este instante de
viragem que o «diário» surpreende — no ponto onde o positivo se torna negativo, e reciprocamente: lugar teórico donde o envelhecimento se torna visível. Aqui também o lugar do
combate.

Lugares de luta
5. Dessa luta incessante são múltiplas as
formas:
a. É a luta contra a cidade. «É-me quase
uma aventura ir à Baixa. (...) Da província
trouxe só o meu modo de estar na província,
sem província para estar» (p. 13). A razão do
desajustamento é simples, no fundo: «A cidade é um sítio de se estar. A província, um sítio
de se ser» (p. 372). Só na província o eu tem
lugar para ser; na cidade, explode.
b. Como na modernidade. Vergílio Ferreira, com a espantosa cultura que é a sua, debate-se a cada passo com as formas modernas de
pensar e de existir. O que o apavora é que todas elas convergem para a exaltação da superfície e a dissolução do eu. Expoente disso é
a obra de Gilles Deleuze — como anteriormente um certo estruturalismo a anunciara.
Vergílio Ferreira vê nisso uma mistificação. E
prepara por várias vezes o grande ajuste de
contas. Contudo, não deixa de reconhecer
qualquer coisa que, logo à partida; irá pôr em
causa toda a sua argumentação (necessariamente racional, é claro...): é que esta disponibilidade total e permanente, esta espécie de
esvaziamento interior, «é que isto mesmo é o
que sente e pratica a juventude, que nunca leu
filosofia e ignora a existência de Deleuze» (p.
168). Daí um terceiro ponto de desentendimento: a relação simultaneamente surpreendida e fascinada com os modos de viver cla juventude actual. E a consciência masoquistamente sublinhada de que o tempo deles é inteiramente outro.
c. Outro aspecto importante: a relação com
a política. Aqui as coisas apresentam uma
considerável complexidade. O que Vergílio
Ferreira é em termos afirmativos não corresponde à imagem que ele nos dá de si mesmo
quando 5e passa para o terreno do que recusa.
Racionalmente, parece aceitar uma socialização económica (embora tenha dúvidas práticas quanto à sua eficácia) e um liberalismo
cultural — algo que o situaria no campo do
chamado «socialismo democrático», e daí o
voto PS. Contudo, há o que se teme, muitas
vezes mais fo rt e do que aquilo que se deseja. E
Vergílio Ferreira teme muito mais o comunismo de que vai ouvindo falar do que o fascismo
que conheceu. Ele o diz: «tudo depende do
que mais receamos. E eu receio mais Estaline
do que Marcelo Caetano# (p. 317)..°E isto porque o comunismo lhe aparece como a grande
violência contra a unidade do eu. Como, no
fundo, toda a massa, todo o colectivo, todo o
social, toda a política. Daí talvez algo que nos
poderia surpreender: o 25 de Abril, naquilo
que teve de euforia generalizada, de exaltação
arrebatadora, de inigualável experiência estética de participação colectiva, não deixa qualquer marca nestas páginas.
d. Donde, por fim, o grande confronto que
atravessa todo o «diário»: o diálogo nunca assumido plenamente com a psicanálise. Porque, independentemente do que se pense sobre as arquitecturas doutrinárias de Freud,
há um modo de pensar que é postpsicanalítico e outro que é pré-psicanalítico.
Vergílio Ferreira aceita, a seu modo, toda a
modernidade, menos aquilo que nela insiste

da dimensão psicanalítica. E, contudo, a cada
passo, este «diário» lhe dá voz.

O confronto com a psicanálise
Para o autor, Freud é incompreensível, lêse mas não se entende, e não se entende porque Vergílio Ferreira não aceita viver a fragmentação do eu
seria destruir por um lado
o que a arte lhe trouxe por outro. Que possa
existir uma euforia na ideia de um eu que se
disperse, se deixe consumir, que se gaste em
alegria, que aceite a exaltada despesa de si
mesmo — eis o ponto onde esbarra toda a sua
experiência fundamental. Isso impede-o de
várias coisas: de aceitar sem reservas a obra
de Fernando Pessoa; de falar de Bataille em
vez de Malraux; de ter uma visão minimamente compreensiva em relação ao erotismo;
de ler — simplesmente ler
Freud.
Toda a argumentação de Vergílio Ferreira,
neste campo, é extremamente sumária. Mais:
uma recusa liminar. Dizer que o «inconsciente» é absurdo porque ele só existe se for «consciencializável» é não sair do terreno do eu, é
não ver que o «inconsciente» é sempre a hipótese teórica de que o outro se serve para dar
conta do que em mim irrompe como sintoma,
é ignorar como a psicanálise se sustenta de
uma relação clínica que é necessariamente
plural.
O interessante é verificarmos como todo o
livro está repleto de sintomas
confirmando
na prática da escrita o que se recusa na cena
teórica. Seria longo fazer o recenseamento de
tais cicatrizes. Bastam alguns exemplos.
Complexo de Edipo, diz Vergílio Ferreira,
não existe. Como ele próprio testemunha: separado dos pais aos três anos, nunca sentiu
nada que se assemelhasse ao complexo de
Edipo. Contudo, espanta-se quando Eduardo
Lourenço lhe faz notar que ele «mata» os pais
em todos os seus romances. E acrescenta com
alguma candura: «não tinha reparado, chamaram-me a atenção» (p. 291).
—

—

—

A sublimação parece fazer pa rt e dessa fancaria teórica de que Freud seria responsável.
E, contudo, é forçado a aceitá-la: «A sublimacão da sexualidade. Um facto. Curiosamente,
esse interesse e o da a rt e variam-me na razão
inversa um do outro» (p. 142). Daí a relação
apontada entre «tensão» criativa / «tesão» (p.
120). Ou quando diz: «Quando um velho deixa de ter potência, ninguém estranha. Quando um escritor deixa de ter capacidade, toda a
gente parece estranhar» (p. 356). Ou ainda
quando observa: «Afinal é verdade que a a rt e
é uma sublimação do sexo. O canário, depois,
que ficou viúvo, canta que se desunha» (p.
364).
Fase lado-anal, para Vergílio Ferreira, não
existe. E, no entanto, essa é a dimensão fantasmática essencial dos seus textos, o núcleo
do seu núcleo obsessivo.
Daí o modo de conceber o erotismo — quase sempre embaraçado, quase sempre substituído pelas formas imediatas de sensualidade,
quase sempre associado à animalidade fisiológica. Toda a relação sexual é dada em termos
de trabalho («trabalhar uma mulher na cama»
é expressão frequente) ou mesmo de agressão
(«atacar uma mulher na boca» — p. 341). Todo o erotismo incomoda («Merda para o problema» — p. 341): por isso pode escrever deste
modo: «Erotismo — que chatice. A sedução
de qualquer mulher. A impossível necessidade
de desvendar, ter, destruir» (p. 23). Para
quem não crê em «pulsões de morte», temos
que concordar que não deixa de ser curioso
que utilize estes três verbos (o último é mesmo
destruir) para desfiar as várias alíneas de uma
prática erótica. Porque o erotismo fica sempre
aquém do amor. «São coisas diferentes —
quase opostas. No amor investe-se o que sobeja do erotismo» (p. 23).
O que parece apavorar o autor é que na relação erótica alguém se gaste. Isto é, que nela
se possa perder o que pela experiência da a rt e
se obteve. Gastar / não-gastar, eis o nó fantasmático que se desenvolve no eixo que apon-

támos para toda a obra de Vergílio Ferreira
entre aparição e desgaste.
6. Assim se compreende o resto. A obsessão
da limpeza, por exemplo. O que se diz de Joyce: «Não gosto — não acabo de gostar de Joyce.
Como `pessoa' é detestável. Amava o lixo, o
esterco. Foi sempre incapaz de se elevar à limpeza» (p. 162). Ou sobre Miller: «Certos passos de Henry Miller são nojentos. Atacar uma
mulher na boca, inundar-lha de esperma.
Porco. Dece rt o que tem que dar prazer. Também me dá prazer descarregar quando a tripa
me aperta (e nem o nosso cheiro nos cheira
mal como Cicero anotou)» (p. 341). Ou a recusa do lixo: «Um deus habita no que somos,
mas só nos instantes de graça se revela — ou
seja, nos revela na divindade que é nossa. Como a ce rt as substâncias, só o despojo de uma
enorme massa de desperdício no-la descobre.
Somos quase só desperdício. Mas a pequena
centelha que fulgura vale as escórias que se recusam» (p. 332). Ou o medo da velhice: «Na
velhice não se retém a vida interior» (p. 304).
Ou ainda o cerne da «teoria económica» de
Vergílio Ferreira: a questão do «pé-de-meia».
Assim: «a grande revolução económica do
nosso tempo foi a abolição da economia do
`pé-de-meia' — em todos os sectores. Não se
amealham tostões, sentimentos (afeição, lealdade, etc.). Tudo se esbanja: dinheiro, emoção, vida.» (p. 112).
Num ponto apenas a hipótese proposta parecia claudicar: a questão do dinheiro. Porque Vergílio Ferreira afirma não lhe dar importância. Mas a explicação acaba por surgir:
«Dizem-me às vezes que sou avarento. Não é
verdade (não o disse já?). O que acontece é
que ligo tão pouca impo rt ância ao dinheiro
que nem sequer o gasto...» (p. 339).
E o único sonho deste livro parece fabricado de propósito para o psicanalista: «Curiosamente, tive esta noite um sonho perturbante.
Sonhei que recebi várias notas de cem pesetas
com uma enorme carta escrita num maço de
papel higiénico. Juntámente com essa vinha

uma outra, constituída por um maço de tiras
de papel de que só estava escrita uma e meia,
ou seja, que-estava aí interrompida» (p. 390).

Uma íntima ternura
Todo o trabalho da vida terá sido o de tentar recuperar a ligação primeira com as coisas: o ir ao futebol po de constituir, por exemplo, «o fantasma de uma realidade que não
sei, e tivesse que ver com o haver mundo e um
lugar nele onde eu coubesse. Um elo à vida.
Uma raiz. E a sombra da eternidade que nos
coube. E a de que não somos estrangeiros na
Terra. Não o pude aprender na infância,
quando era de haver pais que o ensinassem»
(p. 151).
Todo o trabalho da arte procura assegurar
a aparição de si a si mesmo e colmatar todos
os vazios, os escoamentos, as rupturas do eu,
asquebrdmói,ospacejntd
consciência: «Que a distância de ti a ti seja
por ti preenchida» (p. 218).
Por isso, este «diário» — esfarelado de escrita, disperso de criação, reactivo de emoção,
solto, acentrado, urbano, feminino, plural,
perdido, fútil e nómada — será sempre penoso e incomodativo para o seu autor. Porque
ele é a escrita possível que se previne e defende
da escrita que se receia impossível. Contudo,
há nele, uma íntima ternura, uma beleza obscura: «Resta-me o abandono passivo a uma
íntima ternura, à sua obscura beleza, para lá
de tudo o que é belo e que me humedece o
olhar. Como quem ama ainda uma mulher e
lhe não pode tocar. Como quem envelhece e
entende a vida apenas na sua longa melancolia» (p. 369-370). E também, para aqueles que
não temem a despesa, o derrame, o desgaste,
a dispersão de tudo, para aqueles que não
amealham mas sabem encontrar-se na perda
de si próprios, este livro poderá surgir como
um livro de vida em relação ao qual nos apetece ser cúmplices e fraternais — um livro apaixonante.

Algumas páginas (inéditas) de "Conta-Corrente ", 2
20 de Setembro de 1978 (quarta). Não,
não é bem o vazio: é a secura, a mineralização do mais dúctil e fugidio em nós. E
a incapacidade de olhar uma flor ou o espaço azul e comover-me. Todo o mundo
vibra de uma força intensa de milagre e é
difícil centrarmo-nos onde o milagre
acontece. Uma flor. A vida intrínseca e
vertiginosa do que nela se realiza na sua
cor original, na sua forma incrível, no
perfume com que respira. Então, quando
o vejo, comove-me quase até às lágrimas.
Mas é preciso desbastar uma camada
grossa de urgências, de hábitos mecânicos, de naturalidade. E a vida não é natural. Nós habituamo-nos a tudo, como se
tudo tivesse evidentemente de ser assim.
Um homem junta-se a uma mulher e nasce um filho. Há centenas de milhares de
anos que isto assim acontece. E nunca
ninguém se mostrou intrigado. lntrigamse é com as heranças e as infidelidades e
coisas assim. Não com o facto fantástico
de nascer uma criança. De longe em longe lá aparece um tipo a mostrar-se espantado por haver gente e bichos e estrelas.
O menos que lhe chamam é reaccionário
ou tarado. A ordem da vida é a normalidade. Tudo o que for além disso é que é
estranho. Mas o que vai além disso é uma
ridicularia. O fantástico está antes.

3 de Outubro (terça). Que é que nos
quebra de encantamento, nos envolve de
um prazer terno, nos comove de um doce
bem-estar na figuração do passado?
Lembrar uma hora imóvel de calor num
Verão de outrora, abalada do vento, um
espaço balanceado de chuva, o erguer solene de uma lua cheia de Agosto, um horizonte de planície, um frio de neve, um
cert o instante em que me vejo passar numa rua, numa praça — tudo é motivo a
um recolhimento em mim, um apelo cálido a uma comoção de ternura, de melancolia, um vicioso prazer de estar triste,
como se chorasse e sorrisse. Tento às vezes entender esta misteriosa sedução do
passado, um pouco parecida com a contemplação da distância num horizonte
marinho, na extensão de uma planície. E

não sei. Talvez que tudo seja a imagem
difusa da morte, do reconhecimento obscuro de uma fraqueza ou anulação ou impotência, a revelação de uma fatalidade.
Porque tudo isso se dissolve na névoa, na
neblina que esfuma os contoi-nõs das,
coisas, lhes dá uma emergência fantasmagórica, os transpõe ao vago e difuso
que nos impede um confronto directo e
assim nos quebra em debilidade. Olho
pela janela os pinheiros, estão ali, reais,
posso tocá-los. Mas se os olhar reflectidos
no vidro dessa janela eles transfiguram-se
logo pelo indeciso do seu perfil, como o
céu se quebra no azul nítido — e tudo se
trespassa logo de um fantástico que me
turba e me comove. Deve ser uma coisa
parecida a perturbação ou emoção que
nos toma na mudança da observação de
uma coisa real para a sua imagem numa
fotografia: entre uma e outra está o apelo
à imaginação que transfigura a distância.
Mesmo que a fotografia esteja absolutamente nítida, o real modifica-se e cria-se
assim um espaço entre ele e a sua figuracão. O que sempre se altera em todos os
casos referidos é a segurança na nossa relação com o real: na lembrança do passado, na imagem reflectida, na fotografia.
O que se afirma em todos eles é consequentemente uma certa pena de nós. Entardece devagar, o sol escorre, liquefeito e
aveludado, pelos pinheiros. A comoção
que me toma vem da súbita distância que
através disso me transpõe à infinitude de
um passado. A comoção que me toma
vem de eu estar longe de mim, sem protecção. Virá? E se fosse apenas a presença insinuada de uma irrealidade transcendente? De qualquer modo, creio, a relação de nós connosco altera-se para uma
leve insinuação do desapossamento de
nós próprios. Mas porque é que isso se
traduz fundamentalmente em prazer e
não em susto, em receio, mesmo pânico?
Porque é que esta pena de nós é agradável? Não, não entendi tudo bem. Talvez
que o prazer derive de nos sentirmos
ameaçados e ao mesmo tempo defendidos, perto do perigo e livres dele, como
quando na cama ouvimos cair a chuva lá
fora — ou como quando adormecíamos
no colo materno. Talvez que tudo seja

ainda a memória de um ventre perdido. A
reflectir outro dia. A reflectir.

15 de Junho de 1979 (sexta). De novo
em Fontanelas, e há quanto tempo aqui
não vínhamos. Chegámos anteontem e todo o tempo se me gastou no encantamento disto. O silêncio que se afunda no rumor alto do pinhal, a paz a toda a volta e
o olhar perdido na meditação de nada, o
mar largo incendiado de luz. E é só do
que me apetece falar. Sempre o mesmo e
sempre tão outro. A vida resolve-se numa
ou duas ideias, num ou outro sentimento
fundamental. O resto é distracção disso,
até lá regressarmos como quem regressa a
casa. O meu sentimento fundamental não
sei qual é. Mas podia ser o do êxtase
diante do mundo e do mistério que lá mora e nunca atinjo. Qualquer coisa aí me
fala e eu pressinto como uma presença
numa casa deserta, e estou a ponto de
descobrir, de ver, e se me furta sempre, e
se me esconde, para de novo se anunciar,
me fazer sinais, num jogo «às escondidas», em que todavia não há nada que se
esconda e é tudo a minha suspeita vã, o
anúncio de uma inquietação. No chão do
escritório, os pinheiros estremecem no irreal das suas sombras, para lá da janela
vejo-os balançarem ao grande vento do
mar, ressoa ao alto da rama a grande voz
dos espaços. E o que invencivelmente se
me impõe é quedar-me suspenso, expectaste, atento ao mistério como um cão.

9 de Outub ro (terça). No sábado, dia 6,
pelas dez horas da manhã, morreu minha
mãe. Fui nesse dia, cheguei à noite. Minha mãe estava já na Capela da Misericórdia e aí a fui ver. Estava serena, dormia. Ia fazer 92 anos em Março. A Mana
contou-me a mo rt e. Estava na cama, a tomar o café. De repente teve uma aflição,
vomitou. E de súbito a cabeça tomboulhe nas mãos de minha irmã. Estive até à
1 hora na Capela, fui-me deitar. O Zé ficou toda a noite com não sei quem. E domingo foi o funeral. Estava um dia de nu-

vens, com um vento de sudoeste a ameaçar chuva. Abriu-se-lhe a cova ao pé da
do meu Pai. E aí ficaram os dois para a
eternidade. Na confusão da morte, não tive tempo de pensar. Mesmo enquanto a
olhava, composta no seu caixão, mal poderia pensar. Decerto, porque até ce rto
ponto, era já uma «estranha». Um pouco
desfigurada, a cor terrosa, o ambiente funéreo, afastavam-na um pouco de mim,
suprimiam-lhe o seu ar alegre, a integracão plena na vida viva que sempre teve.
Penso agora um pouco, tento entender.
Noventa e dois anos são uma vida completa. Sofreu, amou, foi amada. Lutou,
criou os filhos, envelheceu entre os seus.
Teve uma história de amor difícil, mas
venceu. Meu pai era de gente muito humilde, toda a família de minha mãe se
opôs. Um tio padre chegou mesmo a bater-lhe... Só o pai dela, o meu avô que
não conheci, lhe entendeu a paixão. E a
certa altura, teria eu uns dois anos, partiram. Deixaram três filhos, eu e meus irmãos, levaram só a Virgínia, a minha irmã mais velha, para a continuação do
lar. Depois regressaram, minha irmã
mais velha morreu. Depois voltaram a
partir, meu irmão mais novo, o César, foi
ter com eles. Depois voltaram de novo e
não sei se part iram de novo. E finalmente
regressaram de vez, ficaram a viver com
minha irmã Judite. Nesta instabilidade
de vida, só eu fiquei sempre de fora nos
vários arranjos da família. Porque mesmo
depois do regresso, só convivia com eles
nas férias. Assim a família e os pais me
foram um mito da razão. E foi essa mãe de
razão e a legenda não bem dela, mas do
oculto apelo a que fosse, que eu só quase
conheci. Mas entendo aí uma situação
igual para os meus Pais. Eles, todavia,
tinham outros filhos em quem pudessem
realizar-se. Eu não tive. Repenso-me a
olhar minha mãe na capela. E uma ternura sufocada sobe agora em mim. Ternura
pela mãe a que decerto sempre aspirei e
tomou a forma do mito que a simples palavra tece. Eu amava minha Mãe. Mas
amava sobretudo a que nela quis amar.
Sei no entanto que foi preciso ela emigrar
para eu sequer saber pensar isto. De
qualquer modo, sem a Mãe real ou a que
em mito construí, agora estou mais só.
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Concílio, João XXIII, guerras coloniais: essas foram as esperanças — e as brechas — abertas nos anos 60. A crise actual
tem um perfil muito diferente.

A crise dos cristão de esque rda
to aflige os bispos de hoje, a liberalização
do sexo, a crise da moral tradicional, a
perca de identidade dos sujeitos sociais,
etc.). Fim das ideologias? estas, que pertencem decisivamente ao modo de producão, vão sempre buscar a sua «matériaprima», por assim dizer, ao simbólico do
pólo parentesco, aonde se põem as questões concretas do corpo e da terra — as
questões ecológicas — e é este, que por
efeito do próprio sistema industrial, está
minado e abre fendas enormes. Emprenhar o simbólico é a condição «sine qua
non» da eficácia das ideologias, condição
de ela se tornar o discurso (alienado por
definição) dos próprios sujeitos. As ideologias não morrem, modificam-se: desemprego, (in)segurança de emprego,
medos de vários géneros, é por aí que elas
andam hoje.
A crise do cristianismo resulta assim
desta inversão a 180.° da relação de dominãncia entre os dois pólos da sociedade e
toda a ginástica das Igrejas é de tentar
adaptar-se, da forma mais fácil e eficaz,
ao novo estado de coisas.

