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E screver que o lançamento do 
1 «JL» constituiu um êxito to-

tal, ultrapassando as mais 
optimistas expectativas, poderá ser um 
lugar comum. Que, porém, na circuns-
tância, somos forçados a utilizar. Com  a 
exacta consciência que se ele neste caso 
não for perfeitamente exacto, será apenas 
por ficar aquém do que na realidade se 
passou com o n.° 1 do nosso «jornal de le-
tras, artes e ideias». 

De facto, em pouco mais de 48 horas, o 
«JL» esgotou-se praticamente em todo o 
País. E, desaparecidos os 30 mil  exempla-
res postos à venda, vimo-nos (e viu-se a 
nossa distribuidora) impossib ilitados de 
satisfazer os múltiplos pedidos que de vá-
rias procedências nos chegaram. 

Assim, e como única forma de poder 
corresponder ao inte resse de muitos que 
desejavam ter o «JL» desde o n.° 1, e não o 
conseguiram, decidimos reimprimi-lo. 
Foram tirados, pois, mais alguns milha-
res de exemplares, postos à venda simul-
taneamente com este n.° 2, de que se fez 
já uma tiragem de 40 mil . 

T al acolhimento do público 
 constitui, naturalmente, a 
maior compensação e o 

melhor estímulo para o nosso trabalho. 
Mas, compensação e estímulo foram tam-
bém as numerosas, e por vezes cativantes, 
manifestações de apoio e apreço que rece-
bemos; assim como as críticas, as suges-
tões e ofertas de colaboração que de va-
riadas procedências nos chegaram. 

A todos agradecemos. Aproveitando 
ainda para, entre parêntesis, pedir des-
culpa pela verdadeira impossibilidade de 
responder a todos aqueles que tiveram a 
amabilidade de se nos dirigir, mormente 
oferecendo a sua colaboração ou envian-
do textos de sua autoria. De facto, o volu-
me da correspondência recebida torna o 
nosso desejo de o fazer irrealizável. 

E aproveitamos para sublinhar que  — 
salvo  qualquer hipótese, caso entendamos 
que tal se justifica, de reunir mais tar-
de, em páginas especiais, esses textos, 
mormente de _jovens —, em princípio não 
publicamos sequer poesia ou ficção, ex-
cepto inéditos dos autores a que no pró-
prio «JL» se dediquem ao mesmo tempo 
outras matérias, como aconteceu no 1.° 
número com Jorge de Sena e Vergílio Fer-
reira, e neste com Miguel Torga e Fer-
nando Pessoa. 

F finalmente, apenas algumas 
palavras sobre as duas pri-
meiras edições do «JL». 

Pensamos que elas dão já uma ideia do 
que somos e queremos. A sua qualidade, 
em geral, e nos vários ângulos sob que se 
pode encarar um jornal como este, aqui 
ou ali matizado até com ce rtas caracterís-
fcas de revista, foi unanimemente salien-
tada por aqueles que se nos dirigiram. 
Inclusivé, muitos puseram em relevo o 
seu aspecto gráfico e as ilustrações do 
grande artista que é João Abel Manta. 

Mas, apesar do «JL» ter aparecido já 
com uma maturidade que, sem imodés 
tia, julgamos poder-se classificar de rara 
nos primeiros números de publicações pe-
riódicas, a verdade é haver ainda bastan-
te que fazer e afinar, mesmo (ou sobretu-
do) jornalisticamente, no nosso quinzená-
rio de cultura. Fundamentalmente, pre-
tendemos: ampliar e melhorar a área da 
actualidade, ao nível do noticiário, repor-
tagem, etc; diversificar os temas tratados, 
para que se cumpra na mais larga exten-
são possível o nosso projecto de «jornal de 
letras, artes e ideias»; concretizar a inteti-
cão de compatibilizar a qualidade com a 
acessibilidade, lutando — até com alguns 
dos colaboradores com que se torne nè-
cessário fazê-lo — para que os textos se-
jam cada vez mais claros e se possível 
mesmo atraentes. 

Rogério Rodrigues 

orno é que falhou o tiro, 
doutor?» «Estava-se-me a 
desenrolar um poema.» O 
diálogo é retomado, muitos 
anos depois, pelo padre 

Avelino da Silva, que não compreendia a 
perdiz em liberdade nem a paixão da ca-
ça tão subitamente suspensa por Miguel 
Torga. 

Este tinha acabado de envasilhar um 
poema que consumira anos a fermentar, 
vinho tratado das quintas do Douro, ou 
bacelo enxertado por mão de ourives na 
cortinha que seu pai, homem «sisudo e 
obstinado», lhe deixara de herança na ho-
ra do passamento. 

Vem no Diário, IX (p. 91), o poema; 
não tem data (dos poucos que não é data-
do); e foi gratificado com o título de um 
dos seus montes mais íntimos — S. Leo-
nardo de Galafura. É o seu poema. O que 
declama aos amigos. Custou-lhe uma 
perdiz. 