Fernando Belo

á quase que se não sabia que
ainda havia disto em Po rt ugal, mas a movimentação
nestes últimos meses de uma
série de organizações e de
grupos de cristãos que, grosso modo, se
pode dizer serem de esquerda, vem lembrar, ao menos aos que nela pa rt icipam,
que sim, que existem, que são muitos por
esse país fora e que, como muita outra
coisa, também estão em crise.

Os anos 60 e 70
A crise de agora é muito diferente da
dos anos 60 em que, a cobe rt o das esperanças em torno do Concílio e das encíclicas de João XXIII e na brecha abe rt a em
Po rt ugal pelo eclodir das guerras coloniais que vieram marcar a última década
do fascismo, apareceu uma clara corrente
de «católicos progressistas», como então
se dizia. A crise foi então afirmativa, de
politização acelerada, levou ao empenhamento político até a uma ce rt a clandestinidade, ao encontro com o marxismo, ao
enfrentamento do regime e da Hierarquia
católica que àquele se ape rt ava. Regida
pelo medo, tal Hierarquia conseguiu enfraquecer a JOC (meios de jovens operá
rios), JEC e JUC (estudantes liceais e universitários) e contribuir assim para a sua
radicalização política. A crise teve, por
outro lado, uma dimensão relativa à sexualidade, com a célebre encíclica contra
a pílula, de Agosto de 1968, que levou muita dessa boa gente a desligar-se lentamente das orientações morais da Igreja, como
já o faziam das políticas; igualmente, face ao desencanto do jovem clero com a
obstrução surda do Episcopado português à renovação conciliar, parte deste foi
levado a buscar no casamento um outro
modo de viver.
Com surpresa para muitos observadores, o 25 de Abril veio revelar que o grosso
desses católicos progressistas estava de
facto desvinculado da Igreja, uns mais
outros menos, mas boa pa rt e inclusive desinteressada pura e simplesmente do cristianismo sem mais. A contraprova foi dada pela tentativa de algumas três centenas se organizarem, em inícios de 75,
num movimento de «cristãos para o socialismo», que veio a fechar a loja um ano
mais tarde, ao ter constatado não ter aindã no No rt e e não ter já no Sul terreno de
impacto real para a sua acção.
Quanto à Igreja oficial, os acontecimentos de 74-75 (nomeadamente Radio
Renascença e manifestações a bispos no
Verão quente) confirmaram a sua linha
pautada pelo medo, quer de perder posições, quer de perder, a pouco e pouco, o
clero de que dispunha e não vê como ir
substituindo. Que nela, em 1980, continua a não haver praticamente nenhum
dinamismo de adaptação às novas realidades, nenhuma «corrente conciliar», toda a gente o sabe, mesmo estando de longe: quando a Igreja mexe, isso é notícia.
Tomemos agora distância para reflectir
sobre a actualidade.

O parentesco e o político
Qualquer sociedade humana organizase, de forma a garantir a sua sobrevivência, segundo dois tipos de estrutura que
se diferenciam mais ou menos conforme a
sua extensão e o seu grau de desenvolvimento.
O primeiro tipo responde a um ce rt o
número de questões fundamentais, como
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a necessidade de conter as energias sexuais para a organização do trabalho
quotidiano, de preparar a integração dos
que nascem, de adiar quanto possível a
mo rt e e lhe dar um sentido referido à vida, de elaborar a linguagem para a comunicação, etc. Dispositivo sexual, higiene,
tratamento das doenças, culinária, cuidados com os mo rt os, educação, etc., são
assim respostas das sociedades a tais
questões, variáveis de um lado para o outro e ao longo dos tempos, através da estruturação das re lações de pa re ntesco,
com as respectivas regras morais, crenças
religiosas, modos de casamento e saberes
adquiridos, num todo a que podemos
chamar o modo de re produção duma sociedade, às mulheres cabendo lugar preponderante.
O segundo tipo diz respeito à necessidade de organizar a produção económica
em função do consumo, de garantir a
contenção das agressões internas entre os
seus elementos e a defesa do todo social
face a agressões externas, de assegurar
enfim a coesão propriamente política do
conjunto social, incluindo a sua coerência
mito-ideológica: tal modo de produção é
tradicionalmente assegurado pelos homens. Quanto mais diferenciada se torna
a sociedade, mais visível se torna este polo da sociedade, com as suas leis, administrações, exércitos, polícias, empresas,
comércio, escolas, etc., o Estado garantida a sua coesão, face às contradições inerentes ao conjunto do processo, à semelhança do papel do pai de família para
garantir os excessos do processo libidinal
que sustenta o modo de reprodução.
Temos assim dois pólos da organização
social, o do parentesco e o do político, o
primeiro formando uma espécie de rede
ho ri zontal segundo os espaços próprios
do território e aonde os corpos dos agentes sociais se tecem como sujeitos, o segundo constituindo-se mais ve rt icalmente
segundo hierarquias de complexidade
maior ou menor. Qualquer análise social
tem que dar conta das respectivas lógicas
irredutíveis uma à outra (como o mostra
suficientemente os trabalhos dum Freud
e dum Marx, dirigidos a cada um desses
pólos), mas com inter-relações múltiplas,
sobredeterminando-se. Cada vez me pa-

rece mais claro que qualquer reflexão
sobre o fenómeno cristão, e bem assim
sobre os movimentos sociais recentes (estudantes, mulheres, comunidades, questões de consumo, de contracultura, etc.),
têm que ter em conta a forma como as relações entre estes dois pólos do social se
desenvolveram ao longo da história da
Europa. Obviamente que as reflexões que
seguem, no espaço reduzido duma folha
de jornal, serão simplificadoras e só se
justificam como sugestão de questões.

A cristandade e a sua morte
Como é que o cristianismo foi a ideologia dominante nas sociedades europeias
até ao século XIX? Independentemente
das sobrevivências «pagãs», ao rés dos
corpos e das terras, em muitos locais (que
hoje são objecto de estudo de muitos historiadores), é inegável que o cristianismo
europeu se desenvolveu como um sistema
coerente de respostas (morais, doutrinais,
rituais) — mais inspiradas aliás no Artigo
do que no Novo Testamento — às questões
do pólo parentesco da sociedade medieval. Mas só o pôde fazer organizando-se
como Igreja, ou seja como aparelho (ideológico) pe rt encendo enquanto tal ao pólo
político, como mostra sobejamente as largas propriedades, os tribunais e polícias
inquisitoriais, a importância política do
alto clero (de que há ainda como traço o
«dom» que os bispos daqui continuam a
usar), etc. O que permitiu tal a rt iculação
duradoura foi o facto de a actividade económica dominante, feita de agricultura
empírica, se organizar empresariamente
adentro das relações de parentesco, com
o consequente papel reduzido das formas
(pré)estatais.
O capitalismo industrial veio a acabar
com isto, como assinala suficientemente a
longa luta anticlerical da burguesia ascendente. Podemos mesmo caracterizar o
seu estádio actual, deste ponto de vista,
como a consolidação definitiva do pólo
político, do modo de produção (capital,
Estado, escola, mass-media), como dominante da complexa estrutura social, com
o consequente relaxamento das relações
de parentesco (a crise da família que tan-

Tal ginástica não é só de hoje e a sua
trave mestra foi introduzida em meados
do século passado por Mons. Dupanloup,
bispo liberal francês: a distinção entre o
temporal que diz respeito ao Estado, e o
espiritual, que diz respeito à Igreja., esta
abandonando, aonde a tal foi obrigada,
os lugares políticos que teve durante séculos, e definindo para si um «terreno espiritual», feito de ideologia moral e religiosa, aonde pretendeu, e com êxito relativo,
guardar a influência sobre as questões do
pólo do parentesco. As direitas ajudaram
à festa que lhe convinha, as esquerdas
acomodaram-se dela.
Foi neste espaço ideológico que surgiram os diversos movimentos de «leigos»
(em gíria eclesiástica), a começar pela célebre Acção Católica. Distingamos aí
duas linhas principais, segundo o eixo determinante da sua estratégia. Alguns movimentos privilegiaram o pólo parentesco,
ou seja, definiram-se primariamente pela
acção junto das pessoas concretas e das
suas relações na «base» (locais de itrabaIho (1), família e bairro, tempos livres,
etc.): os padres operários, a acção católica mais combativa (meios operários,
agrários e estudantis), as mais recentes
«comunidades de base», desenvolvidas
nomeadamente na Itália. Outros, os «católicos progressistas» e. "mais modernamente os «cristãos para o socialismo», a
«teologia da libe rt ação» na América Latina, por exemplo, privilegiaram o pólo
político e deram, em consequência, uma
importância maior ao marxismo como
método de análise da sociedade.
Um texto mais extenso implicaria
nuances que aqui não cabem: a adopção
dum pólo estratégico não faz nunca esquecer o outro, teorize-se como se teorizar. Por exemplo, a JOC, nomeadamente
francesa, desenvolveu um método pedagógico de acção para os seus militantes,
conhecido como «revisão de vida», que
lhes permitiu uma actuação predominantemente no pólo parentesco mas os trouxe
ao pólo político, da forma eficaz que testemunha a importante central sindical
CFDT, formada a partir de operários
católicos, e bem assim a exemplar greve
da fábrica LIP, nos inícios dos anos 70.
Na outra corrente que distingui, as coisas foram menos felizes: o cristianismo
estando feito para responder imediatamente às questões do pólo parentesco e
não tendo nunca podido elaborar uma
teologia consequente da economia e da
política, era inevitável que tais correntes,
de uma maneira ou de outra, viessem a

dar ao marxismo e às suas estratégias (revolucionárias, reformistas ou sociaisdemocratas, pouco importa) o papel decisivo. Consequência: a dimensão evangélica de que se reclamavam ficou subordinada à problemática do pólo político e das
rtidárias (o que no suaorgnizçõep
contexto da distinção espiritual/temporal
é igualmente verdadeiro das correntes de
direita, democracias-cristãs ou fascizantes). Tais militantes cristãos não deixaram de ter um papel impo rtante, em geral subalterno, feito muitas vezes de grande dedicação à causa. O que precipita a
crise é uma questão de identidade cristã,
como mostra a pergunta frequentemente
posta nestes meios: para que serve a fé na
nossa prática política? E aqui estamos,
sem resposta.

O Evangelho face
ao parentesco e ao político
Será necessário precisar um pouco de
que lado falo, pois este meu arrazoado
pode parecer trazer água ao moinho da
Hierarquia eclesiástica, sempre pronta a
anatemizar os cristãos de esquerda.
A ambiguidade fundamental do discurso de papas e bispos reside em que ele
não sabe (nem em rigor pode, a não ser
retomando o discurso político, em geral o
da direita) falar senão das questões relativas ao pólo do parentesco, mas fá-lo dum
lugar político que a distinção espiritual/temporal irremediavelmente esconde a seus olhos (é para isso que serve a
ideologia). Tal lugar tanto pode ser denunciado pelo discurso marxista (que há
muito o fez, caracterizando-o como aparelho ideológico de Estado, em terminologia de Althusser), como pelo discurso
evangélico, que também sempre o fez nas
margens contestatárias da cristandade.
Só que, quero crer, tal denúncia também vale para o lugar dos mesmos cristãos de esquerda. O Evangelho, ao menos
tal como o li, é uma narrativa (e não uma

doutrina) duma potência actuando de
forma transformadora ao nível das relações corporais, do pólo do parentesco,
portanto. Tal potência tem incidências
subversivas no campo político no lugar
mesmo em que este tem incidências sobre
os corpos e os desejos (sem o que Jesus
nunca teria sido mo rto como foi!) mas
opondo-se à relação de poder (de classe)
que estrutura o mesmo político e nunca
como seu substituto. (Julgo que é por isso
que nunca é poss 'el tirar lições política!
do Evangelho e que este nunca pode p re
-tendraqulipoversad
social.) É só a partir duma prática eficaz
ao nível dos corpos e da terra que se pode
pretender ter uma referência clara ao
Evangelho: esta não de ixa de ter implicações impo rtantes ao nível da qualidade da
energia dos militantes (que nome feio!)
em política e em economia, mas nunca
sob forma de teoria e de estratégia, as
quais requerem análises adequadas a que
o Evangelho é tão estranho como o é à Física ou à Química.
Se este ponto de vista parece bizarro,
para além de exigir mais explicações, é
também porque todos estamos dominados, cristãos ou não, pela dicotomia espiritual/temporal que legitima o `statu quo'
da Igreja em terreno de capitalismo industrial. Note-se, aliás, que do ponto de
vista do político e a bem da democracia,
não é provavelmente hoje possível alterar
esse `statu quo' nem eu o pretendo aqui.

As novas questões
Se o meu texto tem alguma pertinência, é em vista da prática dos cristãos em
crise, por imperativo, me parece, das novas questões, assinaladas acima, que têm
a ver com uma reestruturação das relações sociais ao nível do parentesco, que
por todo o lado se começa a buscar nos
países ditos mais avançados; questões
que postulam redes comunitárias muito
flexíveis para se viver a afectividade e o
sexo, a cultura e o consumo, quiçá a

própria produção e de que sugeri alguns
exemplos na comunicação que fiz para o
Encontro em questão. Est as novas questões, que tanto se rvem a crentes como a não
crentes e se põem no espaço novo que o
próprio modelo industrial abriu nas suas
malhas, são elas que denunciam o tratado moderno das Tordesilhas que é a distinção espiritual/temporal ao dizerem
que a verdadeira diferença, dependente
daqueloutra entre parentesco e político, é
entre potência e poder.
Não se trata de advogar um «regresso
ao privado», como por vezes se diz, mas
de tentar perceber que é no terreno concreto dos corpos e das suas energias ou
desejos, do «valor de uso» das coisas e da
terra, que reside a única potência capaz
de transformar á terra, seja embora sob a
forma duma semente. O estalinismo, que
não é um acidente da história, mostra
bem como uma estratégia puramente voltada para o pólo político, unicamente
conduzida por razões de Estado, como se
diz, sem a potência da tal semente de
transformação dos desejos, não leva senão a transformar uma opressão noutra
opressão. Bem o sabem os operários polacos. Uma transformação da sociedade,
revolucionária ou não, só será conseguida
se actuando nos dois pólos da sociedade,
cada um segundo as suas lógicas.
Dir-se-á que toda a gente já sabe isso.
Os partidos e as Igrejas, parece que não.
Poder-se-á com mais razão dizer que deslindar concretamente, para agir, as duas
lógicas, não é tarefa fácil. Mas julgo que
importante, pelo menos para os cristãos
de esquerda, senão para os ecologistas, as
feministas e outros sonhadores.

O sexo e o Evangelho
À laia de 'post-scriptum'. Freud mostrou bem como o cristianismo, como moral e como religião, está indissoluvelmente ligado ao sexo e à sua repressão. Não é
por acaso que os cristãos de esquerda são
estranhamente silenciosos sobre tal ques-

tão, que raramente vi levantar em assembleias suas, mesmo lá por fora. O feminismo e a «libertação sexual» aí estão
para nos pôr à prova, até nos seus impasses. Trata-se dum terreno movediço,
avesso a teorizações, que oferece irredutibilidades específicas a qualquer discurso,
mormente ético (ou não fora a libido na
génese da razão, segundo a psicanálise).
Terreno nevrálgico, aonde a potência de
que conta o Evangelho semp re (ou quase)
se anulou, em apologias de virgindades,
castidades, celibatos, matrimónios indissolúveis, em anátemas de pílulas.
Receitas, ninguém as tem, que o sexo
não é para farmácias. Mas pode-se constatar que a liberdade-sexual-enfim se tem
revelado muito pouvo livre, geradora de
novas tristezas, solidões, «sacanices» e
mesmo duma como que nova opressão
das mulheres que se querem livres em terreiro onde o machismo continua campeando.
A região do parentesco não se limita à
sexualidade, mas esta é, de certa maneira, o seu lugar de ve rt igem, mais propício
à perca da identidade cristã do que o
próprio político: julgo, em todo o caso
que, juntamente com a questão da horrível fome do Terceiro Mundo, é o lugar da
batalha decisiva para que haja um futuro
para o Evangelho.
(1) Todos nós estamos sujeitos às duas lógicas das
estruturas sociais: quer porque elas se sobredeterminam no campo do que se pode, grosso modo, chamar consumo (o «valor de troca» releva
da lógica do modo de produção, o «valor de uso»
da lógica do modo de reprodução), quer porque,
nos locais de trabalho, por exemplo — e hoje em
qualquer espaço da cidade — as nossas energias, submetidas à lógica do inconsciente, são
apropriadas pelas regras do modo de produção.
Um bom índice seria o dos discursos: dois tipos
de linguagem se cruzam constantemente em
qualquer ponto, um que releva da lógica da estrutura política (mais abstracta, na «terceira
pessoa», rígida), outro que releva da lógica das
estruturas do parentesco (mais perto dos corpos,
dos desejos, em eu/tu, flutuante).
Atenção: não se trata de opor social a individual: qualquer dos pólos define estruturas sociais que nos determinam como sujeitos.

"...canto, e canto o presente, e também o
passado e o futuro porque o presente é todo o
passado e todo o futuro e há Platão e Virgílio
dentro das máquinas e das luzes eléctricas..."

A vasta beleza do betão e do mármore,
integrando progresso e modernidade no eixo
velho de História da cidade de Lisboa — a nova
Sede do Banco Espírito Santo e Comercial de
Lisboa. Na paisagem nada foi maculado. No
traçado tudo foi pensado. Para o conforto. Para a
harmonia. Para a humanização do ambiente.
Mesmo para além do cheque, visite a nova Sede
do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa.
"Numa só carícia à alma", como diria o velho
Alvaro de Campos...
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Acercada Música
José Sesinando
ssim como há determinados
movimentos de pretensa solidariedade para com os cegos que estes não vêem com
bons olhos, também há
músicos que não dão ouvidos a certas
considerações sobre a sua a rte. Atrevome, porém, a alinhar algumas notas sobre o assunto.
Mozart foi, como toda a gente sabe,
um «enfant prodige» (1). Não o foi, porém, durante toda a sua vida. Conta-se
que aos quatro anos já tocava piano; a
verdade, contudo, é que começara a treinar-se muito antes, tendo sido o mais autêntico representante da escola prémozartiana. No apogeu da sua carreira,
Mozart tornou-se insupo rtavelmente vaidoso e insultou os compositores seus antecessores, nomeadamente através de um
opúsculo publicado, anonimamente, em
Inglaterra, sob o título Look Bach in Anger (2).
Quanto a Schubert , chega a haver dúvidas sobre a sua verdadeira identidade.
Presume-se, no entanto, que ele fosse
uma sua tia, o que era frequente naquela
época (3).
Beethoven atingiu tamanha e tão súbita notoriedade com a Quinta e a Nona
Sinfonias que não teve outro remédio senão compor as outras sete, para preencher as lacunas. Há uma ce rta injustiça
ao falar-se no seu concerto em lá menor,
porque lá maior era ele, não há dúvida.
Este concerto tem um andamento que ficou retido no ouvido do povo (4).
Ravel escreveu um Concerto para a
Mão Esquerda que o tornou célebre (5).
Os canhotos têm, todavia, de o executar
com a mão direita. .
E o canto gregoriano? (6)
Passemos, agora, a Schoenberg.
Schoenberg não deve ser confundido com
Debussy — nem, de facto, há razões para
crer que o seja. Por isso se diz que Debussy é inconfundível. Aí está, por exemplo, a sua tão característica Pénélope
— não, essa é de Fauré — ou a Daphnis
et Chloé — perdão, o autor desta é Ravel
— ou o seu Concert Champêtre — esperem, este é de Poulenc —
Como dizíamos, Debussy é inconfundível. Não é o que aconte ce com Weber e
Webern. Weber (no singular), houve vários; mas, com esse apelido no plural
(Webern), só houve um — o célebre autor
de O Martírio de São Sebastião (que,
aliás, é de Debussy).
Não está ainda bem apurada, porém, a
relação entre a Música para o Fogo de
Artificio, de Haendel, e o Pássaro de Fogo, de Strawinsky (7).
Vejamos, de passagem, algumas noções teóricas. Já não era sem tempo.
O «contraponto» era tocado, simultaneamente, por dois executantes, ambos
com muita graça, geralmente da mesma
família, de costas voltadas um para o outro (Bach to Bach); quando os músicos
tinham pequena estatura, chamava-se
«contrabaixo» (8). A certa altura, um deles cansava-se, desistia e ia-se embora:
era o que se chamava, metaforicamente,
a «fuga» (ou, pelo menos, a «cavatina»).
O «lied» (plural, «lieder») caracteriza-se
por ser cantado por uma senhora de vestido de noite, encostada a um piano Bechstein (9). Os «lieder» (singular, «lied») são
normalmente em alemão. Não faz mal.
A ópera destina-se, evidentemente, a
quem gosta pouco de música e pouco de
teatro. E cantada quase sempre em italiano e, duma maneira geral, os seus compositores chamam-se Rossini (10). Recentemente assistiu-se a um ressurgimento
22

do interesse pela ópera, mas eu não estava lá. Na ópera os intérpretes podem, impunemente, dar gritos. Uma das mais famosas óperas é a Manon, de Rossini (ou,
bem vistas as coisas, de Debussy).
O «libretto» de Os Palhaços ganhará
mais realismo se for cantado sobre a partitura de O Carnaval de Schumann; mas
cantar A Americana ao som de Uma Arlesiana em Paris é susceptível de gerar
confusão. Seria uma piada de mau gosto
conjugar Uma Noite no Monte Calvo com
O Barbeiro de Sevilha (vd. supra, in Rossini). Não deve hesitar-se, contudo, em
levar Mathias, o Pintor aos Quadros de
uma Exposição.
Outro género musical bem diferenciado é o do concerto para um instrumento e
orquestra, ou vice-versa, em que o solista
— assim chamado por estar (e ser) acompanhado — mantém uma relativa independência perante o maestro. Toca só de
vez em quando mas, em regra, leva mais
palmas (11).
Daí uma certa emulação, que se manifesta mormente quanto à velocidade da
execução. Conta-se que, numa tarde,
Toscanini (12) conseguiu terminar a regência do Concerto n.° 2 de Rachmaninoff noventa e três minutos antes de Arthur Schnabel sair do hotel (13). Inversamente, Gieseking fartou-se de dar recitais
sem Toscanini aparecer (14).
Também muito famoso é. o conce rto
para violino de Ingres.