Numa tarde de Carnaval percorro, 
num tempo de chuvisco e folia envergo-
nhada, abruptamente cortado pelo es-
trondo de um foguete, as estradas sinuo-
sas que vão dar a S. Martinho de Anta, a 
Agarez do disfarce ténue, entre o Génesis 
e o Eclesiastes, de Miguel Torga. 

O padre Avelino da Silva está no largo 
da aldeia, a escassos metros do negrilho 
decepado, 200 anos de sombra e santuá-
rio pagão de um quotidiano sem história. 
A seu lado, lentos e distantes, dois cães per- 

«São da melhor raça. Ainda um dia 
destes mandei três da ninhada para o Mi-
guel Torga oferecer a amigos de Coim-
bra.» O padre  Avelino, que caçou pela 
primeira vez com Miguel Torga em 1940 
(desde então são anos quase ininterruptos 
de paixão pa rt ilhada entre os dois, o que 
fez deles andarilhos impenintentes de 
montes altivos e imóveis), fará comigo 
uma parte do itinerário, sentimental 
sempre, dos deuses escondidos nas escar-
pas, das personagens de Torga que obses-
sivamente repetem a paisagem e dela par-
ticipam, mas numa dependência que as 
torna pa rtes de um todo que não morre e  

tenta desesperadamente resistir às trans-
formações. 

Infância bíblica 

O padre Avelino da Silva recebeu-me 
em sua casa de umbral encimado pela da-
ta de 1581. Tem 67 anos de pé calhado ao 
monte. Rijo, sem grandes necessidades 

Torga, poeta ibérico, de boina basca  

intelectuais que não a leitura da obra de 
Torga, comprada religiosamente. Não 
tem nenhum livro oferecido pelo autor. 
Faz questão de honra em comprá-los nu-  - 
ma  livraria de Vila Real, diz-me. Fala-me 
da alergia do poeta aos autógrafos que ele 
(Torga) considera uma forma de explora-
ção do criador. 

Pede-me que observe o negrilho. Corta-
ram-lhe um braço que pesava no telhado 
de uma casa, palheiro em tempos idos  — 
um  metro e noventa por noventa centí-
metros a menos de vida. Torga protestou. 
Torga insurge-se contra a cor berrante 
das novas casas dos emigrantes que vão 
maculando a paisagem. 

A sua infância é adulterada. 
O padre conduz-me ao «escritório» sa-

grado do Poeta: Nossa Senhora da Azi-
nheira, Senhora da Agonia na ficção, 
num pequeno monte, limpo de ver, ro-
bustecido pelas torgas que pa rtem mas 
não vergam, são duras ao tacto e na Pri-
mavera florescem. 

E donde vem o «Miguel» de Adolfo 
Coelho da Rocha? 

De Unamuno (Miguel) na convicção do 
pároco de 1200 almas de um rebanho in-
diferente, pelo menos nas aparências, à 
poesia. Ao longe vejo o fontanário do 
«leproso» e recordo-me, frente à pequena 
capela, da ceia do Natal, em lajes frias, 
do homem que a tempestade impediu 
chegasse à aldeia. 

O percurso do artista quando criança 
regista-se: nasceu de pai pobre que vivia 
da jeira e que foi amealhando, amealhan 
do, até construir a casa que ainda hoje 
existe, renovada na cor e fechada à espera 
do poeta. O pai comprou algumas coure-
las e plantou árvores. Torga tudo herdou. 
Não vendeu um torrão de terra nem lan-
çou o machado a uma árvore por mais 
velha que vegete. Plantou novas, perfilou 
a vinha e viu crescer árvores de fruto. Em 
frente ainda existe o rebento do velho lou-
reiro, pouso do melro despertador. 

A velha irmã concorda com a cabeça. 
Ali cantava o melro. Estamos na estrada, 
numa das saídas da aldeia, frente à casa 
de Miguel Torga. 

A irmã, olho fino e desconfiado, é de-
positária de uma lhaneza que não cabe à 
posteridade. O irmão escreve-lhe com 
muita frequência. Quando demora, ela 
endereça-lhe um raspanete. E o irmão 



Um poema inédito 
Depoimento 
De seguro, 
Posso apenas dizer que havia um muro 
E que foi contra ele que arremeti 
A vida inteira. 
Não, nunca o contornei. 
Nunca tentei 
Ultrapassá-lo°de qualquer maneira. 

A honra era lutar 
Sem esperança de vencer. 
E lutei ferozmente noite e dia, 
Apesar de saber 
Que quanto mais lutava mais perdia 
E mais funda sentia 
A dor de me perder. 

Miguel Torga 

pai de 'Torga: «A vida de caçador é vida 
de ladrão.» O padre não resiste a levar-
me aos grandes sítios, libertados pela ca-
ça — vamos ao monte de S. Domingos 
donde tudo se avista. Torga garante que 
consegue ver Lamego. Chama-lhe o seu 
Tabor. Antes de uma operação perigosa a 
que foi submetido, conta-me o padre 
Avelino, Torga subiu ao monte. Confes-
sou-lhe mais tarde que não conseguiria 
fazer poemas se aquele monte deixasse de 
existir. Quando subi ao Tabor de "Torga 
estava um nevoeiro quase cerrado. Vimos 
o rodado de carros. «Devem ser caçarre-
tas.» Era evidente o desprezo do padre 
pelos, novos caçadores, que perderam a 
paixão pela caça. 