Há Bach e Bach
A personalidade do maestro é, indiscudo, de tal modo a Sinfonia do Novo Mundo, de Dvorak, que esta peça passou a ser
conhecida, entre os apreciadores, por

Concerto para Gripe e Orquestra. Pode
acontecer que o maestro interrompa a execução, de quando em quando, para dar
determinadas explicações à assistência; a
este género de música chama-se «palestrina».
A música sacra é muito bela, graças a
Deus. Nela se distinguem Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Carl
Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Bach, Wilhelm Friedemann Bach,
etc. (15).
Sibelius, tendo nascido na Finlândia,
logo revelou grande predisposição para
ser finlandês. Os factos viriam a confirmá-lo. Tivesse Yves Montand nascido na
Costa do Marfim, e outro gaulês nos cantaria (16).

Metal pai, metal filho
Um breve aperçu dos principais instrumentos musicais logo nos revela -que o
piano começou por ser chamado «pianoforte» porque nele se podia tocar tanto
«piano» como «fo rte», ao contrário do que
ocorri a nos precedentes clavicórdio e
harpsicórdio (17). Para dar notas mais altas convém que o piano seja vert ical. Tem
pedais, mas não costuma ter carburador.
O violino tem quatro cordas (no que se
distingue do violoncelo, que também tem
quatro cordas), mas será medíocre o violinista que dessas quatro cordas só consiga
tirar quatro notas. A manutenção de um
violino requer muita paciência, sobretudo
quanto ao arco: há que resinar-se.
O bombo, porém, não se toca com arco. É muito fácil de tocar. Já a flauta é
uma gaita. O trombone de vara requer
muito fôlego e músculo, para não se ficar
A. Os ferrinhos são bons para desenferrujar. Um organista não precisa, logo no

começo da carreira, do seu instrumento
(18). Os violinos — de que já falámos —
dividem-se em estratos vários (ou, em italiano, «stradi» vários): primeiros, segundos, etc. O contrafagote produz um escasso número de vibrações por segundo,
mas faz o que pode; sempre oboé melhor
que nada. A trompa de caça é a mais indicada nos concertos campestres (vd.
supra, in Debussy), mas o emprego do
banjo e do cavaquinho não é o rtodoxo na
execução de marchas fúnebres (19).
Colocando-se muitos músicos num palco obtém-se uma orquestra sinfónica. Esta divide-se em madeiras (assim classificadas por serem de metal), cordas (presas
à madeira), metais (cuja a rte de execução
se transmite de geração em geração —
metal pai, metal filho) e percussão (20).
Os teóricos não sabem, contudo, em que
naipe classificar a harpa e o pente com
papel de seda. Há orquestras mais pequenas: são as de câmara ou municipais. Os
quintetos dividem-se em quintetos propriamente ditos, qua rtetos e tripés.

Tópicos finais
Continuando a estabelecer as nossas
distinções (21), notaremos a seguir que é
inteiramente legitimo optar por um (ou
mais) de entre vários compassos, os principais dos quais são o binário (dois por
quatro — ou meio), o ternário (três por
quatro, o que dá 0,75 a cada um) e o
quaternário (quatro por quatro, ou seja,
já mais bem servido). O binário usa-se
nas marchas militares («ó binário, marche!»), o ternário nas valsas (um, dois,
três; um, dois, três) e o quaternário no
resto, que é quase tudo. Há também o
três por oito — o que já proporciona a razoável superfície (22) de vinte e quatro
—, o «C cortado» (para economizar) e o

compasso de espera (que, enervantemente, costuma verificar-se no Barbeiro) (23).
Ravel chegou a cultivar o jazz (24), mas
não está provado que se tenha interessado
pelo fado (25). Os Bãcher (singular,
Bach) constituíram o primeiro conjunto
«Ja, ja» da história da música. Note-se
que O Danúbio Azul nada tem de comm
com os «blues», excepto quanto a estar
igualmente contra-indicado aos daltónicos. Pode ser tocado tanto em registo monaural como com som esferográfico. O
metrónomo serve para contar as rotações
por minuto — a que os ingleses, mais
conservadores do que os latinos, chamam
«revolutions per minute».
Mas também eles, e os alemães, têm a
mania de chamar letras às notas; o A é o
lá, quando se está mesmo a ver que devia
ser o dó; vêm os franceses e chamam «ut»
ao dito dó. Para evitar confusões, recomenda-se o uso de uma mnemónica, como por exemplo a seguinte, muito fácil de
fixar: dó como em «domínio»; ré como em
«redemoínho»; mi como «entre Douro e
Minho»; fá como em «fácil domínio»; sol
como em «solstício no Minho»; lá como
em «Douro sem latifúndiõ»; si como em
«latifundiário sibarita nefelibata».
Adivinho, no ar, a cruel dúvida do leitor (26): terá havido realmente vantagem
em abandonar a escala pentatónica? Vários compositores interrogados, declararam-se espantados com a pergunta. Um
deles chegou mesmo a falar na escala dodecafónica (27).
A arte da composição tem evoluído
muito: hoje pode mesmo compor-se por
meio de uma máquina de calcular (28).
De concreto, pouco sei sobre a música
concreta. A música electrónica é produzida industrialmente, e os seus «stocks» ficam depositados em armazéns — em alemão, «Stockhausen» — até servirem para
fazer demonstrações de alta fidelidade. A
alta fidelidade é coisa de amadores e não
de amantes.
Quão longe estamos das magníficas
óperas de Rossini, orquestradas por Debussy e regidas por Toscanini! Mas isso
era na época em que os burgueses eram
Brandeburgueses.
(1) Apenas por lamentável distracção empreguei,
desnecessariamente, uma expressão em língua
estrangeira. Não voltará a acontecer. Sorry.
(2) Ainda era John unborn
(3) E, sobretudo, naquela família.
(4) É um adágio popular.
(5) Já em criança escrevera um Conce rt o para a
Mãozinha Esquerda, bastante mais pequeno.
(6) Sim — e o canto gregoriano?
(7) A dúvida subsiste apenas quanto ao pássaro e
ao artificio. O fogo deve ser o mesmo.
(8) É extremamente difícil e moroso executar um
«crescendo» num contrabaixo — quase tanto
como um «diminuendo» num sax-alto.
( 9) Por vezes, dá a impressão de que o piano é que
está apoiado na senhora. O piano é, então, um
Steinbeck.
(10) Há quem distinga entre Rossini, Sacchini,
Spontini e Bellini, mas essas distinções, na
prática, não resultam.
(11) «Não é justo», disse uma vez Van Otterloo a Nikita Magaloff. Este respondeu-lhe em russo —
e com razão.
(12) Ou, melhor, um dos Toscanini, porque é bem
sabido que praticamente todos os maestros se
chamam Toscanini (singular, Toscaninus).
(13) Schnabel declarou, depois, que julgava que o
concerto fosse à noite.
(14) Ao contrário do que poderia supor-se, o autor
da Tosca não é Toscanini, mas sim Rossini.
Quero eu dizer, Debussy.
(15) Mais ainda se distinguiu, nessa família,
Adolph Ferdinand Bach, por não ser músico.
Era um excêntrico.
(16) Isso quase seria meter um Lanza em Africa.
(17) No Museu Musical de Trentino encontra-se um
belíssimo harpsicórdio que pertenceu a Pimpinella Scarlatti. O Cravo bem Temperado, de
Bach, é um pleonasmo, porque o cravo já é um
tempero.
(18) A função fará o órgão.
(19) Durante estas, é mais adequado pôr-se o
maestro em ponto mo rto.
(20) Wagner foi percussor da música sinfónica. Note-se, de passagem, que as melhores sinfonias
ainda hoje estão incompletas (vd. infra, in
Schubert).
(21) Este trabalho tem muita distinção.
(22) A superfície, em música, chama-se área.
(23) Devia referir-se ao compasso de espera Shakespeare, quando disse que «o resto é silêncio».
Seja como for, a frase ficou célebre. Tudo
quanto Shakespeare dizia era, aliás, logo aproveitado para títulos de romance.
(24) Cf. seu epitáfio: «Aqui jazz Ravel».
(25) Os fados não lho permitiram, de tão maus que
eram.
(26) De cassettes, naturalmente.
(27) É até certo ponto natural, mas escusava de ser
malcriado.
(28) Já era de calcular.

"O meu re no por uma escada!"
Alexandre Pinheiro Torres

A

s muralhas das fortalezas
não podem ser saltadas à vara. Do outro lado não há
colchões de espuma. E depois a fasquia olímpica
coloca-se conforme as possibilidades dos
atletas. Para transpor ameias é necessário, muito terra-a-terra, averiguar da altura a que se situam e arranjar escadas,
rampas ou torres-catapultas que levem o
invasor (estamos a falar do tempo dos
afonsinhos) às barbas altas e rijas dos baluartes. Nunca fomos (quando seremos?)
o Homem-Aranha.
«E necessário, po rtanto, deixarmo-nos
de imaginar míticos cruzamentos biológicos com aracnídeos. Mas é agradável o
sonho (como escapismo) que nos coloca,
sem mais esforços, do outro lado das alcáçovas. Vive-se num mundo do concreto,
não do maravilhoso.
Eis que chegamos ao imenso paredão
donde, do alto, nos espreita o inimigo.
Vamos acometê-lo. Conquistá-lo, de faca
na garganta, para a nossa fé. Há muito
tempo que planeávamos o assalto. Mas
nenhum de nós, mergulhados na crença
cega do «Deus ajuda a quem não estuda»
(hà sempre um poço de petróleo que espera por nós), sabia da altura da mole de
adobe empedernido. Éramos ou não a Cidadela? Dado o primeiro passo em frente, esbarraríamos de caras nas nuvens,
onde se escondiam, prontas para nova revelação, as Chagas de Cristo. Por isso levávamos, a contragosto, umas escadinha s .
de bolso-de-colete para nos palitarmos na
levitação. O pior veio depois. Nenhum de
nós nascera das asas terrenas indispensáveis ao voo físico, que quanto ao metafísico já passáramos os planetas superiores,
situados, segundo Ptolomeu, acima do
Sol. Estaríamos ao primum mobile?
Pois foi destas asas físicas que o Infante D. Henrique foi obrigado a querer saber, ele que já se sentara no Empíreo.
Ora este é imóvel. Não havia ciência que
ele mais soubesse além desta. Não temos,
portanto, que nos surpreender que Rui de
Pina (que, na atenção ao detalhe mínimo
mas devastador, vai muito mais longe que
Fernão Lopes) não lhe perdoe. É ler a
Chronica do Senhor Rey D. Duarte na
nova edição diplomática das Crónicas, da
responsabilidade exigente do prof. Lopes
de Almeida (Lello & Irmão, Editores,
1977). ou, se queremos apenas esse relato
em reprodução fiel ao texto quinhentista,
em português moderno, servirá a edição
do prof. Borges Coelho (Crónica do Rei
D. Duarte, Editorial Presença, 1966).
Sim, no que Pina é verdadeiramente
genial é no antecipar-se a Carlyle quando
este, ecoando muitos outros, escreve: «Só
o facto importa. João-Sem-Terra passou
por aqui. Eis uma coisa admirável pela
qual trocaria todas as teorias do mundo.»
O Infante D. Henrique vai para Tânger
não acreditando na eficácia das muralhas. Existirão elas? Não leva já a reboque a «imagem de Santa Maria, a imagem do Condestável Nuno Alvares e o vulto del-rei D. João e logo o lenho da Vera
Cruz»? (Cap. XXIII). Relíquias não faltam. O que faltam é escadas suficientemente altas. É ce rto que o dia do ataque
era aziago: uma sexta-feira. A D. Fernando (o futuro mártir de Fez), ao conde
de Arraiolos e ao bispo de Évora são-lhes
distribuídos sete ou oito degraus para se
remediarem. D. Henrique, bisneto do rei
Eduardo III de Inglaterra, sobrinho de
Henrique IV, primo de Henrique II, neto
(embora ilegítimo) de Pedro I, o da D.
Inês, filho, acima de tudo, da prática Filipa, não fora nem mandara ninguém dar
uma olhadela às muralhas. Deus quer (ou

quer Ele?), o homem sonha (isso sim),
mas a Obra nem sempre nasce. As vezes o
génio precisa de mais uns degraus. Diz
Rui de Pina, diplomático: «má providência» (cap. XXV).
Que acontece então? Estamos às po rtas
de Tânger com escadas liliputianas? É
imperioso correr a Ceuta, arrancá-las das
mãos subdesenvolvidas dos nossos servos
árabes. Operação que demora cerca de

três semanas. Quem visiona os portugueses a correr como maluquinhos pelos
areais de subideiras às costas? Rui de Pina dá-nos, porém, a entender que os agarenos não nos forneceram os degraus que
bastassem. As escadas tiveram de ser
«emendadas» (cap. XXVIII), mas, mesmo assim, só uma delas chega lá em cima
aos almogáraves enfurecidos. Apenas
uma que «foi logo todo queimada».
É então que a memória do Infante se
aviva (ou alguém lha atiça?). Num dos
navios havia, afinal, uma escada velha e
muito grande. O nosso cronista é rigoroso. Foram precisos quatro dias para carreá-la (cap. XXIX). A memória brotara
tarde de mais. Já acorrem o rei de Fez e o
de Belez e Lazeraque e o de Marrocos e Tefilete, todo o «Who's Who» do Noroeste
de Africa.
Quem não visiona também no Infante
D. Henrique, através das páginas magis-

trais de Rui de Pina, o que há nele de patético à Ricardo III, o sinistro gangster do
clã de York, futuro inimigo número um
dos Lancasters, o homem que faz descair
o ombro para dar a impressão que tem os
braços iguais, mas não tão fracos que não
possa assassinar às mãos ambas os dois
sobrinhos? Atenção, o único crime do Infante D. Henrique será desencadeado pela sua falta de memória. Aprenderá à sua

custa que os factos se abrem para o sonho, mas os sonhos, esses, para factuar,
podem necessitar simplesmente de uma
escada como rampa de lançamento. O
império do facto: Ricardo III há-de um
dia, muito mais tarde que a dupla desmemória de Tânger, erguer ao céu os braços
desencontrados e bradar no campo de

Bosworth: «O meu reino por um cavalo!».
Assim o quer Shakespeare no fim da
Guerra das Rosas. Faltou apenas a Rui

de Pina antecipar se lhe e apresentar nos
o Lancaster português a gritar no areal
africano: «0 meu reino por uma escada!»
Esqueceu-se da escada como se olvidará
do irmão, abandonado em Fez. Com Cortes de Leiria ou sem elas, Ceuta não será
restituída como resgate. É fácil, depois
deste mort o, canonizá-lo. O irmão é já o
Infante Santo. Mais uma relíquia para levar a reboque daí em diante, como um estandarte. Não é com cadáveres, sobretudo de irmãos, que se constroem impérios?
-

-

-
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Primeiros traços
Nuno Bragança
ivemos um tempo de aceleração. Os relógios têm cada
vez maior dificuldade em
convencer-nos de que as
suas 24 horas têm a mesma
duração que mantinham em tempos não
muito remotos. Se fossem só os adultos a
sentirem isto, o facto significaria apenas
a velha verdade de eles estarem envelhecendo. Mas sucede que os jovens sentem
esse empurrão do tempo. As próprias
crianças dão por isso.
Se alargarmos as vistas ao que ocorre
no planeta, vemos povos dos mais diversos arrastados por esse turbilhão. Aqueles iranianos que buscam desvairadamente regressar ao que eles hoje sentem como
origens da religião islâmica não agem menos aceleradamente do que os chineses
quando acicatados por Mao Tse-Tung,
chineses esses agora agindo em direcção
diversa mas igualmente a passos rápidos.
Estes dois exemplos foram propositadamente assinalados fora do Ocidente altamente industrializado, onde a aceleração
da vida consegue perturbar a calma tradicional das agências funerárias.
Fala-se muito de corrida ao armamento, de corrida ao espaço extraterrestre, de
corrida ao espaço intraterrestre (em busca do petróleo). Também são cada vez
mais frequentes as corridas em pêlo de estadistas tidos como estáveis. Mas poderse-ia talvez falar simplesmente de corri-

TEATRO NACIONAL
DE S. CARLOS, E.P.
TEMPORADA
INTERNACIONAL
DE ÓPERA

ÉPOCA DE INVERNO1981
— Domingo, 8 de Março
às 16 horas
— Terça-feira, 10 de Março
As 21 horas
— Quinta-feira, 12 de Março
às 21 horas

da. Corrida a quê? Duvido que alguém,
dentre aqueles que correm, tenha o fôlego
de reflexão que lhe permita responder.
Em pontos da Terra que essa corrida
não agitou, encontram-se pessoas vivendo
a outro ritmo. Claude Levy-Strauss chamou-nos oportunamente a atenção para a
extrema relatividade dos conceitos de «civilizado» e de «selvagem». E apontou outro factor: o da importância da sabedoria
telúrica que esses povos ou mesmo meras
tribos resguardam, a qual constitui como
que uma reserva que será eventualmente
decisiva para evitar uma catástrofe mundial.
Uma afirmação assim pode parecer irrealista. Contudo, talvez não seja por
acaso que alguma gente ocidental encetou, há anos já, uma aprendizagem da sabedoria preservada em povos ou tribos
aparentemente obsoletos. A fraude dos
gurus em voga não deve fazer esquecer a
seriedade de buscas como as de Aldous
Huxley, André Malraux, Blaise Cendrars, Allan Wats, Thomas Me rt on e
muitos outros.
Essas buscas tomam todas elas o trilho
da iniciação a outras formas de encarar a
vida e sobretudo de praticar o viver. Procuram despe rt ar a atenção para o que hábitos adquiridos deixam escapar completamente. E não se apoiam mesmo nada
no racionalismo que marca profundamente todas as opções da nossa sociedade.
Tal procura processa-se à margem daqueles meios de comunicação cuja gritaria invade o espaço exterior e interior das
pessoas. Invasão sem precedentes. E que
não vai acabar bem. O indígena por ela
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Elenco: Renate Holm, Eberhard
Wãchter, Peter Gougalof, Honks
Szép, Heinz Holecek, Erich Kunz,
Margareta Hintermeier, Anton
Wender, Karin Gattling, Helmut
Lohner. Direcção Musical: Gert
Meditz. Encenação: Josef Zehetgruber. Cenografia: Inge Justin.
ORQUESTRA DO TEATRO DE S. CARLOS
SOLISTAS DO TEATRO DE S. CARLOS
Colaboração especial da COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

Prémio Etna Taormina 1977
atribuído em Itália
para o conjunto da obra poética
POESIA I
POESIA II
POESIA III
40 ANOS DE SERVIDÃO
SEQUENCIAS
O REINO DA ESTUPIDEZ-I
O REINO DA ESTUPIDEZ-II
a publicar
VISÃO PERPETUA

POST SCRIPTUM II (2 vols.)

EDIÇÕES DE

Rua do Século, 34 - 2.°
1200 Lisboa

NOVIDADES
Pierre Salama

SOBRE O VALOR
Edgar Morin

AS ESTRELAS
DE CINEMA
Alexandre Cabral

NOTAS
OITOCENTISTAS
Vol. II
—

Estreia em Portugal
da ópera-cómica
de JOHANN STRAUSS

atingido vive afligido pela ameaça diária
de que a sua paz e felicidade dependem
de uma rápida adesão a uma causa, da
aquisição deste ou daquele produto, da
inscrição sem demoras num curso por
correspondência ou da consulta de um vidente. Há qualquer coisa de feira gigantesca nisto tudo. Uma feira tão inquietante como o é um dia de grande movimento
numa grande Bolsa. E uma feira em que
cada vendedor procura bater os concorrentes mediante a rapidez e a intensidade dos sinais que emite.
Contudo, a par dos grandes cabeçalhos, da publicidade (visível e oculta), do
ataque à inteligência que a maioria do televisionado move — a par dessa corrida à
atenção dos indivíduos e das massas dãose acontecimentos aparentemente sem relevo, que às vezes podem ser tão simples
como um gesto ou uma palavra. A maioria deles passa desapercebida pelos meios
de comunicação, ou então é-lhes feita
uma referência exígua. Refiro-me a acontecimentos mais elucidativos e significantes do que os apregoados pelo chinfrim
atrás referido. Em cu rt o tempo, a marca
deles desaparece. Como os traços que,
momentaneamente, fixam palavras escritas sobre a areia.
Neste espaço que fui convidado a ocupar, procurarei, de cada vez que o ocupe,
assinalar um desses acontecimentos ocorridos em Portugal ou em qualquer outro
país do mundo.
Tentarei assim uma leitura das palavras que mãos diversas, na maioria anónimas, escrevem na areia do tempo, cada
vez mais agitada pelos ventos da aceleração.