Mas não eram caçarretas: simplesmen-
te dois pares de namorados aconchegados 
num carro só, na solidão total daquele 
Tabor. Fomos ainda à «Queda», lugar de 
escarpas feito, polvilhado de moinhos. O 
caçador Alberto, a alma ideal de Torga 
na Vindima, matou-se naqueles penhas-
cos; na «Queda», um padre serviu de par-
teira. Por ali farejou caça o Nero (Bi-
chos), o primeiro cão de 'Torga que se 
chamava Dick. 

Torga é um bom batedor de perdiz. 
«Entregava -se todo a uma caçada como se 

fosse para a realização dum poema.» 'Tor-
ga tinha «cancha» larga em corpo desen-
gonçado: «Não era muito certeiro no tiro 
mas era espectacular.» Em linguagem de 
caçador — e o padre liberta-se do breviá-
rio quando fala de caça e dos grandes es-
paços que percorreram juntos durante 
quarenta anos — Torga é o que investe 
com os companheiros, o que comenta 
apaixonadamente a perdiz perdida ou a 
tombada. É o que dinamiza. Comiam 
frugalmente. Levantava-se logo deitando 
aos companheiros o provérbio que lhe é 
querido: «Ovelha manca não tem sesta». 

Hoje é tudo uni pouco diferente. Já se 
deslocam de carro, o corpo já não corres-
ponde à paixão e proliferam os caçarre-
tas. O padre Avelino fala nostálgico da 
primeira vez que foi à caça com os seis 
cartuchos que disparou escondidos na so-
taina. A última vez que caçaram juntos 
foi há três anos no termo do Fiolhoso 
(Murça)., O único que conseguiu matar 
perdiz foi Miguel Torga. 

«Esta até parece das antigas», gaba-lhe 
o padre a presa. «Perdizes eram as do 
nosso tempo», comenta Torga. «Veja lá se 
é real.» Torga matara, confirma o padre, 
um perdigão real. 

Depois de longos anos de solidão com- 

responde - lhe: muito trabalho. Acabei o 
Sexto Dia da Criação do Mundo. Mas no 
dia 10 (de Março) vou receber um prémio 
a Lisboa. A televisão está lá. 

São estas as palavras da velha irmã de 
Torga no crepúsculo sujo pela névoa. 
Tem ordens para queimar as cartas que o 
irmão lhe escreve. Como é que ele era 
quando novo? «Oh! Muito namorador!». 
A malícia é ancestral e o sorriso interiori-
zado. 

O padre Avelino escuta-nos. Fora ele 
que, após uma curta palestra, conseguira 
que a velha senhora chegasse à fala comi-
go. O padre descobre três marcos, os ex-
actos sinais da quilometragem criadora 
de Torga: o professor primário, a Bíblia e 
o breve emprego do Porto. 

Um por um: o professor Botelho des-
cobriu-lhe a inteligência, aconselhou ao 
pai que o enviasse para estudos até à ci-
dade. Nada. Não havia dinheiro para es-
tudos. Torga seguiu para o seminário de 
Lamego. Ao recordar as primeiras férias, 
cheirando a Deus e ajudando à missa, 
Torga escreve do seu mestre: 

«A despedida, estendeu-me a grossa 
mão das palmatoadas. Parecia incrível, 
mas não havia dúvida: era mesmo a mão 
do senhor Botelho a querer apertar a 
minha. Quando a fechou, cuidei que me 
ia estalar os ossos. Qual o quê! Branda e 
quente, tentava apenas secundar por pe-
quenos abanões a efusão do remate orató-
rio.» 

Depois (o seminário foi túnel de curta 
viagem) Miguel Torga regressa à aldeia. 
Enquanto não descobre ou lhe é inventa-
do um futuro, passa as noites de Inverno 
a ler em voz alta a Bíblia para as mulhe-
res que trabalham a lã numa loja de vacas 
para maior aconchego e calor. 

Seguiu para o Brasil, para a fazenda de 
um tio. Os seus dias de emigrante foram 
um «engenho» de revolta. Regressou. Um 
tempo adolescente, este o citado, cresce 
na Criação do Mundo. Os Dois Primeiros 
Dias. 

Poeta-perdigueiro 

O caçador de élite é o caçador de per-
diz. Seriam horas sobre horas a falar de 
caça. O padre Avelino disse unia vez ao 
pai: «Ewhei-de ir para o monte de mule-
tas.» Também o pai de Torga se obstina-
va em que o filho deixasse a espingarda, a 
cartucheira e a caneta e transportasse 
consigo, permanentemente, como amule-
to de promoção social, o bisturi. Insistia o 

di 

partilhada, este ano já não abriram jun-
tos a caça. O padre pela primeira vez na 
vida não foi caçar. 

Há melancolia. «Tenho 67 anos», con-
fessa-me de novo. Torga não veio. 