JORGE
E
SENA

R. J. Riding

APRENDIZAGEM
ESCOLAR
MECANISMOS
E PROCESSOS
—

O DIA DOS
PRODÍGIOS

Bártolo Paiva Campos

ORIENTAÇÃO
VOCACIONAL
DO UNIFICADO
E FORMAÇAO
DE PROFESSORES
LIVROS HORIZONTE, LDA.
Rua das Chagas, 17-1.° Dt.°
1200 LISBOA
Telef. 36 69 17

PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA
UMA EDITORA DE DIMENSÃO EUROPEIA
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De Tolstoi e Gorki, de Aquilino Ribeiro e Soeiro Pereira Gomes
a Vergílio Ferreira, Fernando Namora, Maria Velho da Costa,
Pier Paolo Pasolini e Luandino Vieira, entre outros, os mais
belos textos da luta pela libertação do Homem do obscurantismo, da exploração e do nazi-fascismo.
Ilustrações de Angelo de Sousa, Armando Alves,
Augusto Gomes, Gil Teixeira Lopes, Hogan, João
Abel Manta, Jorge Pinheiro, José Rodrigues, Júlio Resende,
Matilde Marçal e Rogério Ribeiro.
Organização e notas sobre os autores, de Mário Cláudio.
Notas sobre os ilustradores de Fernando Pernes.
TIRAGEM NUMERADA E ASSINADA

DEZ CARTAS DE CAMEO
Com um texto de Agustina Bessa Luís
Retratos de Camilo e Agustina Bessa Luís por José Rodrigues
Na prestigiosa colecção "Indícios de Oiro", a edição fac-similada
e em formato natural de dez cartas de Camilo Castelo Branco.
Um álbum imprescindível na biblioteca de todos os camilianistas

POEMAS
para

CATAR\A
O nome de Catarina Eufémia transformou-se
num símbolo da resistência portuguesa ao fascismo. As
circunstâncias que rodearam a sua morte condensaram,
de modo lapidarmente trágico, a brutalidade e o terror
de uma opressão que não pode nem deve ser esquecida. Não espanta, portanto, que
os poetas e os artistas. recolham ainda a grandeza do seu exemplo e o transformem
em poemas onde se desenha o perfil de um grito vivo.
NUMA EDIÇÃO DE GRANDE BELEZA GRÁFICA, COM ILUSTRAÇÕES DE JOSÉ RODRIGUES, A HOMENAGEM
DA POESIA À HERÓICA CAMPONESA ALENTEJANA.

T ^°S EDIÇÕES COV O RIGOR GRAFICO E LITERAR
o afro do dia/
DIRECÇÃO LITERÁRIA DE MANUEL ALBERTO VALENTE

DIRECÇÃO GRÁFICA DE ARMANDO ALVES

Crítica
O livro da quinzena

Construir o corpo
corpo?», mas de um estudo que procura
construir, pacientemente, a pergunta: que
corpo? É a este projecto construtivo que, penso, corresponde a figura da metamorfose, que
inspira o título do livro. Ousada porque José
Gil procura, à medida que vai construindo a
sua pergunta, pensar contributos e linguagens
muito diversas, vindas da psicanálise e sobretudo da antropologia, sem ceder a facilidades
alusivas (a que, em termos lusíadas, muitas
vezes se chama interdisciplinaridade...), antes
propondo uma conceptualização que, como se
pode ver, por exemplo, nos conceitos de «corpo comunitário» e «infralíngua», se revela simultaneamente rica e rigorosa.

Um pensador português quase
desconhecido entre nós: José Gil.
Um ensaio apaixonante na
Biblioteca de Filosofia de A
Regra do Jogo.
Manuel Maria Carrilho, director
da colecção, explica as razões da
sua escolha.
Manuel Maria Carrilho
Metamorfoses do Corpo
José Gil
A Regra do Jogo, Biblioteca de Filosofia
2203'00

O corpo, por si, nada significa, afirma José
Gil, não há uma língua do corpo; nesta perspectiva, estudar o corpo exige uma minuciosa
atenção às suas funções. Primeiro, nos códigos simbólicos arcaicos, em cujas margens o
excedente de significação dá origem a significantes flutuantes, livres, que se desprendem
deles sem nunca deles se desligarem — como
nos mostra nas análises, parcialmente inspiradas em trabalhos de Claude Lévi-Strauss,
do xamane e do transe xamanístico —, em
que o corpo aparece não só como gerador de
sentido mas também, devido ao seu papel de
transdutor de códigos, à sua polivalência e
plasticidade, como um modelo, fundamental
e insubstituível, de representações do universo. Depois, com a instauração do tempo histórico e da sua linearidade, altera-se, por um lado, o regime de signos e, por outro, a sua relação com o corpo; orientando-se esta no sentido da submissão dos corpos aos signos, cedendo à ameaça largamente esconjurada (p. ex.,
através do «potlach»): a incarnação dos
símbolos, a instauração da transcendência.
Esta, que supõe um novo regime de signos em
simultâneo com um outro exercício do poder,
conduzirá finalmente ao desaparecimento dos
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Duas ilustrações do «De humani corporis fabricar: de Vesalio a José Gil, o ganho de uma aposta singular e ousada

signos, ou melhor, à sua redução a meras mediações de um significante cada vez mais indiciai: «O significante flutuante já não designa
forças que circulam na periferia dos corpos,
mas sim potências domadas, enquadradas e
reunidas nos corpos incarnados que servem as
novas formações do poder» (p. 71).
São estas algumas das ideias força de Metamorfoses do Corpo, que José Gil enriquece e
desenvolve nas suas reflexões sobre a articulação do corpo com a voz, o yoga tântrico, e nas
belas e finas análises do corpo penitenciário e

do corpo anatómico, estudo conclusivo onde
se pontuam_ nas suas relações com a vida e a
mo rt e, as alterações do registo do corpo que
possibilitaram a constituição do objecto
científico anatómico.
Metamorfoses do Corpo •é, dizêmo lo sem
receio, apesar dos limites «demonstrativos»
desta nota de apresentação, uma aposta singular e ousada. Singular porque se trata de
um estudo, não sobre o corpo, no sentido em
que se procurasse responder a questões do tipo «o que é o corpo?», «quais as linguagens do

Poesia

siado cedo. Daí a prudência com que tem conduzido o seu trabalho literário. Se Cortes, o
seu livro anterior, terá decepcionado um
pouco os seus leitores, parece que Lusitânia
nos faz reencontrar um dos grandes escritores
contemporâneos em língua portuguesa.

José Augusto Seabra, O Anjo (poema), Edições Nova Renascença
Incluído na primeira onda de livros com que
se pretende afirmar o movimento da Nova Renascença, O Anjo faz-nos lembrar que José
Augusto Seabra — hoje reconhecido como
grande ensaísta e crítico — começou a sua
obra no domínio da poesia. A descobrir, para
os que o não sabiam — entre a procura formal extremamente sofisticada e um certo classicismo que vai emergindo.

Casimiro de Brito, Imitação do prazer, prefácio de Maria Lúcia Lepecki.
Moraes Editores, Círculo de Prosa (2.' edição
revista)
A segunda edição de um livro estranho que se
balança entre o poema e a narrativa — antecedendo a experiência a dois. com Teresa
Salema, de Nós, outros. Agora com um importante prefácio de Maria Lúcia Lepecki —
um dos grandes nomes da nossa crítica universitária.

pheu» ao neo - realismo, Instituto de Cultura e
Língua Po rt uguesa, Biblioteca Breve
Mais um ensaio de Eugénio Lisboa sobre um
período que o autor conhece extremamente
bem. Como de costume, ensaio muito subjectivo, muito digressivo, mas empolgante, porque, ao lê-lo, o leitor participa das leituras e
preocupações actuais do ensaísta. Resta dizer
que Eugénio Lisboa, regiano incondicional,
valoriza esteticamente a Presença e civicamente o neo-realismo, procurando atenuar a
ruptura Orpheu/Presença. No conjunto, um
equilíbrio de juízos.

Albano Ma rt ins, Inconcretos domínios,
Edições Nova Renascença.
Neste caso, ainda sob o signo da Nova Renascença, encontramos um diálogo poético com
as artes plásticas: de Júlio a Resende, passando por «Caligrafias) de Raul de Carvalho.

José Rodrigues Miguéis, O pão não cai do
céu, Editorial Estampa, Obras Completas de
Rodrigues Miguéis
Publicado inicialmente, à laia de folhetim,
nas páginas do Diário Popular, este é o primeiro livro póstumo de um escritor que ultimamente tem merecido menor atenção do que
o conjunto da sua obra merece. A ler por
quem gosta da saudável ficção clássica e da
reconstiuçãdmphórcosent.

Livros recentes

Luna Levi, SO2 ; Guimarães Editores, Colecção Poesia e Verdade.
Luna Levi é o «heterónimo) de Maria Estela
Guedes, que, aliás, prefacia poeticamente o
livro. Isto basta para que se tenha a certeza de
que se trata de uma obra polémica, perturbante e intrigante. Entre o trabalho poético e
o ajuste de contas pessoal, tudo está em saber
quem vence e quem é vencido.
Gastão Cruz, Doze Canções de Blake (com
um pormenor do «De Antro Nympharum» de
W il liam Blake), o Oiro do Dia.
Gastão Cruz recolhe as suas principais traduções de Blake. Mas o seu propósito é continuar nestas traduções a fazer poesia portuguesa em 1980. Portanto, não são propriamente traduções, mas poemas de Gastão Cruz
r;r de Blake. Vale a pena ler.

Ficção
Almeida Faria, Lusitânia (romance), Edições 70
Almeida Faria correu, como diria Vergílio
Ferreira, o risco de começar muito bem dema-
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David Mourão-Ferreira, As quatro estações,
ilustrações de Jorge Barradas, Galeria S. Mamede.
Quatro contos admiráveis de David MourãoFerreira. E ainda, quatro estações e quatro
mulheres. Se, no primeiro conto («Vera e o
acidente)), se parece prolongar o clima de Os
amntes,ouriva-etomd
Gaivotas em Terra até à emergência de um
tom absolutamente novo com o último conto
(«Erika e a madrugada)). Aguarda-se edição
acessível.
Anais Nin, Delta de Vénus, Livraria Be rt rand
Textos eróticos, que, se não engrandecem a
- A^n%^ >\7; n.
obra ae n..^. ... .têm o mérito de conceder
ao que se convencionou chamar «literu « , .
erótica) uma qualidade invulgar.

Ensaio
Eugénio Lisboa, ro e.-- portuguesa: do «Or

-

Hélder Macedo, Camões e a viagem iniciática, Moraes Editores, Margens do texto
Produto de várias comunicações a encontros e
congressos, este livro de Helder Macedo procura apreender a complexidade da visão camoniana do amor em termos de «transmutação iniciática do individual num colectivo social). Projecto aliciante.

José Gil, há muito radicado em Paris,
fez os seus estudos superiores de Filosofia.
Tem estudos publicados em França (nomeadamente nas revistas Révue de Metaphysique et de Morale e Temps Modernes), em Itália (é autor de vários e
importantes artigos publicados na Enciclopedia Einaudi) e em Portugal (nos
volumes II e III de Filosofia e Epistemologia).
Apresentará muito em breve a sua tese
de Doctorat d'Etat em Filosofia, elaborada sob a direcção de François Chatelêt.

discurso impressionista. No conjunto, urna
soma impressionante de inteligência e saber.
Três livros fundamentais — e muita matéria
para discussão.
Carlos Reis, Estatuto e perspectivas do narrador na ficção de Eça de Queirós, Livraria Almedina (2.a edição)
Trabalho universitário sólido, bem construído
e didáctico. Interessante para quem se pretende iniciar na teoria da narração, ou para
quem quer gostar melhor da obra de Eça.
João Mendes, Teoria Literária, Verbo
Recolha de textos de proveniências diversas, o
livro não chega a ser um manual de iniciação
nem um ensaio pessoal. Entre o actualizado e
o anacrónico — combinação curiosa e, por vezes, surpreendente.

Revistas

Urbano Tavares Rodrigues, Um novo olhar
sobre o Neo - Realismo, Moraes Editores, Margens do texto
Não ainda, longe disso, o ensaio de conjunto
que o neo-realismo solicita, mas alguns textos
de análise de autores mais ou menos próximos
do movimento: Soeiro Pereira Gomes, Alves
Redol, Manuel da Fonseca. Carlos de Oliveira, Fernando Namora e Manuel Tiago.

Colóquio - Letras — n.' 59 — Janeiro de 1981
Um inédito de António Sérgio e algumas páginas do anunciado romance de Vergílio Ferreira que tem o título de Para Sempre — dois
motivos de interesse. Acrescenta-se um belo
ensaio de José Guilherme Merquior e a descoberta que Fernando J. B. Martinho nos propõe de um excelente poeta de Angola: Arlindo
Barbeitos.

Edgar Morin, As est re las de cinema, Livros
Horizonte
De uma das mais curiosas personalidades da
cultura francesa. O tema, admiravelmente desenvolvido: as estrelas de cinema ilustram a
permanência da mitologia e até da magia nas
nossas sociedades contemporâneas ditas racionais. As estrelas de cinema suscitando um
culto, até mesmo uma espécie de religião.

Lo re to 13 — revista da Associação Portuguesa
de Escritores — Outono 80
Número em que quase uma dúzia de poetas
portugueses contemporâneos homenageiam
Luís de Camões e José Gomes Ferreira. De salientar um excelente texto de Eduardo Dionísio sobre Zé Gomes e um extracto prometedor
do prometido romance de Teolinda Gersão
que tem por nome O silêncio.

Jorge de Sena. A Estrutura de «Os Lusíadas» e
outros estudos camonianos e de poesia peninsular do século XVI, Edições 70, Obra de Jorge de Sena (2. 0 edição)
m ;„*A Anos de Camões (1948Jorge de hena,
•
1978) (Estudos camonianos e correlatos), rmições 70, Obra de Jorge de Sena (2 volumes)
Jorge de Sena escreve sobre Camões ensaios
para todos os gostos — da erudição quase
borgesiana) a análise dita estrutural ou ao«

Persona — 4 — Publicação do Centro de Estudos Pessoanos — Janeiro 81
Agora sob a direcção exclusiva de Arnaldo Saraiva e Maria da Glória Padrão, prossegue a
«,,o nuhlicacão esta excelente revista dedicada
ao estudo de Pessoa. No número 4,
mos textos de Lucram cteoaeno Picchio, Arnaldo Saraiva, António Quadros e Macnuµn
Pires, além de uma carta inédita de Júlio
Dantas a Fernando Pessoa.

Uma revista e quat ro livros

Da luz. D as sombras. Dos co rpos.
Paula Morão
Nova Renascença
Revista trimestral
N..1 Outono de 1980
170$00
Novas cartas portuguesas
Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e
Maria Velho da Costa
3. a edição, com un: prefácio de Maria de Lurdes Pintasilgo
Moraes Editores, Círculo de Prosa
450$00
O mosteiro
Agustina Bessa Luís
Guimarães & C. a
260$00
Entre a sombra e o corpo
David Mourão-Ferreira
Moraes Editores, Círculo de Poesia
150$00
Uma exposição
João Miguel Fernandes Jorge, Jolge Molder e
Joaquim Manuel Magalhães
A Regra do Jogo
180$00

0. Intermitências várias se cruzam na escrita portuguesa actual, fogos-fátuos insinuando, nas sombras, a plena luz dos corpos. Uma
delas, uma das mais fascinantes, é a que nasce do cruzamento de níveis, temporais diversos; vejamos como.
1. Atentemos, primeiro, no volume I da Nova Renascença (Outono de 1980): a revista
conjuga autores vivos ligados à Renascença
Portuguesa (de que A Aguia, 1910-32, era
porta-voz), com outros de geração mais recente. A articulação com este passado faz-se por
uma noção de cultura. como «sono letal», como uma grande mãe em que se «mergulha»,
numa fidelidade infiel a essa raiz de que tudo
nasce e para onde tudo reflui, «inquieto e desejante» (pág. 5). A revista concilia, pois, num
movimento único, passado, presente e futuro;
a herança tem sentido como renovação, abertura — daí que nascer seja renascer. É por isso que o passado referencia. o
presente; a impo rt ância da (renovada) filiação
num movimento datado e do testemunho dos
que nele pa rt iciparam é, assim, histórica, no
sentido da fundamentação do perpetuum mobile, que justi fica a coexistência de um (aliás
belíssimo) inédito de Pascoaes, e um outro
de Jorge de Sena, ao lado de poemas, textos
de ficção e ensaio de autores vivos.
O pleonasmo do nome Nova Renascença
não é, po rt anto, retórico ou estéril, antes
aponta para a potencialidade explosiva da
escrita e da cultura como valores intemporais.

A proposta da «sororidade»
2. Esta mesma questão é colocada de modos muito diversos nas Novas Cartas Portuguesas, de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Ho rt a e Maria Velho da Costa (3.° ed. Moraes, 1980). Com efeito, este livro das «Três
Marias» recria um passado — o das ca rt as de
Soror Mariana, tomando-o em duas dimensões fundamentais: enquanto ficção no (do)
feminino, e enquanto retrato de uma sociedade que oprime a mulher; ambos os aspectos
são vistos pelas autoras como intemporais, ou
seja, como não resolvidos. Daí, por um lado,
os desdobramentos a que o texto procede:
Mariana transfigura-se em Maria, Ana, Maria Ana, Monica; Mariana é a freira de Beja
do séc. XVII, mas é também outras mulheres
de outros tempos que o caleidoscópio da ficção escolheu para melhor dar conta de que
Mariana é sobretudo mulher (explorada, usada, fugazmente libertada). Daí, por outro lado, a tentativa de encontrar uma solução na
solidariedade feminina, que começa na irmandade em que o nome se perde como marca individual de posse; quem assume o discurso é Maria-Ana (esse n infinito cercado pelo a
marca do feminino), é uma Maria colectiva —
as três Marias e as outras, nós, eu.
Um eu pa rt icular escreve nesta 3.° edição
das Novas Cartas («Novas Cartas», como (Nova Renascença»): é Maria de Lurdes Pintasilgo, que assina um «Pré-Prefácio» e um «Prefácio». A análise em termos rigorosos se contrapõe nos seus dois textos uma ternura que, partindo da irmandade, redimensiona o livro das
Três Marias (três? quantas, afinal?); denunciando também a opressão sobre a mulher,
nas formas várias que as Novas Cartas enun-

ciam, M. de Lurdes Pintasilgo contrapõe-lhe
a «sororidade» como via de combate às «clausuras mentais, morais e sociais que em todos
os tempos se manifestam.

Um ensaio sobre o medo
3. Outra mulher, outro livro, associam outras mulheres a intemporais formas de clausura; Agustina Bessa Luís, em O Mosteiro (Guimarães, 1980), cerca Belche, personagemfrio, de um colectivo feminino que o gerou,
criou, ninou (minou), amou, usou: a mãe, as
mulheres do Viveiro, Otelinda, Josefina. O
narrador, com o espantoso sentido do tempo
que caracteriza Agustina, mergulha na história de Belche, e vai-a reconstituindo com saltos vários, como se a componente associativa
da memória tudo dominasse. Por isso constantemente aparecem histórias dentro da história, num ritmo de co rt ar a respiração.
Curiosamente, entre as mulheres do Viveiro
(as Teixeira, as criadas, as que estão de passagem — sobretudo Josefina) há pa rt iculares
formas de «sororidade»; cada uma cumpre a
sua função para que o Viveiro subsista — mas
conservando uma independência que as individualiza e lhes permite destinos (mentais) diversos.
Belche, rodeado desde sempre por este gineceu (como o avô, o tio Bento, e até ce rt o
ponto o pai), assegura, como todos os homens
da família, uma função supérflua, como a
rainha que é alimentada pelas obreiras: escreve uma «obra sebástica». Mas à medida que
descobre — ou por ele o narrador — que a sua

pegue» (18). «Entre a Sombra e o Corpo» dá a
ler a ambiguidade de um corpo que se projecta em outros, pela sombra; a hesitação instala-se, e a dúvida permanece: um corpo? um
poema? uma sombra? ou corpos, poemas,
sombras?
No despojamento do «dese rt o» só o corpo
erecto produz «sombra», só ele domina, porque tudo o mais está ausente (é eliminado, no
paraíso a rt ificial). Subtilmente, a «sombra»
evoca 'o oásis, pressupõe as águas do corpo,
esse «ceptro» fálico que a feminina «taça» espera. Excessivos são o corpo, o sol, o dese rt o,
na sua dominação violenta («Ruge Reprende
Arrasa», 21) que tudo sorve e reflecte em si.
Perpétuo recomeçar, «encontro» e «reencontro» dos corpos, o livro fala de um tempo
de sempre. Ainda aqui o passado diz o presente, esse momento de 'fading' que é e logo deixa de ser, porque a mudança é o que permanece («E tudo o mais renova. Isto é sem cura»,
Sá de Mitanda), e com ela a palavra, essa particular forma de corpo.

A imagem do negativo
5. Uma Exposição (A Regra do Jogo, 1980),
de João Miguel Fernandes Jorge, Jorge Molder e Joaquim Manuel Magalhães, equaciona
a questão do tempo como relação entre o real
e a sua representação (em literatura e em fotografia). De facto, o livro expõe/põe à vista/torna visível uma relação com o lado oculto
das coisas, revela a imagem do negativo e atri-

Duas fotografias de Jorge Molder: o «terna da noites e o olho mágico que vê sem ser visto

vida nebulosa é decalcada da de D. Sebastião,
o livro passa a ser um «ensaio sobre o medo».
Fascínio e contradição dominam o personagem; e quando o paroximo atinge o cume, não
podia ser outro o nome que o narrador lhe
atribui: loucura. É este o estigma que marca/mata os homens, enquanto as mulheres
prosseguem as obscuras tarefas do quotidiano, alheadas da teia em que enovelam Belche.
Este é, assim, como D. Sebastião, vítima das
suas próprias contradições (mesmo quando
elas têm o rosto de Josefina, que desconcertante, o ama e provoca), como é vítima de Clarinda (D. Joana), a mãe que de longe veio para o dar à luz e depois partir, tanto mais desejada quanto ausente, e das irmãs Teixeira, as
tias que o acolhem e sustentam como substitutas dessa mãe encobe rt a e roubada por um
outro.
Sistematicamente, «O Medo» (pa rt e V) espelha e nomeia o que de mo rt al contém a história de Belche na outra história, a que ele
escreve sobre o mito sebástico. Mas o «medo»
é uma componente fundamental da «sedução»
(pa rt e IV) e da loucura (pa rt e III); por isso
Belche, e com ele o Mosteiro, ficará intacto,
inexpugnável na fo rt aleza da ficção.
4. A relação com o tempo estabelece-se em
Entre a Sombra e o Corpo (Moraes, 1980), de
David Mourão-Ferreira, pela referência inicial ao haiku japonês — mas referência problemática, desmontada tecnicamente (pág.
7); são «falsos haikai», afinal. A memória do
passado literário aparece assim como ponto
de pa rt ida; o mesmo se pode aliás dizer da temática do amor, retomada no que de eterno
contém.
Técnica e temática organizam este livro à
volta de um fio de sedução e cumplicidade
com um corpo múltiplo: o da mulher, sujeitoobjecto da relação erótica, e o da palavra, lugar de realização dos jogos corporais: «A palavra e a pele/ em uníssono pedem/ que lhes

bui-lhe um sentido (uma moldura); o que é
dado a ver/ler não é um qualquer real, antes
uma transfiguração, uma figura outra.
Assim: «Se as fotografias se prendem a uma
intenção inicial, proposta por Jorge Molder,
de tratamento do tema da noite por esse pintor (Hopper), os poemas vieram a-afastar-se
desse primeiro propósito. As fotografias mostram um caminho imaginado para um personagem: o criado de 'Nighthawks°... Em qualquer dos trabalhos se poderão descobrir referências e contágios dessa obra. Sem que, todavia, haja qualquer tentativa de paráfrase
quer visual quer verbal.» (pág. 4).
Uma obra, um pintor, foram usados como
referência (ponto de pa rt ida, não lugar de
chegada). Trata-se depois de criar um «caminho imaginado para um personagem» — o
que duplamente evidencia a ficção: Pa rt e de
um ser ficcional, que se envolve numa outra
ficção («imaginada»). O sentido do real está
transfigurado, o rosto que nos propõem os autores é afinal uma máscara, já que o motivo
inicial se diluiu nas águas (as da tina de revelação, as da tinta com que se escreve o poema).
Jorge Molder fotografa o «tema da noite», e
com isso referencia o seu trabalho a um universo de luz difusa, de contornos indefinidos,
de janelas que deixam adivinhar um interior
(habitado?) de que irradia a luz. - Os lugares
que a câmara fixou são, com efeito, povoados
por janelas — de casas, armazéns, carros, um
eléctrico, camiões — sempre vistas do exterior, e em situação de misteriosa, aliciante iluminação, criando contrastes de sombra e luz,
e abrindo «voyeuristicamente» de fendas geradoras do desejo de penetrar o interior sugerido. O final do «caminho» permite mesmo essa
penetração; a página 54 mostra a entrada de
uma casa com uma escada iluminada, vista a
pa rt ir de uma po rt a cuja ombreira indica que

a câmara está no exterior; na sequência provável desta escada em direcção ao interior da
casa, a última fotografia é habitada por uma
sombra humana que se reco rt a numa sala que
plantas abundantes, adivinhadas na penumbra, sugerem como lugar fértil; ainda aqui a
câmara, olho mágico que vê sem ser visto,
se situa no exterior, e espreita por uma janela
entreabe rt a. Fica assim no ar uma ambiguidade mais: não se sabe se a figura de sombra
tem o rosto voltado para a janela, oferecendose à observação, ou se inocentemente se revela
ao indiscreto olhar que lhe invade o espaço
para o fruir.

Entre pintura
e escrita
Os poemas de João Miguel Fernandes Jorge
fundam-se numa interferência mostrada entre
pintura e escrita, entre retrato-quadro e retrato-texto. Por isso o poema emoldura num
tempo e num espaço explícitos personagens
definidos por uma acção [conversar (3), ilustrar ou desenhar (4, 13, 14), passear (6), ficar
(7), namorar (10), construir a casa (16, 18),
costurar (17)]. Deste modo o personagem é
imobilizado, «desenhado», perdendo o nome,
que se dilui na distância, e permanece como
imagem do rosto e do corpo. As «histórias»
contadas, as biografias, têm po rt anto, e paradoxalmente, o poder de destruir a espacialidade e a temporalidade enquanto real; se o
texto não é o nome, mas a imagem transfigurada dele, a ficção torna evidente que vida,
rosto, paisagem, só existem porque o texto os
cria, não porque o real os contém.
Como o fotógrafo, aquele que escreve vê
sem ser visto, entreabre janelas e fala de rostos
sem nome. A dominância do verbo ver referido à primeira pessoa acarreta a fo rt e presença
das cores e dos efeitos de luz (d) escritos, e
atribui ao eu o poder de interpretar o mundo:
«A a rt e imita tanta vez a natureza» (22). Palavra e imagem cruzam-se, pois, criativamente: «As mesas da recitação / construções múltiplas servem de supo rt e./ A mudança não será o fim» (1); de facto, a «mudança» transfiguradora é o princípio, o convite à reorganização das imagens dispersas que o poema, esse
«passo de mágica» (8), vem pôr no caminho do
leitor.
Em Joaquim Manuel Magalhães, a magia é
a do excesso, a do desejo, a dos corpos entrevistos que se fundem na intermitência entre
luz e sombra («A falaciosa linha da sombra semeia-se de luz», pág. 64). Os poemas dizem
«figuras, paisagens» (pág. 62) que a escrita
foca, desfocando-as, porque o excesso de luz,
movimento e cor funciona como um filtro
mesmo quando aparentemente se descreve
uma «figura» verosímil (real). A memória de
Cesário («... as poças de água, como um chão
vidrento, / reflectem a molhada casaria»,
Cristalizações, est. 2) indicia a imagem refractada, vista através de um «monóculo de
uma lente só», deformando a percepção. O
texto aproxima -se assim de uma zona indizível: «A sombra das coisas que tu vês / sou eu,
uma luz quimérica / ... / Coisas impossíveis
de dizer» (pág. 67); híbrida mistura de água e
luz que anuncia no desejo, o poema escreve
assim o corpo, e desfoca o motivo que parecia
conduzi-lo — a referência à pintura de Hopper, «light» destruída pelas «two lights» do
olhar em mudança transfiguradora, «falaciosa».
Daí que nada seja o que é: o quadro, o poema, a pessoa na sua representação («O eu dos
pronomes pessoais não sou eu», pág. 72). Só a
aparência é, e por isso «coração» e «ideia» são
contíguos, se contaminam, por isso, enfim, só
resta o júbilo do olhar sobre o corpo («Um
olhar, / ser olhado, estar nu.», pág. 62); assimilando a imagem do outro, o eu atinge assim
a suprema fusão orgasmática, a colagem dos
rostos em espelho («O seu rosto cicatrizava no
meu», pág. 80).
6. As relações temporais, cujo tratamento
diverso nos surge como impo rt ante nos livros
a que nos referimos, foram levantando uma
outra questão: a da relação entre real e texto.
Ela estabelece claramente o domínio da ficção
como outro real, como novo real, que ultrapassa as fronteiras temporais, instaurando
uma nova ordem — aquela que chama para a
leitura de textos de 1980 as memórias literárias do passado. O corpo do Grande Texto
que a Literatura é faz-se, assim, de sombras e
luzes, numa intermitência sem fim.
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Ficção

A LIVRARIA
PORTUGAL

Na fronteira
do inverosímil
Urbano Tavares Rodrigues

que completa em 5 de Maio de
1981 a sua QUARTA DÉCADA,
conta entre os seus clientes a
maioria das instituições culturais do
País e grande número das da
Europa e da América, além do
público que nela encontra, sempre
que isso é possível, o livro de que
necessita.
Hoje, como há 40 anos continua ao
serviço do LIVRO, que o mesmo é
dizer, dos
dos autores
dos editores
dos leitores

Resposta a Matilde
Fernando Namora
Livraria Bertrand, Obras Completas
de F.N.
300$00

Duas grandes linhas de força estruturam o
discurso ficcional da maior e mais importante
das narrativas de Fernando Namora («Era um
Desconhecido») no seu novo — e já em segunda edição — livro «Resposta a Matilde»: a

estruturação (do mostrar como se espreita o
mundo, como se inventa, como se escreve:
fruto de um desafio, uma pa rte da resposta a
Matilde) mas sobretudo da captação fina e
profunda de filamentos da realidade: o olhar
que o narrador projecta sobre as adolescentes,
sem as distinguir umas das outras e que ele
próprio denuncia, numa auto-ironia, como
racismo inconsciente, separação, ou que delega no amigo cinquentão do Rossio ante o halo
romântico dos jovens pares enlaçados («O que
me dói é saber que nunca mais isto poderá
acontecer comigo. E, senti-lo, é como se a vida tivesse acabado.») O que de mais rico Fernando Namora nos comunica acha-se nas
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Fernando Namora: o que de mais rico ele nos comunica está nas micro-estruturas da narrativa
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ESTÓRIAS DE CONTRATADOS, de Costa Andrade
Todo o drama de uma das mais brutais formas de exploração inspirado em cenas
vividas e narrado com a sensibilidade do grande poeta que Costa Andrade reconhecidamente é.
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BAIXA Et MUSSEQUES,
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de António Cardoso
O quotidiano de Luanda há 20 anos registado em múltiplos quadros de um inexcedível colorido. Uma prosa a um tempo poderosamente crítica e singularmente poética.
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O p meiro grande ro mance da nova literatura angolana. Uma reflexão profunda
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,v i ►

I

I

► `%.

MEMÓRIA DE MAR,

áo

de Manuel Rui

4)
d

'

•.,'

Um testemunho se
os últimos tempos do colonial-fascismo, caricat orizado peobr
lo binómio catolicismo militarismo, numa linha de escrita aparentada à do realismo
fantástico.
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abordagem dos eventos excepcionais, aqueles
que só na vida se encontram, que não são típicos. logo postos de lado habitualmente pela
selecção realista; e a quebra assumida da ilusão romanesca.
A intriga raia portanto a fronteira do inverosímil: para reequilibrar um matrimónio escorado em longos anos de ternura e de habituação carnal satisfatória, o marido, persistentemente infiel e sobretal descoberto, propõe à mulher, como forma de compensação e
penalidade, que ela viva, por seu turno, uma
«aventura» sem demasia de riscos, combinada, preparada por ambos. Mas isto não é assim contado. Um narrador bem humorado, e
até com certa facúndia, começará precisamente por nos apresentar esse «eleito» (anódino explicador de matemática) no espaço bem
burguês e bem lisboeta do Café Estrela.
Muitas vezes nos textos de Fernando Namora (e em particular nas suas obras-primas,
como os ( Retalhos», o «Trigo e o Joio», «A
Noite e a Madrugada») encontramos mesclados o registo jocoso e o registo poético, que é
amiúde insolitamente segregado pelo seu
contrário. Aqui prevalece sem hesitações o
primeiro, ainda que nele latejem certos elementos patéticos, ligados talvez à observação
das existências ultrabanais, contíguas à tragédia, como em certos contos de Dostoiewski ou
de Gogol.
O processo de enunciação, pela primeira
vez ensaiado por Fernando Namora, põe em
causa, como já disse, o tranquilo edifício do
romance-imagem-da-vida. O narrador efectivamente solicita a colaboração do narratário
(ou simula solicitá-la) para a construção de
um texto que vai escrever-se à nossa vista.
Assistimos ao baptizar da personagem: «Um
nome, pois. Mas que nome? É que o nome é
meia personagem. Um carimbo definidor, até
quando inadequado. Cola-se à pele, enfia-se
nas entranhas.» Pa rt icipamos (ou temos a ilusão de participar, uma outra ilusão) no agenciamento dos dados, no avanço da acção, nas
dúvidas e escolhas do narrador: «Vamos então
congeminar um diálogo (...) A estória lucrará
com um ritmo mais vivo (...) Vamos então
sentá-lo à mesa do jantar, já na altura da sobremesa (...) A senhora Ermelinda não vai reparar (...) Acompanhamos então Arnaldo na
sua busca, damos-lhe um palpite, se ele precisar.»
Porém, o maior interesse da narrativa, em
meu entender, não resulta tanto da técnica de

micro-estruturas da narrativa, especialmente
no que parece lateral, em certas catálises: «As
pessoas iam, vinham, acotovelando-os, eles
não poderiam continuar ali. E, de súbito, tudo o que Arnaldo projectara dizer-lhe deixara
de ter sentido. Ou passara a ser caricato. Havia entre eles o quotidiano avulso do café,
uma espécie de terra-de-ninguém, havia o rumor de silêncios e subentendidos , coisas em
comum, que não tinham forma nem expressão, havia o marido. Tudo isso, porém, era
verdadeiramente o único palco que os justificava. Estarem ali parecia-lhe absurdo. A
aventura deles (se de aventuras se tratara) não
poderia repetir as situações tradicionais. Eles
eram conhecidos desconhecidos. Ou o inverso. De qualquer modo, havia entre eles como
que uma memória preenchida de vivências
que, afinal, nunca tinham acontecido...»
A desmistificação da aventura, a interrogação amarga que se acende entre as figuras do
amor casual (como em «A Fraude,», como em
certas sequências de «Os Clandestinos») ultrapassa a própria diegese. A mesma densidade
noutra excrescência da narração: o extenso
segmento que nos comunica a decadência do
Sequeira, experimentada por Arnaldo como
arrepio de mo rte. O que não quer dizer que os
diálogos, engenhados e engenhosos, que deflagram entre Arnaldo e Manucha não tenham a marca de uma velocidade excitante e
de um enigma que dece rto explicam o êxito
também célere deste novo livro do autor de
«Domingo à Tarde». Algumas das cenas capitais — a aproximação erótica dos amantes em
casa do casal Trigueiros e com o marido a errar pelos corredores, o desfecho nas escadas
do prédio receptáculo do amor irregular, desde o toque da campaínha, fu rtivo, ao epitáfio
do suicida, «Era aqui desconhecido» — têm a
marca do romancista experiente e talentoso
que é Fernando Namora.
A obra é aberta não propriamente ao nível
evenemencial, mas sobretudo pelo que não diz
das motivações do inquietante marido e da
sua secreta esperança de um não acontecer do
seu projecto, que, ao malograr-se (a minha
leitura), o leva a pôr termo à vida e à estória.
«Divertimento» chamou Namora a este texto, que o terá sido e o é decerto para o autor e
para os leitores.
As outras narrativas, algumas excelentes,
vêm na linha dos contos picarescos ou de certas estórias do inesperado em que Namora é
mestre.
.

Poesia

poema tornado
declive
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Miguel Serras Pereira
Declives
Poemas de António Ramos Rosa e desenhos
de Cruzeiro Seixas
Contexto, col. Cábulas de Navegação
320$00

Procura-se um litoral, uma margem, uma
fronteira: é um ou são sete até ao infinito declives, que «Entre dois espaços» habitam, ou
somente preludiam, «talvez o texto da terra»
— «talvez a terra».
«Atravesso / a terra / com a rapidez de uma
palavra.» E contudo, de início, trata-se de um
«Caminho não de lábios mas de sombras».
Mais ainda, se há nesta poesia «texto» (e tecido). o declive de algum modo abe rto, ou de

que se (e nos) aproxima António Ramos Rosa,
«não é um texto» nem uma estrutura. Não será também o corpo pessoal, a realidade
apropriada ou apropriável da terra ou do
mundo humanos: «E um movimento da sombra.» Sombra que oculta e, ao mesmo tempo,
protege e indica, torna sensível, o que nos separa do corpo e da terra vivos — esse desejo
que é «o pulso dos passos», o pulsar permanente da passagem.
Por isso, esta poesia não é um texto só de
escrita, nem a escrita apenas escrita, uma vez
que do «texto da terra» se alimenta — ou da
própria terra a tecer a «raiz do lápis na montanha». E «o texto único» é esse em que Ramos
Rosa nos inicia quando escreve: «O que escrevo é o corpo / que não escrevo.» E é «raiz do
pulso», enraizamento do «lápis de sombra» do
poeta no brilho que só entre («entre dois espaços», «entre duas sombras?», «entre as pedras
e as palavras», etc.) se desvela para ser, afi-

Teoria literária

nal, «O brilho da palavra igual ao brilho do silêncio.» Para afirmar a simultaneidade de
ambos e, de algum modo, mais do que isso,
para a exigir.
No entanto, a extrema exigência desta poesia é toda aceitação, que a cada instante, a cada instar do pulso, se consuma. O «caminho»,
em que tanto se fala na primeira parte do volume, não é o meio ou período de transição
para a terra prometida. O caminho é o poema
tornado declive, e embora, simplesmente por
existirem, estes declives mostrem a sua religação essencial a tempos e espaços outros, eles
realizam-se completamente em cada poema.
Seja «caminho ou não», «o apelo à claridade /
livre» do poeta é já inteiramente liberdade em
acto, habitada e fruída. Tão-pouco apelo seria
de outro modo, porque a liberdade não se prepara, como outrora respondíamos aos ideólogos da ditadura salazarista, a não ser praticando-se, a não ser por quem a vive. Ou, se se
prefere:
r0 que eu movo
até
onde não sei
suspendo
e algo avança
à minha frente.»

A dificuldade desta poesia nada tem a ver
com o cultivo de qualquer hermetismo, qualquer garantia de um posto de mestrado na

transmissão do saber. A sua dificuldade será
antes de natureza política positiva. É a dificuldade que temos em viver a libertação, com
«o vazio nos passos» da sua ausência quotidiana; a dificuldade que temos em deixarmos de
a representar como o futuro de antemão passado e envelhecido da ideia de revolução e /
ou de progresso cumulativo. Porque, mais do
que tomada de posse ou apropriação, a poesia
(«liberdade livre», corno lhe chama António
Ramos Rosa noutro lugar) é declives: o de
«Um seio de água» — «No rasto do dese rto /
memória / sem memória.»
Por fim, nenhuma ausência ou carência essencial nesta poética (nesta política?). Estamos muito longe nela, apesar de toda a sua
reflexividade, do primado do código ou da
transgressão, filha do espírito. A plenitude do
corpo é decisiva e maior do que a sua ausência
na ordem dos discursos que pretendam englobá-lo ou contê-lo. Não é do defeito ou da carência do corpo ou da terra que a escrita se
alimenta, mas do seu regresso e do reconhecimento deste: «O que escrevo é o corpo / que
não escrevo.» E se o poema é excesso irredutível ao que há antes de si próprio (incluindo as
formas de realidade em que a sua emergência
se apoia), os declives, a que leva o declive de
cada poema presente poem-nos de novo perante o excesso, sempre por escrever, deste
corpo que se escreve e que, em tudo o que se
escreva, remanesce.