Os novos corredores 
do tempo 

«A gente nova não procura 'Torga, que 
no entanto se abriu muito desde querece- 
beu o Prémio Internacional.» O padre 
Avelino fala mais do passado que do pre-
sente. Cuida agora da sua japoneira 
(«nunca ma deite abaixo», pediu-lhe o 
poeta uma vez) e dos rododendros, e trei-
na garotos, a quem paga como se fossem 
adultos, na arte da poda. «Eu fiz escola», 
orgulha-se o padre. E ele o responsável 
pelas árvores de 'Torga. Na cortinha da 
casa correm perus. E mesmo à beira da 
porta, numa árvore nova, uni melro fez o 
ninho. 

Mas os jovens... «Não quer ver? O poe-
ta ofereceu 60 volumes para a Associação 
da terra. Pois já lá não existe nenhum.» 
Torga chega hoje a S. Martinho de Anta e 
a sua capacidade é grande pára se  in te-
grar no nick) rural. Fala coai o Zé Ferrei-
ro, tem as mesmas expressões e descon-
fianças de qualquer camponês, «é muito 
económico», reconhece-me o padre, e se 
alguém o vir na aldeia não o distingue de 
quem de lá nunca tivesse saído a não ser 
para a feira da vila mais próxima. 

Mas a juventude... O padre perde-se 
no tempo. Os valores são outros. Torga é 
como aquelas pedras, o padre vê-se sem-
pre como um aldeão que às vezes vive em 
Coimbra. 

Torga chegou ao sexto dia da criação. 
No Génesis, Capítulo Il, versículo 2, lê-se: 
«E acabou Deus no sétimo dia a obra que 
tinha feito; e descansou no sétimo dia de 
toda a obra que fizera.» 

Torga não o crê. Escrevia ele há alguns 
anos: «E dou comigo em plena heresia, a 
duvidar da sinceridade do autor do Gene-
sis. Nenhum criador verdadeiro, mesmo 
que seja Deus, descansa no sétimo 
dia...» 

No dia 10 de Março recebeu «em pâni-
co»  o Prémio Montaigne. Vai fazer 74 
anos. Numa meditação, datada de S. 
Martinho de Anta, de uni dos seus múl-
tiplos aniversários, desabafa: «Que paz, 
figurar no livro dos assentos de qualquer 
localidade do Mundo! Aos 12 do mês de 
Agosto de 1907, nasceu... E pronto.» • 
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Num auditório da Fundação Gulbenkian, Miguel Torga recebeu o Prémio Montaigne, tEm pânico, confes-
saria o poeta, que na foto se vê d p rocura do texto que leu durante a sessão 

Miguel T orga: a "guerra" dos seis dias 
Vasco Graça Moura 

isse-se durante muito tempo 
que os dois primeiros dias 
de A Criação do Mundo 
eram a parte literalmente 
mais importante da 

autobiografia de Torga. Salvava-se ainda 
metade do terceiro dia, mais ou menos, 
mas reduzia-se o quarto a uma série de 
meras impressões de viagem pela Europa 
de 37 e o quinto a um relato da prisão. 
Ainda em 1977 estas posições vêm en-
contrar eco no ensaio de Clara Crabbé 
Rocha, O espaço autobiográfico em Mi-
guel Torga, que procura explicar a difi-
culdade do leitor em aderir à obra a par-
tir dos terceiro e quarto dias por neles se 
introduzir a crónica histórica e social, a 
expressão duma ideologia política e esté-
tica, o ensaio comentativo e até o auto-
retrato no seio da narrativa autobiográfi-
ca. 

Não estou inteiramente de acordo com 
estas razões, e há ainda uma outra, bem 
mais simples, a ser encontrada antes de 
mais na própria publicação intervalada 
das várias partes e na conclusão tardia da 
obra (falo em conclusão por interpretação 
do último parágrafo do Sexto dia). Podia 
supor-se abandonado o projecto: o Diário 
parecia colmatar as soluções de continui- 
dade na publicação de A Criação do 
Mundo, nos 11 volumes que dele surgem 
entre 1941 e 1973. Mas há ainda outras 
razões para a diferente adesão dos leito-
res: pela sua própria matéria, os dois dias 
funcionam como um todo autónomo, que 
até pode ser tratado como pura e simples 
ficção romanesca narrada na primeira 
pessoa. Neles perfaz-se o ciclo da infância 
e adolescência, cujo termo vem a sentir-se 
como uma pausa natural. 

Acontece que os terceiro a quinto dias, 
por mais fragmentariamente organizados 
e focando planos descontínuos da realida-
de evolutiva do autor, do seu mundo, e do 
mundo, não podiam, até agora, ser inte-
grados naquele todo, a que eram exterio-
res, nem noutro. Quem os abordasse, 
procurando reconduzi-los à subunidade 
constituída pelo primeiro volume, en-
contrava neles referências e prolonga-
mentos, mas não o mesmo tipo de unida-
de literária, ou• de perspectiva (precisa-
mente, referindo-se ao momento-chave 
de contemplação e redacção dos vários 
dias, Clara Crabbé Rocha aventa a hipó-
tese de ser a dificuldade em determiná-lo, 
quanto ao Sexto dia, uma das razões que 
têm atrasado a composição dessa fase au-
tobiográfica). Pensados como momentos, 
ou andamentos, de uma dada progressão 
narrativa, mas ainda pendente por inclu-
sa, podiam parecer mais frouxos ou dis-
persivos face à coesão própria, acabada e 
cíclica-em-si dos dois primeiros dias. 
Sobretudo dois relatos, aparentemente 
avulsos, como o da viagem à Europa e o 
da prisão, a esgotarem todo o quarto e 
grande parte do quinto dias, dificilmente 
transcenderiam então os limites respecti-
vos para se integrarem numa arquitectu-
ra a que ainda faltavam peças. 

Ora não se terá atentado em que a es-
tratégia do autor, ao elaborar os três dias 
seguintes, tinha de ser muito diferente da 
que ele seguira quanto aos dois primei-
ros. Desde logo  pela  própria natureza 
do propósito de uma autobiografia p ro

-jectiva: estilisticamente, porque a transi-
ção para a idade adulta, acompanhada 
do aprofundamento da subjectividade e 
do desenvolvimento da capacidade de 
pensamento abstracto do herói, implica a 
captação da sua relação com o mundo e 
consigo mesmo em termos de uma dife-
rente plasticidade verbal, e de diferentes 
tempos e ritmos narrativos; estrutural-
mente por duas outras razões: o autor 

procura restituir a imagem e a vida da 
personagem por referência ao que enten-
de por momentos significativos delas nu-
ma dada economia da narração, e não pe-
la minúcia diarista ou memorialista que 
nem no Diário observa; a partir de certa 
altura, podemos dizer, simplificando 
muito, que o momento em que ele escreve 
quase coincide com aquilo que descreve. 

Procuremos colocar-nos, grosso modo, 
na sua posição: vai narrar, com preocu-
pações e intenções de criação artística, a 
trajectória de fundo autobiográfico de 
uma personagem em relação à qual tem 
de tomar em conta a probabilidade de 
evolução de situações ainda não encerra-
das (há uma grande carga do presente) e 
uma sequência futura ainda desconheci-
da. 

De um tempo de espaços 
a um espaço de tempo 

Isto parece-me claríssimo no caso do 
quarto dia (l. a  ed. 1939 sobre uma via-
gem iniciada em fins de 1937): a maneira 
como a escrita flutua, deriva, organiza e 
enlaça peripécias, paisagens, slogans, 

impressões, encontros, experiências, 
coordenadas culturais, epifanias, no 
mundo agónico da guerra de Espanha e 
na antevéspera da segunda grande guer-
ra, contrapondo a tudo isso a consciência 
de uma condição portuguesa, situando a 
unidade do eu face a toda a dispersão 
atravessada, era a melhor possibilidade 
estilística, escritural e moderna de asse-
gurar um trânsito para o que viessem a 
ser os futuros momentos autobiográficos, 
a partir, como diria Lacan, do futur anté-
rieur de ce que j`aurai été pour ce que je 
suis en train de devenir. 

Quer dizer: lamento não estar de acor-
do com as pessoas que acham que Miguel 
Torga é «menos bom» quando não podem 
chamar-lhe comodamente telúrico, rural, 
ou coisa assim... A leitura dos quarto e 
quinto dias mostrará como, à sua manei-
ra, os respectivos volumes encontram 
também uma própria autonomia, embora 
de outro tipo, na sua escrita de tomada 
de consciência e de revolta. E até raras se-
rão as descrições de viagem e os relatos de 
prisão tão eficazes na sobriedade exem-
plar dela e na justa graduação dos seus 
recursos. 

Publicando finalmente o Sexto dia, e 

quinto volume da série, a nova unidade 
de conjunto obtida requer um reajusta-
mento da leitura dos volumes anteriores, 
nomeadamente daqueles de que. tenho 
vindo a falar. 

A grande dicotomia a fazer em tal lei-
tura poderá ocorrer, e a vários títulos, 
entre os volumes correspondentes aos cin-
co primeiros dias e este agora publicado. 
Porque assim teremos, em cada um dos 
lados, sensivelmente metade del cammin 
di nostra vita; e porque os cinco primeiros 
dias correspondem essencialmente ao que 
poderemos chamar anos de aprendiza-
gem, enquanto o sexto corresponde antes 
ao que poderemos chamar anos de pere-
grinação: com efeito, as jornadas em-
preendidas na primeira parte são todas 
de aprendizagem (da luta pela vida, da 
profissão, da arte), travessias de lugares 
de contradição e de conflito em que se 
forjam e temperam a índole do herói, a 
sua consciência ética e a sua capacidade 
criadora. 