História

Não há ficção sem retórica O "repartidor púb li co»
José Palla e Carmo
A retórica da ficção
Wayne C. Booth
Arcádia Editora, co!. Artes e Letras
500$00

Não vale a pena recordar as numerosas concepções e definições de retórica que, desde há
pelo menos vinte e cinco séculos (ou só vinte e
três, se pouco ou nada — e mal — ligarmos
aos antecessores de Aristóteles), nos têm sido
propostas e demonstradas. O autor da presente obra vai logo, nas primeiras linhas, direito
à sua definição: «O meu tema é a técnica da
ficção não-didáctica, vista como a rte de comunicação com os leitores — ou seja, os recursos retóricos que se encontram ao alcance
do escritor de epopeia, romance ou conto, na
sua tentativa, consciente ou inconsciente, de
impor ao leitor um mundo fictício.» Já sei: a
definição contém o definido («recursos retóricos»); mas lá está a vontade de convencer, de
persuadir urna audiência ou um público, mediante determinados processos -- traço comum a quase todas essas concepções.
Trata-se, assim, de uma obra aparentemente mais ambiciosa do que realmente o é.
O autor refere-se, frequentemente, ao seu empenhamento em expor e fundamentar a sua
«tese» — a de que o autor de obras de ficção
não pode fugir à retórica, a de que dalguns
meios retóricos sempre se servirá, a de que
não é possível «depurar» a ficção da retórica
— quando ela é, afinal, óbvia. Ou, se o não é,
não o é pelos argumentos dos opositores que,
de manifesta boa-fé, nos fornece o autor.
Paradoxalmente, é daqui mesmo, desta
tempestade numa piscina, que resulta grande
parte do prazer da leitura deste estudo, tão
aristotelicamente claro (ou não revelasse
Booth, ao longo dele, clara preferência pela
chamada «escola de Chicago», com a devida e
respeitosa veneração por Ronald Crane et
alia, em difuso — porque também respeitador
— mas sempre subjacente detrimento do «new
criticism» de John Crowe Ranson e Allen Tate).
O livro, aliás, está um pouco marcado pelo
tempo — é da transição da década de 50 para
a de 60: não que os editores nos refiram, como
deviam, a data da sua publicação nos Estados
Unidos, mas porque todo o seu teor (confirmado, aliás, pelas datas das fontes — todas, à
excepção de urna de 1960, anteriores a esse
ano) nos parece constituir uma muito civilizada, culta e agradável réplica aos quase «formalistas russos» Wellek e Warren.
Mas como, não concordando embora com a
sua opinião de que os «pontos de vista» de
Lubbock são simplificadores, não achar interessante a sua digressão pelos «modos de contar» (para neles reencontrar, afinal, os «pontos de vista»)? Como não defender, com ele, a
«voz do autor» contra os que exclusivamente
exaltam a «impessoalidade»? Como não reconhecer que, em relação às grandes obras li-

terárias, há uma «comunhão secreta entre autor e leitor»?
Ora são estas quatrocentas páginas de demoradas citações dos maiores escritores, de
saborosas paragens num ou outro (só as vinte
páginas dedicadas ao Tristram Shandy e aos
seguidores de Sterne justificariam a aquisição
do volume), é o exigente critério da escolha, a
riqueza e a qualidade dos materiais que o autor nos dá ou recorda (por vezes, na mesma
página, alusões a Virgílio, Cervantes, Flaubert, James, Kafka, Joyce), que tornam este
volume altamente recomendável para leitura e
para consulta — não obstante a imperdoável
falta de um índice onomástico: vi-me aflito
para reencontrar duas belas citações, uma de
Ford Maddox Ford e outra de Northrop Frye.
Uma nota acerca da tradução (de Maria
Teresa C. Guerreiro): é excelente, e por isso
vou ser severo. Consegue verter com visível fidelidade o texto e as citações, algumas destas
num estilo coloquial, fluente, imaginativo.
Posso, evidentemente, não gostar do verbo
«equar»; prefiro dizer «distanciação» a «distanciamento», «as personagens» a «os personagens» — mas isso são pormenores. Já, poréns, acho mais grave uma ou outra falta de
cuidado. Por exemplo: é evidente que o Jim,
na transcrição de um trecho do célebre conto
«Haircut», de Ring Lardner, não é «uni postal». «A card», no quase calão angloamericano de há algumas dezenas de anos,
correspondia, no falar português (ou só lisboeta?) de então, a «um ponto» ou «um grande ponto». Comprova-o, aliás, o facto de a última frase, que na citação (p. 25) aparece separada do período anterior por reticências
(...), estar dele a uma distância, no original
de Lardner, de dez páginas, de modo que esse
«card» do fim do conto não é qualquer jogo de
palavras relacionado com o «postal card» ou
apenas «card» do começo. Pior, porém, foi
tratado um dos maiores escritores de língua
portuguesa — Machado de Assis. A tradutora
manteve em inglês os títulos de todas as obras
citadas — e fez bem, já que Booth assim o fizera, à excepção de duas (uma de Jean Cayrol,
outra de André Gide). Simplesmente, resolveu traduzir para português (em vez de procurar reencontrar o original) o texto de uma citação em inglês de um livro a que chamaram
Epitaph of a Small Winner, de Machado de
Assis (p.163). Daí resultou o absurdo de traduzir para português a tradução para inglês
de um original português — fácil, aliás, de
identificar: as extraordinárias Memórias Póstumas de Brás Cubas. Donde, atribui a Machado de Assis palvras que ele nunca escreveu. Com quase igual facilidade, teria apurado que essa passagem pertence ao capítulo
LXXII — onde o autor declara que esteve
quase para suprimrir o capítulo anterior, por
nele haver «um despropósito». No percurso
português-inglês-português, o texto parece
(aparece, sim, pois não reaparece) inevitavelmente diferente, a ponto de a esse «despropósito» se chamar «erro». Digamos, civilizadamente, que aí se cometeu um erro despropositado.

Fernando Pereira Marques
José do Telhado — vida e aventura. A realidade. A tradição popular

José Manuel de Castro
Edição do autor (distribuição da Livraria Ler)
250$00

Trata o livro da Vida e aventura — A realidade — A tradição popular de José do Telhado. De José do Telhado oiço falar desde miúdo, não obstante ser nado e criado na borda
de água ribatejana e, po rtanto, longe do meio
geográfico e social que serviu de palco aos
seus feitos. Facto que ilustra a sobrevivência
no espaço e no tempo da personagem, e o lu
gar que ocupa na memória colectiva de um
povo que, mitificando-a, nela encontra o
fascínio da revolta recalcada dos humildes
contra o poder e os grandes. ou o poder dos
grandes, que só em ce rt as ocasiões ou com
ce rtos indivíduos se torna acto. Da revolta que
no dizer de Camus — esse Camus sempre tão
actual — «é no homem, a oposição a ser tratado como uma coisa e a ser reduzido à simples
história. É a afirmação de uma natureza comum a todos os homens, a qual escapa ao
mundo do poder» (in O homem revoltado).
José do Telhado, ou melhor, José Teixeira
da Silva — dito do Telhado por a sua casa ser
a única que na freguesia de Castelões de Recezinhos, concelho de Penafiel, não era coberta
de colmo como as demais — nasceu no ano da
graça de 1816, quando o país, ainda mal refeito da tempestade napoleónica, era governado de facto pelo marechal de Sua Majestade Britânica, William Carr Beresford.
Quatro anos depois surgiria, sob o impulso
dos militares em convergência com a intelegentsia burguesa, a primeira experiência liberal. Seguir-se-ia um período de profundas
rupturas e conflitos que se estenderia até ao
golpe de Estado de Abril de 1851, do qual sairá a Regeneração «nome português do capitalismo» veja-se a este propósito por exemplo
M. Villarverde Cabral, O Desenvolvimento do
capitalismo em Portugal no século XIX) que,
finalmente, permitiria uma fase de relativa estabilidade até 1890.
José de Telhado, soldado garboso e destemido dos Lanceiros da Rainha, estará em
1837 com os Marechais, às ordens do general
Schwalbach, contra os Setembristas que defendem a Constituição de 1822. Mais tarde,
em 1846, após um interregno de vida pacata e
abastada em que se casa com uma prima,
Ana Lentina, encontra-se, aquando da revolução de Maria da Fonte contra o «novo pombalismo» de Costa Cabral (cf. M. Villaverde
Cabral, op. cit.), ao lado do visconde Sá da
Bandeira cuja vida salva num confronto militar em Valpaços.
Condecorado com a Torre e Espada, soldado de causas perdidas já que tudo se acabava
por se decidir nos arranjos de bastidores onde
prevalecia o pragmatismo de circunstância
dos políticos, ricos em promessas, rápidos no

esquecimento da sua concretização, José de
Telhado envolvido no to rv elinho dos ajustes
de contas e dos ódios acesos, desbaratados os
bens, iniciará, em 1851, a sua carreira de « repartidor público». Repare-se, em 1851, quando precisamente ganhava forma o projecto
Regenerador nascido de um equilíbrio enfim
conseguido entre diversas classes e estratos
possidentes.
E até ser preso, em 1859, construirá no
Norte do país a sua fama e a sua lenda de bandido sem sede de riqueza, que punia a violência e a cupidez dos seus homens, generoso para os pobres, corajoso e irreverente, pai e marido extremoso não obstante a sua marginalidade que contava com a cumplicidade dos que
o temiam e dos que o amavam por nele verem
a rebeldia e o desafio justiceiro.
Como não se deixar fascinar por esta personagem quixotesca, Lampião d'Entre Douro e
Minho, bandido de uma Calábria à dimensão
e costumes da ruralidade e do subdesenvolvimento lusitano? Fascínio a que também não
escapou o verrinoso Camilo Castelo Branco
que seria seu companheiro de cárcere na Relação do Porto.
Mas onde começa a realidade e acaba a ficção? Precisamente não nos ajuda a traçar tais
contornos o livro de José Manuel de Castro,
que optando por nos dar uma versão romanceada dos mais significativos feitos do herói,
construiu unicamente uma saborosa e agradável narrativa — ou conjunto de narrativas —
com cenários fielmente descritos. Ficam,
pois, em suspenso as muitas questões que o
caso José do Telhado levanta enquanto fenómeno histórico e social.
Mas a tanto não visaria dece rto o autor, e
assim continua por explorar (como para isso
já nos ale rtara Joaquim Palminha Silva em artigos no Diário de Lisboa de 3 e de 18 de
Abril de 1980) este campo rico e fascinante do
banditismo social e político, se assim se pode
chamar, de natureza ambígua e complexa do
ponto de vista ideológico, no qual se encontram exemplos de que o século XIX foi prenhe, que vão desde casos inseridos em movimentos amplos e de massas como o milenarismo do padre Casimiro aquando da Maria da
Fonte, ao caceteirismo de João Brandão e similares, passando pelas guerrilhas legitimistas do Remexido, no Alentejo, e casos como o
do José do Telhado — e digo casos, porque é
de admitir que outros terá havido menos retumbantes e duradoiros. Fenómenos e problemática que inseridos noutros contextos sociais
e nacionais, deram origem a estudos como os
de Eric J. Hobsbawm: Primitive Rebels, 1959
e Bandits, 1969 (que saiba ainda não traduzidos em Português).
E, para terminar, resta dizer que José do
Telhado, o «repa rtidor público» para o qual o
primeiro quinhão do que roubava era destinado aos pobres (vd. pág. 32 do livro de J. Manuel de Castro) e que, ao que parece, não tinha um tostão consigo no momento da prisão,
morreria no degredo em Africa já que o governo não o ousara enforcar.
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HISTORIA
Teoria Económica
do Sistema Feudal

O ANJO ANCORADO
O RENDER DOS HERÓIS
CARTILHA DO MARIALVA
JOGOS DE AZAR
O HÓSPEDE DE JOB

Witold Kula
Penetrando na zoha
oculta da vida económica de que as fontes
quase não falam mas
que é a mais importante e decisiva — a
produção — Witord
Kula estabelece as leis
que regem a racionalidade do sistema
económico feudal.

Religião, Reforma
e Transformação
Social

H.

R. Trevor-Roper
As articulações entre
interesses sociais, atiludes políticas e.sistemas culturais verificadas nos processos históricos são postos em
evidência para uma
época determinante
na vida do Ocidente.

SOCIOLOGIA
As Regras
do Método
Sociológico

Emile Durkheim
Nas origens da emancipação do pensamento sociológico,
uma das matrizes da
moderna sociologia.

Questões
Preliminares sobre
as Ciências Sociais

A. Sedas

Nunes
Sexta edição,- 25 000
exemplares: o reconhecimento do valor
e da utilidade pedagógica deste «manual» exemplar elaborado por um grande
professor.

FILOSOFIA

(Prémio Camilo Castelo Branco)
A Filosofia
de Desca rtes
Ferdinand

Alquié

Na filosofia de Desca rt es pode encontrar-se a origem de
toda a filosofia moderna: é pelo itinerário dessa descoberta
que nos conduz Ferdinand Alquié. Uma
leitura que torna o
ensino e o estudo de
Desca rt es num fecundo exercício intelectual.

Introdução
à Leitura de Platão

Victor Tapié
Investigar as causas
que, nos séculos XVI
e XVII, levaram certas
sociedades a aceitar o
barroco, e outras a recusá-lo, e integrar este
fenómeno da história
da A rt e no clima sodal e mental determinado pelas circunstâncias históricas de

O BURRO EM PÉ
(Edição especial,
ilustrações de Júlio Pom ar)

A Arte
como Ofício
carátegl.

ARQUITECTURA
E URBANÍSTICA
Teorias e História
da Arquitectura

Manfredo Tafuri
Uma leitura lúcida e
global do facto histórico, social e cultural
que é a Arquitectura,
encarada na unidade
da sua dialética interna.

publicadas por

Bruno Munari
Nesta obra, em que
desenho e palavra se
completam num mesmo discurso, Bruno
Munari apresenta-nos
o designer — o criador das formas que
povoam o ambiente
em que vivemos, o
a rt ista que implanta a
Arte nos objectos que
quotidianamente tocamos.

Rua do Século, 34-2.°
1200 Lisboa

Aprendizagem
da Fotografia

Michael Langford

ESTÉTICA
Teorias da Arte

Arnold

(Prefácio de Eduardo Lourenço)

ARTES PLÁSTICAS
E DESIGN

Alexandre Koyré
Não só para os estudantes e professores
de Filosofia mas para
todos os que queiram
(re)descobrir o prazer
da leitura, o prazer
de seguirem uma análise arguta e transparente. Garantimos:
uma obra-prima.

O DELFIM
E AGORA, JOSÉ?
CORPO-DELITO
NA SALA DE ESPELHOS

esta contradição, a
recusa à indiferença
perante um problema
fundamental da nossa
civilização fazem deste livro uma obra da
máxima importância.

Barroco
e Classissismo

Hauser

Uma reflexão filosófica sobre a investigação histórica que,
tomando por objecto
a A rt e, pretende construir a sua metodologia própria.

As Origens
da Urbanística
Moderna

Leonardo Benevolo
A cidade industrial é
meio, por excelência, do homem da
nossa era, e, no entanto, ela parece pôr
ao seu criador problemas insolúveis. A
intenção de esclarecer

A fotografia é uma
jovem arte em que a
procura estética do
Belo integra as mais
sofisticadas aquisições
puramente técnicas da
investigação científica
e tecnológica. Esta
obra de Michel Langford é, no campo da
fotografia, de nível
universitário na Inglaterra.
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Cinema

A forma Resnais
Guilherme Ismael
Mon Uncle d'Amérique
Realização de Alain Resnais

Alain Resnais tem sido, através da sua carreira, um cineasta polémico porque sempre
abriu novos caminhos para a reflexão, estejamos ou não de acordo com o que ao longo dos
anos a sua obra foi defendendo no seu incansável rigor.
Aliás, a polémica gera-se não apenas em
torno da sua temática mas também à volta da
sua forma sempre renovada de fazer cinema,
de se deslocar através de ficções que vai construindo com o concurso de diversos autores.
De tal modo que, embora indo buscar o mais
diverso tipo de argumentistas, uma coisa
sempre se mantém, embora na diversidade, e
que é o seu traço marcante, o que chamaria a
forma Resnais: uma rigorosa estrutura apoiada numa montagem muito particular, um tratamento cénico inconfundível.
Com Mon Oncle D'Amérique, seu último
filme, premiado por quase todo o lado por onde passou, Resnais volta a ser polémico e a
apontar repetidamente para a «fgrida» do cinema, para o seu lugar privilegiado que é o da
ficção na sua relação próxima com o real.
Mas neste caso o problema ultrapassa o
âmbito dessa ficção, levando-nos repetidamente a pensar em qualquer coisa como a ficção científica no sentido em que, embora situando-se num presente muito concreto, todo
o filme se imprime num movimento que se deseja como ultrapassagem rápida e urgente
desse presente absurdo e contraditório.
O questionamento do que é o homem, de
como se organiza biológica e sociologicamente, de como vive e sobrevive às suas próprias
encenações e armadilhas, são temas que fazem parte do nossso dia-a-dia de uns anos a

esta parte. E se o caso constitui tema das mais
diversas teses, penso que no cinema esse problema nunca foi abordado com tal evidência e
com tamanho risco como em Mon Onde
D'Amérique.
Pa rtindo dos trabalhos do biólogo francês
Henri Laborit, autor, entre outras obras, de
um estudo sobre a agressividade (L'Agressivité Détournée), Resnais constrói uma ficção
que lança constantemente as suas raízes sobre
esses trabalhos, numa tentativa (diria desesperada) de desmonfar os sistemas que levam à
violência, à agressividade, numa palavra, no
sentido de perceber a vida do homem.
Confessava o realizador numa entrevista a
sua grande aversão à violência que considerava como um desperdício e uma perda de tempo. Com Laborit, diz ele, «encontrei sobre a
violência uma explicação mais satisfatória do
que aquela que me propõem as diversas morais».
Esta obsessão pela violência, pela destruição, foi sempre uma constante na obra de
Resnais. Mas enquanto que noutros filmes
(Toute la mémoire du monde, Hiroshima) havia como que um trabalho sobre a memória
da violência que se quer exorcizada, neste último filme ele vai como que à pré-história das
condições que desencadeiam a agressividade
e, de um modo geral, as guerras. E isto como
quem constata dolo rosamente que não há exorcismo que valha o conhecimento preciso dos
mecanismos que transportam o homem a esse
beco.
Daí o desafio: o discurso científico, o da
representação e o da ficção. Três níveis que,
pela sua a rt iculação rigorosa surgem como fases de um mesmo discurso filmico onde os
momentos se ligam, se intersectam e, por vezes, se ultrapassam ou se contradizem.
Assim temos, por um lado, H. Laborit e,
por outro, uma ficção que vai surgindo, adquirindo corpo e se torna, a certa altura autó-

Coisas laterais
sobre Godard
João Mário Grilo
Salve-se quem puder
Realização de Jean-Luc Godard

«Devo dizer que, lamentavelmente, são
os truques mais simples que produzem
maior efeito»
Méliès
O território em que se movimentam os personagens de «Sauve qui peut (la vie)» é, é preciso começar por dizer, o espaço da possibilidade. Possibilidade de Denise, de construir e
de se precipitar no seu imaginário; de Paul,
de permanecer no hotel superluxuoso, recusando habitar o apa rt amento de Denise; de

Isabelle, de aceitar o trabalho que lhe é proposto. É esta, de resto, a forma da cadeia que
liga Paul, Denise e Isabelle: a proposta, a escolha, a possibilidade. Finalmente, é esse,
também, o terreno da organização das imagens, das pessoas, da vida, porque é bem da
vida que se trata.
Mas a escolha, a necessidade de permanentemente escolher, não é, para Godard, senão
uma fórmula geradora de movimento (percebemo-lo bem, aliás, quando na sequência da
estação, Georgiana é agredida violentamente
pelos dois «motards», prcisamente por se recusar a escolher). E é aí, no movimento, que
Godard se propõe vê-la — a vida. E assim que
aquilo a que Godard chamou «as quatro direcções do enquadramento» se convertem nos
quatro movimentos essenciais do filme: 1) o

(0 meu tio da América não é um filme de respostas: nele e com ele começa precisamente o questionamento

noma dominando por completo o filme. Mas
isto acontece porque o próprio discurso científico, embora tendo o seu lugar próprio de representação, remete constantemente para o
imaginário no sentido em que desse estudo extravasa para a compreensão global do comportamento do homem em situação. E se o
discurso científico tem constantes raízes no
imaginário, a ficção, que nele se apoia ou de
que aparentemente se alimenta, ultrapassa-o
desnudando-o.
E aí penso que está um dos méritos maiores
de Mon Onde D'Amérique. É que o filme (no
seu sector ficcional que a bem ver é o seu todo)
escapa-se sempre a uma tentação de demonstração (na representação) das teses de Laborit. Postas as personagens em situação, são
inúmeros os meios com que ela se encena e se
desloca no mundo dos obstáculos que se lhe
deparam.
O homem não é uma soma de factores mas
um ser de uma extrema complexidade, do
mesmo modo que o meio em que ele sobrevi-

imaginário, 2) o medo, 3) o comércio, 4) a
música. Em cada um deles seguimos uma dominância, uma direcção que corresponde ao
percurso de cada uma das personagens:
— o imaginário de Denise, o seu projecto
(do qual faz pa rt e um livro, o que permitirá a
Godard «depositar» na boca de Dutronc o seu
discurso sobre a oposição movimento/palavras, no diálogo com Denise, no café), a sua
bicicleta, a sua montanha, o seu lago... as
suas imagens;
— o medo de Paul Godard. Medo de escolher entre o seu hotel e a casa de Denise, medo
de decidir da continuação do programa de televisão (tern-se aqui, como que uma «reprise»
da sequência da estação com Georgiana, só
que agora é Denise que, violentamente, o tenta obrigar a escolher). Godard está aqui muito perto de Duras. Daí que Paul nos fale (citando ainda Duras) da falta de coragem para
abandonar, para nada fazer, e dessa figura do
medo — o camião —, cuja presença no filme é
sempre aterradora (como os automóveis na
noite, na rua que apenas Denise terá coragem
de atravessar);
— o comércio que encontramos ao seguir o
trajecto de Isabelle. Talvez que nenhum outro
cineasta tenha sabido dar com igual poder,
com igual precisão e poesia, a dimensão da
prostituição como trabalho, da prostituta como feixe de comunicações. O corpo de Isabelle, que Godard consegue filmar de forma espantosa desde o primeiro plano em que a encontramos na bicha para o cinema, com o rosto carregado de sombras, é depositário de
quase tudo o que atravessa o filme: desde o
medo de Paul, que entre as Luzes da Cidade e
ela, opta por ela (é, de resto, a única escolha
que consegue fazer, ainda que de forma desinteressada... é Isabelle que o arrasta), aos imaginários dos seus clientes: primeiro, com «Personne», faccionando a filha (admirável a elipse, no travelling sobre a paisagem), depois, na
anise en scène» organizada no escritório do
PDG, em que Godard, já no final da sequência, a faz sorrir, dando, nesse simples sorriso,
a imagem da enorme dignidade da mulher.
Isabelle, dir-se-ia uma forma de organizar a
resistência (é bem visível esta ideia, quando
Godard introduz nas sequências com os clientes, a voz off que contrapõe aos imaginários
destes as imagens de Isabelle), a tal ponto
que, se alguém se pudesse constituir em esperança, seria sem dúvida nela que essa esperança se cristalizaria;
a música, dimensão (mica da ficção (por
-

(Salve-se quem puder foca o limite do nosso corpo, da nossa velocidade, e é isso que faz a imensa superioridade de Godard

ve. E por isso o último de Resnais não é um
filme de respostas e só aparentemente esboça
um traço ao problema do ser social e da violência. Como diria o próprio Laborit, não se
trata de teorias, mas de conclusões provisórias
válidas no estado actual dos seus trabalhos.
E, sem dar respostas, Mon Onde D'Amérique
deixa tudo dolorosamente em aberto e com
um enorme desencanto se indaga. Um filme
acerca do qual nunca tudo estará dito porque
nele e com ele começa precisamente o questionamento. O que, a bem dizer, sempre aconteceu com o cinema de Alain Resnais, desde as
suas primeiras cu rtas-metragens, passando
por filmes que, com o tempo, não perderam a
sua inquietação.

O meu tio da América. Título original: (Mon
oncle d'Amériquer. Realização: Alain Resnais. Intérpretes: Gérard Depardieu, Nicole
Garcia, Roger Pierre, etc. Estreia: Star (Lisboa)

isso, só Denise a ouve, no café); lugar que se
constitui, no plano final, no tecido último do
filme — a morte.
É preciso ainda, falar dessa dimensão do
movimento — a velocidade
que Godard
trabalha incessantemente. Como se «a velocidade fosse a ideia antes da ideia» (retomandose assim, um dos temas da teoria bergsoniana
da cronotropia), Godard faz explodir o movimento numa sucção de micromovimentos (é
preciso não entender estes micromovimentos
como simples desaceleração do movimento
«normal» de 24 imagens por segundo — a velocidade da ilusão — mas como poss 'eis acelerações de, por exemplo, movimentos mais
lentos). Estamos aqui, portanto, no território
das experiências de E.J. Marey sobre a variação da velocidade, em que o efeito de real era
produzido, não pela simples impressão, mas
por fenómenos de aceleração e desaceleração,
em tudo semelhantes às va riações de luminosidade.
Da necessidade deste trabalho (tudo é economia, neste filme), dá-nos conta Godard,
quando, no salto de Paul sobre Denise (infinitamente erótico, este plano) seguimos o desenvolver da «ideia» de Paul, no próprio movimento que lhe dá lugar, ou, quando já no final, o beijo de Paul a Céline, a filha, é decomposto, para nos dar, definitivamente, essa necessidade do incesto, do desejo sobre o outro
corpo...
Falei, talvez, apenas de coisas laterais (litorais, diria). Talvez que uma das grandes virtudes de «Sauve qui peut (Ia vie)» seja exactamente esse puxar-nos para a lateralidade.
Mas, se por acaso lhes acontecer interromperem uma lágrima quando, sobre um plano de
Céline, a voz de Duras irrompe para nos dizer
«que o silêncio que se cria à volta de um texto,
são as palavras que o criam», entendem-no
como um sinal de cumplicidade. É que este
filme, desesperadamente belo e terno, toca,
bem mais que qualquer outro, o limite do nosso corpo, da nossa velocidade. É isso que faz
essa imensa superioridade de Godard. A
(re)ver. Com urgência.
—

Salve-se quem puder. Título original: rSauve
qui peut (la vie,. Realização: Jean-Luc Godard. Intérpretes: Isabelle Huppert, Jacques
Dutronc, Nathalie Baye. Roland Amstutz,
Anna Bladaccini, etc. Estreia: Quarteto, sala
1(Lisboa)
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ramo discográfico do «trust» Warner Brothers
o francês André Midani, tinha uma verdadeira paixão por Elis. E após tê-la sacado do
catálogo da Polygram, em 1978, tudo fez para
lhe proporcionar condições de trabalho e produção verdadeiramente incomuns, mesmo
atendendo ao facto de se tratar apenas de
mais uma das grandes figuras femininas, n um

Discos

—

Atlântico ro ântico
J. Nuno Martins
Elis Regina — Sai Dessa
Milton Nascimento — Sentinela
Chico Buarque — Vida
Maria Bethânia — Talismã

no, quiçá cansada do verde dos dólares da
Warner Brothers, foi numa conversa que deixara de agradar a Milton e aceitou gravar para os representantes de Sua Majestade Isabel
II, no país do café.
E a meu ver, fez mal. Com a mania das
grandezas, que tantos bons frutos veio proporcionar à MPB nos anos sessenta e setenta,
o actual presidente da WEA
do Brasil —
—

Se não fosse este novo disco («Talismã») de
Maria Bethânia, ela teria vindo actuar a Portugal, numa qualquer noite de Novembro passado.
Mas apesar do seu estatuto de grande dama, no contexto da Música Popular Brasileira, ela está obrigada a intocáveis compromissos com a sua editora discográfica... Afinal,
idênticos aos que geraram uma tremenda querela, arrastada ao longo de meses e meses de
negociações, para a redefinição das obrigações de Chico Buarque perante a gravadora
Polygram, logo aoís a entrada na liça de uma
nova empresa alemã (Ariola), que entretanto
assinara com ele um milionário contrato (falase em cerca de 40 mil contos de «luvas» calçadas ao cantor/compositor...) sem que estivessem ainda gravadas todas as músicas que Chico devia aos seus anteriores «patrões». Parece
que finalmente tudo se resolveu quando, pouco antes do encalorado Natal tropical, aparecia nas montras brasileiras o mais recente álbum (»Vida») de Chico Buarque, ainda com o
selo holandês.
Mais interiorizado foi o processo que levou
a que Milton Nascimento, também ele, trocasse as libras que a multinacional EMI lhe
garantia no Brasil, pelos marcos que agora
the paga a espectacular Ariola, encantada
com o sucesso de vendas já conseguido por
«Sentinela», o novo disco desse mágico músico
de memórias e futuros.
Elis Regina, por seu turno, pouco antes de
questionar a sua criativíssima relação amorosa com o orquestrador César Camargo Maria-

—

Elis Regina: um salto de pára-quedas a baixa altitude

Antologia da Música
Popular Portuguesa

4.•

,
gae
ar,r41,44, de diecoz. cedetadevameNte
daz
a,
,
,
•
' '
• ^t^ da
^ta^,o^.
. • Cada &Jed C4uetrém az. Aeara4.,
de e^ e az CC^^Zas. ' ' " de
cada rema woe/eras ,

é uma, ^ "

S

ANTOLOGIA DA MUSICA POpul AR PORTUGUESA

dosmaicpetvrdosicgáf
do mundo inteiro: grandes orquestras, tempo
de utilização de estúdios sem limite, capas
cuidadíssimas (ou mesmo luxuosas), coprodução dos seus espectáculos, esquemas de
promoção francamente dispendiosos, eu sei
lá, um sem fim de mordomias que ajudam a
que o clima de criação do a rt ista seja cem por
cento favorável e portanto produtivo. Ora, ao
assinar o seu novo contrato, Elis salta de pára-quedas a muito mais baixa altitude... A
sua nova empresa tem um estilo de trabalho
substancialmente diferente e, quem sabe, se
ali, haverá quem se habitue às exigências de
produção de quem, como ela, acabando de
percorrer um longo trajecto ascendente em
criatividade e êxito imparáveis, ao fim de alguns anos, se encontra (se não exausta) pelo
menos ofegante. E é assim que o novo disco de
Sai Dessa») se constitui
Elis Regina (»Elis
num súbito corte. Numa paragem inesperada
e por certo involuntária, resultante dessa mesma inquietação, desse quase frenesi que nunca deixa a cantora ficar quieta muito tempo e
que, quando menos se espera, a leva a um «acto irreflectido» como este disco. O que é natural é que, sendo Elis uma mulher inteligente,
ela própria ouça sossegadamente o álbum e
conclua que o artista, exposto como está,
«nunca pode equivocar-se»...
Milton não... Milton Nascimento possui
um incrível sentido das coisas. Esse mesmo
sentido que lhe permite criar as indizíveis atmosferas que só ele sabe c ri ar. Esse mesmo
sentido que resume as memórias e que solta as
cabeças... Neste seu novo disco — um soberbo
trabalho, orgânico, tão subtil quanto vigoroso, mas coerente desde a primeira até à última, parece que Milton volta a ultrapassar-se.
Ou melhor, parece que Milton consegue -encontrar, inventar, imaginar e realizar elementos que ainda acrescentam, sempre acrescentam, e em cada novo disco vêm enriquecer e
completar as suas anteriores performances.
Quero dizer que — pelo menos quanto a mim
— cada novo disco de Milton começa por me
parecer, sempre mais uma obra definitiva, à medida que o percorro, que o reescuto; só

Maria Bethânia: reinvenção, em estúdio, do inefável clima das apresentações em palco

que, na verdade, trabalhando com os materiais da composição e da orquestração, da voz
e das misturas de som, é como se Milton criasse, em cada novo disco que publica, novas expressões
cujo repertório está a gerar uma
nova linguagem, dentro (e é isto que eu considero muito impo rt ante, tendo em vista o nosso próprio universo cultural) de um mesmo
sistema linguístico. Por isso, afinal o destino
de «Sentinela» não deixa de ser semelhante ao
que foi, sucessivamente, o de todos os discos
anteriores de Bituca: o documento, isto é, o
testemunho, a fotografia de mais um momento, de uma nova fase de um processo muito
mais vasto e complexo, que realmente transcende o próprio disco. Neste sentido, dada. até
—
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a .escolha das paisagens que ele aqui canta,
Milton parece ser ainda mais negro, ainda
mais brasileiro, ainda mais sul-americano e
ainda mais universal. E pelo que deixo dito,
paradoxalmente mais transitório: «Sentinela»
é um disco imprescindível, porque Milton
Nascimento jamais voltará a repetir isto que
fez.
Com Chico Buarque (em casa de quem ouvi
pela primeira vez, emocionadamente, esse novo trabalho de Milton) já não sucede o mesmo. Digamos que Chico é realmente pouco
dado a voltar-se para trás: a sua criatividade
dispersa-se por géneros diversos e no seu caso
não se trata de seguir um único percurso ou
uma só direcção. Pode dizer-se que nele permanece sempre o mesmo gosto pelo exercício
verbal, ou, quando muito, também a constante afirmação de valores conceptuais democráticos e um não displicente recurso à efabulação amorosa, como processo narrativo. De inventor de brinquedos a novelista, de drama- ,
turgo a compositor, de jogador de futebol a
cantor, a sua cabeça sempre fervilha: Chico
Buarque é um personagem inquieto, que além
disto toma gosto em ser inquietante. Figurante, muito discreto mas habitual, das suas
próprias histórias e mirabolantes invenções.
Reservado. Observador. Inteligentíssimo.
Com aquele novo contrato no bolso, e perante
a firme atitude da Polygram (cujo presidente
é um nosso querido amigo e patrício — o António Coelho Ribeiro), foi debaixo de grande
tensão que Chico entrou no estúdio, ainda em
meados do ano passado, para começar a grávar este disco «Vida». Nos gabinetes, administradores e advogados do Chico e das duas
editoras discutiam fórmulas e números, avançavam t recuavam, numa pouco doce disputa
pelo direito de posse dos direitos de publicacão das novas e futuras canções do génio. E
quem lucrou, afinal, foi a imensa legião dos
admiradores de Chico Buarque, que se viu constrangido a completar este disco — o último a
sair com o selo azul dos holandeses. Isto, enquanto se prevê que, muito em breve, pela necessidade de verem amo rtizado o fabuloso investimento efectuado, os alemães do selo prateado da Ariola, venham a pedir a Chico que
volte a entrar em estúdio, para mais uma rodada... Eu diria que para o autor o que aconteceu não deixa de ser um pouco estimulante
— ao menos assim, vêmo-lo novamente motivado, como dantes, a ter que compor e cantar
com frequência. Pouco (ou nada, mesmo)
preocupado com a projecção da sua imagem,
parece que Chico não chega a aperceber-se,
hoje em dia, da sonoridade da sua música (fabuloso é o arranjo orquestral que Francisco
Rime realiza em «Vida», a canção-tema do álbum); parece esquecer o certeirismo, a funcionalidade dos seus jogos de palavras (ouça
«Morena de Angola»); ou ignorar ainda, menosprezar, essa raríssima capacidade de inventar os jogos amorosos em que todos nós
nos reconhecemos um pouco (admiravelmente
bela essa valsa temperada — «Eu Te Amo» —
nascida do reencontro com Tom Jobim). E todas essas coisas que vêm nos discos de Chico
Buarque fazem falta ao nosso quotidiano.

Chico Buarque: último grande trabalho /tenso) com
o selo azul dos holandeses

Agora que este disco «Talismã» já está gravado, espero por ela a qualquer momento: o
frio po rtuguês está a morrer, vem aí a Primavera, e o Verão aqui é quente. Tudo em paz. E
a paz é absolutamente imprescindível para
que tudo aconteça como acontece com Maria
Bethânia.
Bem lhe basta o ambiente asséptico e desumanizado dos estúdios. Ou o tumulto das
multidões desgovernadas que lhe assaltam os
palcos. Bethânia, apesar da metamorfose inenarrável que tanto a transforma das cenas da
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Prelúdio e fu ga
João de Freitas Branco

Milton Nascimento: ainda mais negro, brasileiro,
sul-americano, universal, num disco que é um soberbo trabalho

vida para a vida das cenas, é uma personagem
tão fágil, quanto aparentemente insegura é a
sua voz. Se existe uma fórmula para os ilimitados poderes da sua arte sublime, julgo que
ela tem que ver com o sistemático canto da
instabilidade amorosa: Bethânia, de génio
possessivo, susceptível e de rara sensibilidade,
gosta de vestir-se de véus de fragilidade para
cantar a transitoriedade dos sentimentos. Por
isso a sua voz sempre desliza, emotiva, num
desconcerto de meios tons: afinal uma metalinguagem adequada, do discurso à respectiva
temática. Dizia-me um amigo meu italiano
que, em Itália, talvez Bethânia não lograsse o
sucesso: cantoras «românticas», há-as às centenas e «afinadinhas» são quase todas... Ele é
capaz de ter razão. Para se amar apaixonadamente o canto de Maria Bethânia é preciso
conhecer, mesmo sem consciência, toda a dimensão dos seus códigos. Aceitar, como informação inteligível e útil, essa emocionante flutuação da sua voz, todo o arrebatador desacerto que se constitui numa insuperável técnica de transmitir aquilo que parece ser intransmissivel. No novo disco de Maria Bethânia —
«Talismã» mais uma vez transparece isto que
digo: em plena maturidade artística, a diva
isolada na frieza de um estúdio de gravação,
quase consegue novamente (como em «Alibi» e
«Mel», suas duas produções anteriores) atingir o inefável clima das suas apresentações em
palco. E é por isso que deste disco, só no Brasil (e pela primeira vez isso acontece com uma
mulher) já se vendeu mais de um milhão de
cópias. Como escreveu Regina Echeverria, é talvez por isso que Maria Bethânia é «a cantora
que o Brasil escolheu para ser a representante
popular do seu quotidiano». Depois de se ouvir este disco notável, esperemos que em breve
se conjuguem os orixás para que possamos testemunhar a fabulosa magia dã` sua apresentação
(representação) sob re o palco.

No surgimento de um jornal português de
artes e letras, sete anos quase completos depois do 25 de Abril, que temática deve o cronista musical estimar prioritária?
Talvez precisamente a que se exprime na
interrogação.
- Se, no campo da música, o 25 de Abril já tivesse hoje dado todos os frutos possíveis e desejáveis, então previstos e antegozados segundo critérios confiantes mas não por de mais
ingénuos e sem nada de utópicos — se, pois,
todas essas antevisões se houvessem concretizado na medida máxima compatível com a
realidade po rtuguesa, a questão que aqui se
põe suscitaria respostas incidentes sobre uns
tantos problemas bem definidos que, embora
já atacados a fundo e em vias de solução, ainda se encontrassem longe de uma fase satisfatoriamente estacionária e cujo dialéctico porvir oferecesse alternativas interessantes de
analisar. Porém, o que entretanto aconteceu
nem sequer ficou aquém dessas previsões optimistas, no sentido de os resultados palpáveis,
visíveis e audíveis poderem dizer-se obra feita
segundo programa, só que atingindo em sete
anos apenas o que poderia ter sido conseguido
em três ou quatro. Não. No que respeita à música, ninguém pode hoje apontar um único canal dextividades que se tenha definido como
(ou decididamente tornado) aquilo que se exige de um regime destinado a substituir_,obscurantismo e o embrutecimento pela sistemática elevação cultural dos portugueses por todos os meios disponíveis, entre os quais os da
educação através da a rte, dentro de uma política de autêntica justiça social.
Assim, em primeira aproximação, a melhor
resposta à nossa pergunta pode parecer afecta
a um apuramento de responsabilidades, não
tanto junto de pessoas individuais que ocuparam ou ainda ocupam lugares de influência
directa na vida cultural po rt uguesa, e na musical em particular, como em relação a tendências, ideologias, cores partidárias sucessivamente dominantes no variável jogo de forças e raro independentes de interesses de classe, de grupo ou de facção. Deste ângulo, seria
tentador para qualquer espírito progressista
induzir da experiência po rt uguesa pós-25 de
Abril um reforço da tese segundo a qual, instalada no poder, a esquerda pólítica incrementa e democratiza a cultura, significando
qualquer ulterior desvio um retrocesso ou, pelo menos, uma reincidência em elitismos privilegiantes e em opressivas estupidificações
das massas, tanto mais acentuada quanto
mais para a direita se tiver guinado.
A generalização pode valer, «grosso modo»,
quanto a outras a rtes, que não a música. Nomeadamente, em relação ao teatro e ao cinema, que continuaram e continuarão sendo as
modalidades culturais de espectáculo mais temidas pelos declarados ou dissimulados inimigos da verdadeira democracia. No que tange à música, há um vector da tradição cultural portuguesa de índole diferente e de uma
intensidade ainda tão grande que talvez siga
sendo o que mais pesa na deplorável resultante.

A luz lusa

admitir que, como na maior parte das situações deste tipo, o círculo não seja perfeitamente vicioso. Admitir, po rtanto, que esteja a
tornar-se cada vez mais instável o equilíbrio
dos dois gumes, com o dos cortes a direito, no
bom sentido, a ganhar sempre vantagem sobre o outro.
Dada esta volta, poderia o nosso tema passar a ser o de uma estimativa probabilística.
Ou seja, o formular uma expectativa de encontro, não só nas pastas da educação e da
cultura, mas também naquelas, de cariz mais
económico-financeiro, que detêm e usam a
força do veto, de pessoas já não mentalizadas
à antiga po rtuguesa, quanto a consciência do
valor estético e ético-social da arte dos sons,
nos seus múltiplos aspectos criativos e usufrutuários. Expectativa, também, de se tornarem
menos heróicos, ou de parecerem menos quixotescos quaisquer actos governativos simultaneamente bastantes e indispensáveis à entrada nos eixos de toda a nossa engrenagem
musical.
Seriam, disso não tenhamos a mínima dúvida, duas probabilidades diferentes. Com alguma dose de boa vontade, pode afirmar-se
que a primeira é hoje muito maior do que há
trinta anos. Quanto à segunda, o prognóstico
tem que ser mais reservado. Aos olhos de muita gente, aqueles actos suficientes, mas não
esbanjadores, visto que necessários, continuam exclusivamente próprios de cavaleiros
da triste figura, alvos fáceis e, portanto, apetecíveis de oradores parlamentares transbordantes de zelos democráticos, assim como de
pasquinheiros daninhos. De onde se inferem
normas de parcimónia inevitáveis, enquanto
valer tudo menos perder vozes eleitoras.
Também a política de cultura musical depende grandemente do mercado do voto. Fora
da pseudoprogramação demagógica e propagandística, por igual função deste, é pura ilusão contar com qualquer planificação realmente apontada à elevação cultural do povo
através da música, ao óptimo preenchimento
de tempos livres, à obtenção do máximo rendimento pedagógico e formativo dos compositores e intérpretes qualificados, etc., etc.
Que temática deve ser a prioritária? Mas
não acabamos de ver quenenhuma prioridade
seria mantida como tal por tempo suficiente
para acontecer o que é inerente a qualquer
prioridade e que consiste em ordenadamente
se lhe seguir algo sobre que a mesma prioridade foi prioritária?