Clara Rocha chama a atenção para 
uma peculiar dialéctica do espaço na pri- 
meira parte a que me refiro: um movi- 
mento contrabalançado de progressão e 
regressão; de facto, nesse movimento, as 
sucessivas referências a Agarez alternam 
com diástoles de que os expoentes máxi- 
mos são o Brasil (segundo dia) e a Europa 
(quarto dia); mas Agarez deixa progressi-
vamente de funcionar como espaço pro-
priamente dito para se ir tornando num 
lugar simbólico ilimitadamente expansivo 
(mais ainda no Sexto dia, aliás), transfor-
mando-se qualitativamente num foco de 
irradiação de valores positivos, à medida 
que o espaço converge para o que é a 
sístole funcionalmente mais importante 
da primeira parte: a redução de todos os 
espaços físicos e da experiência neles acu-
mulada à área da clausura, aprendiza-
gem limite e também lugar onde é posta à 
prova toda a aprendizagem anterior. 

Assim, enquanto os cinco primeiros 
dias correspondem predominantemente a 
um tempo de espaços, o último corres-
ponde sobretudo a uni espaço de tempo. 
E se aqui encontramos, como em certas 
formas musicais, unia reexposição dos es-
paços de aprendizagem pela recapitula-
ção deles (a Europa, o Brasil), ternos 
também uni outro tipo de expansão pe-
regrinante, entre o concreto e o mítico: do 
espaço doméstico, para o do país, e tam-
bém o da Europa, o do Brasil, o da Africa 
de presença portuguesa. É sintomática a 
simetria na charneira das duas partes: no 
dim da primeira, os espaços sucessiva-
mente percorridos desembocam no da 
prisão; no princípio da segunda, parte-se 
de uma área tanibém fisicamente exígua, 
mas voluntária e livremente ocupada, a 
do novo lar, para uma peregrinação, visi-
ta votiva e simbólica dos lugares de 
aprendizagem, sofrimento e grandeza do 
herói, enquanto ele mesmo e também en-
quanto símbolo de uma identificação as-
sumida com o seu país; alguns desses lu-
gares são colocados em abismo: bom 
exemplo de todas estas tensões (e um achado 
também) é esta cena no Rio de Janei-
ro; e na casa de Trás-os-Montes estendi 
figuradamente no soalho da sala o mapa 
da província e pus a mou rejar cada ouvin-
te na sua terra natal (p. 115). Entretanto, 
a jornada de aprendizagem transferiu-se 
para os outros, nomeadamente para ou-
tra geração: e temos o consultório (outra 
área restrita, mas de potencialidades ex-
pansivas) centro de convívio e de conspi-
ração. A passagem do tempo ganha cor-
po, no contraponto do acontecer históri-
co-político e do encerramento de algumas 
vidas importantes e próximas (os pais, os 
amigos): o espaço de tempo tornou-se o 
da morte, o do relâmpago negro (p. 95) 
que nos atravessa, lá onde o futuro é dei-
xado aos outros e a única perenidade re-
conhecida é a arte. • 
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O espaço autobiográfico de Miguel Torga passa também por esta fotografia inédita: António de Sousa, Alber-
to Martins de Carvalho e o poeta, em 1946, no Jardim da Palmeira, em Coimbra 

Carlos Reis 

1. Confrontado com os anteriores volumes 
já publicados, «O Sexto Dia»  d' A Criação do 
Mundo revela-nos, desde logo, uma carac-
terística de certo relevo: ele é, de todos, aquele 
que abrange um lapso temporal mais alarga-
do, o que o obriga a adoptar um ritmo discur-
sivo em que os movimentos elípticos e de 
síntese temporal ocorrem com certa frequên-
cia. Certamente por isso, «O Sexto Dia» acen-
tua consideravelmente uma tendência já esbo-
çada sobretudo ao longo do «Quinto Dia»: o 
pendor reflexivo que muitas vezes faz dos epi-
sódios narrados quase só um pretexto para 
projectar no texto uma visão do mundo labo-
riosamente arquitectada e depurada ao longo 
de mais de cinquenta anos de produção literá-
ria. 

2. De certo modo, as palavras que abrem 
este volume podem ser entendidas como ten-
tativa de definição de um estatuto existencial 
indelevelmente marcado pelas imposições da 
criação artística: «Altas e de largas vidraças, 
as janelas do novo consultório eram dois gran-
des olhos abertos sobre a pequena praceta 
ajardinada a que o bronze de uma estátua da-
va não sei que imobilidade metálica» (p. 9). 
Colocado, pois, num espaço privilegiado de 
observação, o escritor tem a noção de que o 
estatuto perfilhado se encontra condicionado 
sobretudo por dois factores: por um lado, o 
exterior observado sê-lo-á constantemente a 
partir de um interior povoado por emoções ir-
refreáveis, por outro lado, a esta relação com 
o mundo não poderá ser alheia a consciência 
de uma dualidade que atravessa toda a 
obra literária torguiana, dualidade neste caso 
reflectida na metamorfose de janelas de um 
consultório em grandes olhos abertos sobre o 
mundo. Porque médico e a rt ista teimam em 
coexistir numa mesma pessoa, entretanto e 
desde sempre dilacerada pela impossibilidade 
de resolver pacífica e racionalmente o tormen-
to da dualidade (recordemos a estrofe final de 
«Emparedamento», em Orfeu rebelde: «Assim 
me desespero e me consumo, /E y cumpro este 
destino tumular/De não sair de mim, por 
mais que faça. /A golpes de paixão, tento 
passar;/Mas rasgo a carne, e o lutador não 
passa»). 	 - 