Usar a liberdade
de expressão
Ao surgir, no Po rtugal de 1981, um novo
jornal de artes e letras, também na sua secção
de música importa, antes de mais, usar a porventura maior conquista do 25 de Abril, entre
as que ainda vigoram: a liberdade de expressão, sem que em regra se corra o risco de,
exercendo-a, sofrer em coercivo silêncio retaliações infames. Liberdade de não fazer da inauguração um descerrar de lápide a dizer que primeiro isto, para 4lepois aquilo, ou vice-versa.
Liberdade, sobretudo, de justificar tal liberdade com a noção de que, na feira das urnas,
nenhuma música vale um primeiro seja o que
for, para depois, e depois, e depois, e depois,
em trânsito por sabe-se lá que desvairadas
partituras, e sob a batuta de quem.

Dizer Po rtugal um terra onde as pessoas se
tratam por Vossa Excelência é menos inexacto do que chamar-lhe país de opereta, ou de
revista. Apesar de tudo, opereta e revista são palavras demasiado sugestivas de música para
bem servirem à caricatura pretendida. Ainda
há pouco tempo foi possível uma figura de
(sem qualquer ironia) categorizado intelectual português surpreender-se ante a explicação de que compor música não se reduz a passar a escrito o que o inspirado autor acabou
de assobiar.
Parafraseando Alves Redol: «nasce-se músico como se nasce analfabeto». Numa grande
maioria, com cert eza próxima da totalidade,
os nossos responsáveis pela instrução e cultura públicas mantiveram-se toda a vida tão
músicos quão músicos nasceram. Independentemente do estrato social, da (de)formação
académica e profissional, do pendor filosófico
ou ideológico, do matiz político.
A uma luz tão lusa, a nossa temática prioritária apresenta-se de forma desesperante.
Forma de círculo, mas círculo vicioso. Na base, a falta de educação musical nas escolas gerais. Mas falta impossível de atacar a sério
sob as ordens dos seus próprios filhos. Resta
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"O Judeu»
na fogueira do Nacional
Maria João Brilhante
«Palácio dos Estaus — sede da Inquisição
em Lisboa — sobre as suas ruínas foi construído o Teatro Nacional D. Maria II.» São
estas as palavras que, acabados de sentar, lemos no telão à nossa frente. Coincidência
curiosa esta. A informação faz surgir algumas
questões nas cabeças dos que pensam em teatro em Po rt ugal. Que terá levado a aproveitar
as-ruínas de um edifício com tão pesadas marcas para erguer um outro, ainda do poder,
que albergue a «classe média», seu sustentáculo?
Das reflexões para o espectáculo. Com a visão da cena surgem alguns dos elementos que
sustentarão, pelo menos esteticamente, este
Judeu: arranjo cénico, música, luz e cor, movimento. Digo esteticamente porque muitos,
no final, dele dirão que foi bonito, agradável... e pouco mais. Ao mesmo tempo que ouvimos uni Hino (saberemos pelo programa
tratar-se do «Hino da Inquisição» pelo Coro
Universitário de Lisboa) tentamos perceber
como deve ser lido aquele pesado cenário que
divide ao meio o palco, criando três espaços.
Percebemos depois tratar-se dos lugares do
poder real, do poder da Inquisição, e do outro, do povo e do judeu, dos co rt ejos e de todas as manifestações desses poderes. A cena
permanecerá assim, com um aproveitamento
na segunda pa rt e, quando se pretende representar o «Theatro do Bairro Alto», e aí sobressai o uso da cor, o seu tratamento: pura e viva
como quando assinala a distinção real, sombria ou neutra, noutras cenas que falam de
castigo, sofrimento e penúria. A leitura é quase sempre imediata e integra-se obviamente
na linha de estilização — revivalismo de outras coisas, em teatro ou em dança, de que temos memória, pelos anos sessenta.

Um espectáculo redundante
Esta estilização, seguida também no trabalho com os grupos em cena, em especial nos
bailados e movimentações populares, tentando «dar uma ideia» ou sugerir «o natural»,
acaba por tornar qualquer destes elementos
ornamentos sem sentido, ou encerrando (vejase o bailado, na segunda pa rt e, durante o casamento, folclore «judaico» para amenizar a
cena; ou o grupo de escravos em Angola,
Ilustrando as falas do ministro do rei) apenas
uma intenção acumulativa. O mesmo se passa, aliás, .com a música que escutamos. Ela
tem como objectivo, além de urna função estética, sinalizar ideias expressas já de outros
modos (por exemplo: o ridículo da figura do
rei é dado quer pelo texto, quer por situações
grotescas como a das calças descosidas, quer
por uma notação musical «ligeira», já na terceira pa rt e). Esta economia é perceptível ainda no guarda-roupa que explicita luxo, abundância, por mais de um sinal. (cor, tecidos,
acumulação ou alternância de peças).
Parece evidente que a redundância foi preo-

cupação dominante neste espectáculo. Dizer
de inúmeros modos o que a linguagem verbal
já transmitiu torna-se obsessão, à medida que
se vai avançando no espectáculo, atingindo
mesmo aspectos na encenação (vejam-se as cenas entre Inquisidor-mor e l.° Inquisidor). É
como se se temesse que as ideias expressas no
texto não fossem (bem) entendidas pela sala.
Mostra-se, talvez, uma preocupação: fazer
compreender. Só que num texto cuja marca '
primeira.é o seu didactismo, insistir nesse aspecto é retirar-lhe muito do seu sentido, é «naturalizar» o que ali se diz impo rt ante e adquirido pelo saber comum. A redundância ganha
assim sinal contrário, confundindo-se luxo
com desperdício.

Um espectáculo ilegível
Outros problemas de legibilidade afectam
este espectáculo. Não estão na interpretação
de sinais emitidos (o brasão iluminado, o padre pregador incluindo a sala, a passagem dos
três anunciadores da morte inevitável do Judeu), mas, pelo contrário, na insistência de
ce rt os «clichés» propostos, sempre desmobilizadores em relação ao sentido do texto: recordem-se as cenas (inarráveis) entre o rei e Madre Paula e entre Cavaleiro de Oliveira e Petronilha, ou a introdução da «técnica» do estatismo cada vez que o narrador entra em cena.
Ilegíveis são também, mas por outras razões, as cenas da segunda pa rt e em que se tenta reproduzir (funcionarão assim no texto
dramático?) alguns passos do teatro do Judeu. Razões várias: deficiente inserção dos
fragmentos de algumas peças de António José
da Silva no texto de Bernardo Santareno (não
se incorpora um texto noutro sem se controlar
o choque), quer por uma não feliz escolha desses fr agmentos, quer pelo sentido que se procura criar com essa inserção — dar conta da
relação povo/teatro do Judeu, falseada logo
que transposta, e ensaiada, para cena; nível
interpretativo osc il ando do «Declamado» (insuportável tanto mais tratando-se de um texto
de feição apologética) e o «Moderno», cheio de
problemas de dicção (só pa rt e do dito é audível...), de altura de voz (gritar não resolve...),
de uso incorrecto das possibilidades cómicas
do texto (bem visível nas pausas introduzidas
«a to rt o e a direito» como a justiça de que se
fala, denunciando, pelo menos, falta de sensibilidade para jogos a produzir com as palavras). Assim se perde uma (rara) oportunidade de (fazer) rir com algum sentido. É pena.
Com excepção dos que riem em cena, todos
nos sentimos um pouco «voyeurs» de uma situação da qual fomos excluídos.

Inadequação do texto
ao lugar
Excluídos, num espectáculo que tenta pôr
a sala a funcionar, quando, por exemplo, e
com bem pouca originalidade, no início e no
final, faz por ali passar alguns dos personagens? Mas então por que somos interpelados
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Teatro como luxo: estigma do Nacional, com um «Judeur inquinado de superficialidade

pelo Narrador que tanto se esforça por nos fazer partilhar as suas ideias, sentir a sua perplexidade? Paradoxo que nem Diderot se
atreveria a comentar. Inadequação, mais
uma, entre um texto e um espaço, entre um
texto e um trabalho onde dificilmente se vê a
marca de Rogério Paulo, porque se encontra,
sobretudo, uma ética diferente, manifesta na
superficialidade, no «já visto», no quase pudor
moralista com que um texto, aparentemente
interveniente e emocionado, foi retocado. Repare-se como o corpo foi apagado pelo guarda-roupa, como pouco se reflectiram os modos de estar no palco, reduzindo-se ao mínimo o trabalho com os corpos, quando por aí
se poderia significar diferenças de estatuto
das personagens (que distingue os três Inquisidores entre si? O fato e as falas? Que faz o
Judeu além de dançar um pouco, ele que traz
no corpo a marca da sua mo rt e?). A monotonia das marcações foi disfarçada através de
uma ocupação do espaço cénico nos vários
planos verticais possibilitados pelo cenário — única forma dinâmica no espectáculo.
Enfim, talvez não baste ler um texto dramático e passar as rubricas do autor (por
maior respeito que ele nos mereça) para cena.
Perceber a sua estrutura, as suas ideias (mesmo se elas se dizem imediatas e claras) a sua
linguagem, é fase de trabalho que também se
vê, que leva o espectador a questionar o texto,
a estar por dentro dele. Não se trata de perda
de tempo que serve para os do teatro amador
ou independente. Destacaram-se, po rv entura,
as limitações deste texto — por exemplo o
nível de língua que utiliza, a «coloração» de
sec. XVIII que adopta e que decerto escapa ri a ao
entendimento de muitos que naquela sala passarem? Pensou-se como seriam recebidas as
falas de Verney, D. Luís da Cunha e Alexandre de Gusmão, sobretudo quando se trata de
excertos das suas obras que poucos leram e
outros já esqueceram? Fora de qualquer contexto (imagine-se Verney a falar do ensino dos
Jesuítas a propósito não se sabe bem do quê,
do texto Esopaida talvez...), e tendo como
única justificação o serem aqueles, contemporâneos do Judeu, a cena soa falso, dita «para
nós», só acentuando um dos defeitos deste texto: falar de António José da Silva por po rt as e
travessas, ou seja, quase sempre pouco e ao
lado da questão fundamental — isto chamando-se a peça O Judeu...

Ficam algumas máximas e apelos — que isto não aconteça de novo em Po rt ugal, ou «Vamos iluminar o povo de Po rt ugal» — frases de
um corpo que não foi percorrido totalmente,
apesar de o Narrador acusar o despotismo, o
luxo, o racismo, o obscurantismo religioso,
apesar do sentido que a tripartição da cena
acentua, apesar das comunicações possíveis
que no espaço se efectuam. Tudo nos fala de
inadequação: do texto ao lugar, insisto.
O texto de B. Santareno talvez não merecesse este tratamento. Ingénuo, inoperante no
seu didactismo demasiado evidente (sobretudo se representado em vez de lido, e esta seria
outra questão a desenvolver e talvez importante para a compreensão de outras coisas), falhando na criação da personagem do Judeu
pela visão superficial das condições de produção que determinaram a sua obra (em nada
ajudado pela interpretação de Rui Mendes,
sempre saltando do registo de «sofrimento»
para o de «enorme alegria»), escamoteando a
complexidade da personagem Povo, só sugerida pela voz do Narrador quando se fala de
medo e obscurantismo, mesmo no final —
apesar de tudo isto, ele traz à memória uma
imagem do fascismo não esvaziada, como outras já estão, do seu sentido.
O lugar é aquilo que mostra ser. O púlblico
do Nacional, mesmo heterogéneo, é a imagem
do espaço. O espectáculo, como se procurou
aqui mostrar, foi feito para aquele espaço, para aquele público e aqueles valores. Não foi,
também, por acaso que se opôs luxo a desperdício. De facto, o Nacional continua a ser
um local onde se pensa o teatro como luxo. O
Judeu ganha muito pouco com este «polimento» que os valores do lugar lhe acrescentam.
Talvez por isso, no final, as palavras gravadas
não façam eco naquela sala...

O Judeu, texto de Be rnardo Santareno, encenação de Rogério Paulo, música de Filipe
Pires, cenários e figurinos de António Alfredo coreografia de Fernando Lima. Interpretacão de Rui Mendes, Henriqueta Maya, Costa
Ferreira, Varela Silva, Lurdes Norberto, Assis Pacheco, Mário Pereira, Lygia Teles, Rui
de Carvalho, Fernanda Borsatti e Vitor Ribeiro, entre outros — estreia no Dona Maria 17 a
20 de Fevereiro de 1981.
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Exposições

A espera
de melhores épocas
Sílvia Chicó
Gerardo Burmester na Galeria Diário de
Notícias
Rocha Pinto na Galeria Quadrum
Fotógrafos suíços na Fundação Gulbenkian
Gravura polaca contemporânea na Fundação
Gulbenkian
Tapeçarias suíças na Fundação Gulbenkian
Cartazes de Klaus Staeck na Galeria Diferença
Marcel Mayer na Galeria Módulo
Pedro Cabrita na Galeria de Arte Moderna da
Sociedade Nacional de Belas Artes

Quando uni crítico, ou, simplesmente, alguém interessado em arte, se desloca aos
grandes centros, tem a preocupação deo fazer
em épocas em que a estação das artes é a melhor. Nova Iorque, por exemplo, aconselha-se
Novembro ou Maio. Aí sabemos que se podem ver retrospectivas de a rtistas consagrados, ver exposições de a rtistas proeminentes,
etc. Se Lisboa fosse Nova Iorque, e um hipotético crítico telefonasse a perguntar se este momento, Fevereiro de 1981, seria a melhor época para ajuizar do valor da arte portuguesa,
seríamos forçados a responder que não. Apesar de grande actividade, apesar de a capital
estar a funcionar em pleno e haver inúmeras
exposições, estamos, curiosamente, num momento em que nada de muito relevante se passa.
Esperando que melhores épocas surjam, e
que a vida artística venha a estruturar-se em
torno de instituições como museus de a rte moderna, cuja existência urge, façamos, no entanto, uma breve viagem pelas exposições de
Lisboa.
Abriu recentemente sob a direcção do dr.
Adriano de Gusmão a Galeria Diário de Notícias. A segunda exposição mostrada ao público de Lisboa é de Gerardo Burmester, a rtista
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do Porto formado pela ESBAP, mas de nome
e sensibilidade almães. A sua pintura pode situar-se numa corrente da vanguarda que tende a reinterpretar a paisagem romântica, corrente que raramente aparece na nova pintura
portuguesa. Burmester, como bom representante da Escola de Belas Artes do Po rto, possui um domínio pictórico excelente, o que lhe
permite exercitar um virtuosismo onde a nostalgia de um sentir romântico se revela.
Mas... tentar reincarnar o ego romântico que
se expande e palpita- na natureza não será um
pouco absurdo no nosso tempo? Uma sensibilidade romântica que se reflecte no pintar das
paisagens é algo de perdido para sempre, uma
vez que o quadro psicocultural do homem romântico é impossível de ser recuperado. Penso que se deve entender esta exposição de Burmester mais como uma nova maneira de inventar a paisagem, retirando a esta todo o peso de uma filosofia e sentimento religioso,
que, no caso presente, não está obviamente
implícito.
Outro caso que nos mereceu atenção, mais
pelo que almeja do que pelo que alcança, é o
de Rocha Pinto. Este artista que expõe na Galeria Quadrum faz uma pintura que nos choca
pelo seu desacerto, poderíamos dizer pela sua
leviandade. Manifestando qualidades de sensibilidade inegáveis, existe no entanto todo
um mau entendimento dos meios que manipula, resultando algo passível de confundir o
espectador, mais pela produção de efeitos do
que pela linguagem que investiga.
Também a Fundação Gulbenkian apresenta três exposições que visitámos. A que nos
mereceu maior atenção foi a exposição de Fotógrafos Suíços, mostrando fotografias, de
1840 até aos nossos dias. Uma exposição deste
teor não pode deixar de ter interesse. Algumas fotografias propostas são surpreendentes, e pode-se assistir ao caminho de uma arte
que ainda tem dificuldade em ser considerada
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corno tal num país como o nosso. Com efeito,
a fotografia é ainda entre nós uma a rte de estatuto duvidoso, e por isso é extremamente
suadável que se tenham muitas iniciativas como esta.
Outra exposição que a Fundação apresenta
é a de gravura polaca contemporânea, exemplo de arte bem dominada tecnicamente, levando às últimas consequências os recursos
técnicos, mas em que nada de particularmente inovador ou ousado se manifesta.
A terceira exposição da Fundação Gulbenkian que visitámos foi a de tapeçarias suíças,
produto resultante da bienal de tapeçarias de

Lausanne, bienal de grande prestígio na Europa,-onde actuam críticos como René Berger. É uma exposição extremamente variada
em termos de estéticas e em termos de qualidade. O esforço que a nov a tapeçaria tem feito
para competir com a escultura aparece neste
contexto como algo passível de ser ridicularizado. Interessante todavia, esta exposição.
Continuando a nossa visita, é de salientar
na Galeria Diferença uma exposição de cartazes de Klaus Staeck, que, como exposição de
cartazes, é um acontecimento impo rtante. De
um humor acutilante e de grande capacidade
imaginativa, estes ca rtazes prendem-se sempre a uma relação com o político que se expressa em associações de imagens, onde pesa
toda uma experiência DADA e surrealista.
Finalmente, nencionaremos as exposições
mais recentes, de Marcel Mayer, na secção
lisboeta da Galeria Módulo, e a exposição de
Pedro Cabrita, na Galeria de Arte Moderna
da Sociedade Nacional de Belas A rtes.
A de Marcel Mayer, um consagrado artista
belga, mostra-nos uma reflexão hiper-realista
sobre uma versão moderna dos panejamentos
académicos que aqui nos aparecem como super-representações de toldos, para os quais o
pintor olhou atentamente. Trata-se nitidamente de uma opção filiada num movimento
da vanguarda; apesar de poder introduzir pequenas alterações, acreditamos que este tipo
de arte nunca virá revolucionar o que quer
que seja da pintura moderna. É uma a rte que
se afirma pelo domínio técnico, não ultrapassando as ambições da tradição ilusionística da
pintura ocidental, tradição que tanto trabalho
deu aos cubistas e outros a rtistas modernos a
destruir.
Pedro Cabrita, um jovem a rtista lisboeta
formado pela ESBAL, expõe uma série de desenhos que consideramos como uma lufada deL
ar fresco na actual temporada de Lisboa. Pedro Cabrita manifesta uma concepção de desenho extremamente moderna, na sua atitude
desestruturante e na sua procura de essencialidade. Não é, evidentemente, o desenho telúrico e elementarista de um Antoni Tápies, para o qual Pedro Cabrita deve ter olhado, mas
existe um entendimento das novas possibilidades do desenho que situam este a rtista definitivamente numa zona importante da modernidade. Recusando todo um formulário gráfico, que a cultura que possuía lhe forneceu,
iniciou este a rtista um caminho de maturidade que nos merece o melhor acolhimento.
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«Um espectáculo admirável»

«A última loucura de Lá

(Expresso)

(Portugal Ho l e)

Féria»
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HORÁRIO

16 e 17/3

Laboral

23/3 a 10/4

Laboral

TECNOLOGIA DA INDEXAÇÃO

22 a 24/4

Laboral

GESTÃO DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES

19 e 20 / 3

Laboral

O UTILIZADOR E A INFORMAÇÃO

23 a 30/3

Pós-Laboral

TECNOLOGIA DA DOCUMENTAÇÃO
«Sim à mais uma vez pro•

(Diário de Notícias)

vadíssima e sui generis
sensibilidade dum encenador chamado Filipe Lá
Féria»

«Não é equívoco nem polémico, é contra a moral
dominante»
(Voz do Povo)

(Diário Popular)

(iE em Lisboa e passa-se
na Casa da Comédia esta
experiência que domina
a nova temporada teatral,
pelo menos em controvérsia, pelo menos na Ca-

«Um espectáculo cheio
de entusiasmo e juventude, qualidade de que anda tão falho o teatro que
se faz em Lisboa»

pitai»
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«O melhor espectáculo de 1980»
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