Coimbra e o seu quotidiano estão bem presentes no «Sexto Dial de «A Criação do Mundw. Na foto, vemos-o 
poeta á saída do seu (de Adolfo Rocha...) consultório, no Largo da Portagem 

Torga e a perenida de da escrita 
É, pois, à luz destes condicionamentos que 

«O Sexto Dia» d'A Criação do Mundo cumpre 
a etapa final de um testemunho polifacetado 
que, procurando abarcar nas suas páginas o 
histórico, o político, o social, o familiar e o 
artístico, acaba por subordinar a construção 
da narrativa àqueles que constituem os temas 
nucleares de toda a produção literária tor-
guiana: a rebeldia, a procura da autenticida-
de, a fugacidade do tempo e sobretudo a ob-
sessão da morte cruzada com as exigências e 
com os mistérios da criação artística. 

3. Também no que toca à interacção dos 
dois domínios temáticos invocados, as refle-
xões contidas no último volume d'A Criação 
do Mundo não escapam à preocupação da 
dualidade: «Escrevia para a hora que passava, 
para o meu tempo. Se a posteridade mais tar-
de se reconhecesse naquelas páginas, tanto 
melhor» (p. 38). 0 escritor que se exprime 
nestes termos é, antes de mais, uma entidade 
cuja escrita decorre do primado do impulsivo 
e do emocional sobre o racional; questão di-
versas vezes aflorada pelo próprio Torga em 
textos anteriores, ela tem muitd que ver com 
uma concepção da criação literária eviden-
tes ressonâncias românticas: quando escreve 
que «quem no mundo menos sabe dos misté-
rios da criação é o próprio artista» (Diário 
IV); quando refere a obra produzida como 
«páginas e páginas que aqueci com a paixão» 
(Diário VI); quando compara a gestão do poe-
ma com a «imprevisibilidade do minério ar-
rancado às trevas da mina» (Diário XII), o 
escritor afirma, de forma velada, uma con-
cepção expressiva e espontaneista da criação 
literária, para mais combinada com (e depen-
dente de) uma inequívoca vinculação a um es-
tatuto ético em que o poeta surge cómo um ser 
a um tempo excepcional, orgulhosamente iso-
lado e por natureza propenso à derrogação de 
normas de comportamento social e artístico. 
Presente de forma constante nas preocupa-
ções do escritor (foi para o ilustrar que delibe-
radamente citámos diversas passagens do 
Diário), a obsessão com o instante que passa 
reflecte-se também naquelas que nos parecem 
ser as fundamentais opções de género concre-
tizadas por Torga: a poesia lírica, o diário e o 
conto, isto é, formas literárias em que o im-
pulso criativo e a emoção se conjugam estrei-
tamente, interditando soluções discursivas 
(do tipo, por exemplo, do romance) cuja am- 

contro» (p. 109). 
4. Esta indestrutível vinculação do sujeito 

artístico ao instante que vive confronta-se, 
entretanto, com uma tendência que de certo 
modo pode ser entendida como antagónica, 
assim se gerando a dualidade a que acima nos 
referimos. Com  efeito, a escrita torguiana não 
pode morrer com o momento que testemunha, 
porque ela corresponde também a um desejo 
de perenidade que algo tem que ver com a 
criação de uma identidade artística (Miguel 
Torga) destinada a superar o carácter perecí-
vel e transitório da identidade civil (Adolfo 
Rocha). Um desejo de perenidade que, note-
se bem, surge legitimado pela orgulhosa con-
vicção de que a criação artística se nutre de 
uma ancestralidade que nenhuma outra ma-
nifestação humana possui; daí que o escritor 
se sinta autorizado a produzir afirmações que 
só essa ancestralidade consente: « — Pois sai-
ba que o rude troglodita que [,,,] desenhou o 
primeiro bisonte foi o meu primeiro antepas-
sado: E que todos os artistas que se lhe segui-
ram, Homero, Fídias, Dante, Miguel Angelo, 
Leonardo da Vinci, Cervantes, Camões, 
Bach, são meus -ascendentes em linha recta» 
(p. 69). 

Ora é justamente neste contexto que se nos 
revela o que há de pertinente na associação da 
temática da criação artística com a da morte; 
e é também neste âmbito que este «Sexto 
Dia» surge como etapa culminante (e por isso 
mesmo marcada pelo timbre da excepção) de 
toda A Criação do Mundo. Com  efeito, tudo 
indica que, com «0 Sexto Dia», o escritor 
atingiu não apenas a clarividência, mas sobre-
tudo a capacidade de encarar frontalmente 
uma certeza que desde sempre o atormentava: 
arbitrariedade» (pp. 76-77); por isso também,  

no regresso ao Brasil debalde se procuram 
«Desde menino que tinha-da vida um sentido 
agónico, cada dia, cada hora, cada minuto à 
espera da morte. Mil  razões, até de natureza 
fisiológica, justificavam esse sentimento quo-
tidiano. Mas diante das grandes ruínas é que 
via claramente como eram vãos os sonhos de 
qualquer perenidade. Apesar de tudo, tirava 
da peregrinação um ensinamento: embora 
precária, só a arte valia realmente a pena. As 
instituições passavam, os impérios ruíam, e 
apenas ela durava, senão no seu esplendor 
original, ao menos amparada, remendada, 
copiada pela devoção dos homens. Se uma ge-
ração a esquecia, maltratava ou desprezava, 
logo outra lhe acudia com fervor redobrado» 
(p. 72); 

Porquê, então, neste instante cupular (no-
te-se que, fragmentando A Criação do Mundo 
em dias sucessivos, o escritor instaura 
ainda o primado do momento, num arremedo 
de grande diário inspirado no modelo bíblico, 
inviável numa autobiografia convencional), 
uma reflexão em que a agonia da morte pare-
ce temperada por uma aceitação tranquila da 
sua inevitabilidade? Precisamente porque, 
com «0 Sexto Dia», dá-se por concluída uma 
missão: não propriamente (ou, se se preferir, 
não apenas) a que se traduz na escrita auto-
biográfica vigente em toda A Criação do 
Mundo, mas sobretudo a que consistiu numa 
sucessão de momentos em busca da eternida-
de: os instantes da inspiração lírica, da nota-
ção diarística e do relato de dimensão fabular 
ou parabólica. E com esses instantes, agora 
contemplados com a serenidade que só a pers- 
pectiva do descanso consente, foi-se operando 
uma espécie de lenta e paciente sedimentação 
artística cuja perenidade aspira a superar a 
ameaça física da morte; momento e eterno 
tendem, deste modo, a uma conciliação que 
torna irrelevante a questão de se saber se a es-
te dia se seguirá um sétimo. Mais importante 
do que isso, é considerar que, para o escritor, 
o seu tempo (ou seja, o tempo em que a devo-
ção à causa artística foi uma constante) «esta-
va realmente cumprido» (p. 196), restando-lhe 
«de ora em diante, como lenitivo, só o cilício 
cruciante da meditação» (p. 198): cilício so-
bretudo porque a meditação implica o silêncio 
e, com ele, a mudez criativa que a um sujeito 
artístico só pode causar sofrimento. E nem a 
amarga verificação de que algo ficara por des-
velar («Algo que era o mistério da minha pró-
pria identidade e que nunca se deixara revelar 
nem no silêncio nem no eco das palavras»; p. 
197) faz perigar a virtual carga de perenidade 
da escrita longamente elaborada num passa-
do que «O Sexto Dia» encerra; justamente 
porque é o que ela oculta ou apenas difusa-
mente enuncia que assegura o fascínio de uma 
decifração que permanecerá para além da 
morte do autor da escrita e do silêncio que o 
dia do repouso naturalmente reserva. • 

A criação do mundo (o sexto dia) 
Miguel Torga 
Ed. do autor 
150$00 

plidão sintagmática exigiria o desvanecimento 
do calor da paixão a que o escritor se refere. 

Não é por acaso que, no «Sexto Dia» d'A 
Criação do Mundo, Torga vem confirmar es-
tas dominantes, concretizadas e difusamente 
confessadas em obras anteriores: «A a rte fazia 
o milagre de evidenciar a especificidade de ca-
da hora. A narrativa tensa [leia-se: o conto], o 
poema lírico ou a nota amarga [entenda-se: a 
escrita do diário] testemunhavam como que 
graficamente as reacções do espírito aos estí-
mulos do momento» (p. 79). E por isso que 
uma das linhas de força deste volume é ainda 
(e talvez de forma mais fundamente meditada 
do que nunca) a afirmação de uma peculiar 
relação do sujeito com o mundo cuja modula-
ção literária encerra a originalidade irrepetí-
vel que o momento de vivência gerou. Por is-
so, as traduções aparecem ao escritor como 
meras tentativas de reprodução de uma vigo-
rosa carga emocional, mas incapazes, no en-
tanto, de fazerem reviver a intensidade do ins-
tante da criação: «Era como se cada palavra 
tivesse sido despojada da sua carga semântica 
e a coesão do texto alterada por um factor de 
emoções já vividas: «Em vão. Faltava não sei 
que mistério àqueles morros cobertos de ver-
dura. Os olhos actuais viam-nos com a trans-
parência de um cristal, numa paz de reen- 
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Passa a 25 deste mês o primeiro cen tenerrio do nascimento de Béla Bartók. Um artigo de João de Freitas Bran co, um apontamento inédito 

de Luís de Freitas Branco e alguns textos do punho do próprio compositor traçam o seu perfil. 

Béla Bartók e as intelectualidades dominantes 
Joao de Freitas Branco 

H , pelo menos duas condições 
necessárias para determina-
do compositor ser plena-
mente reconhecido por uma 
intelectualidade dominante 

como um dos seus numes. A primeira 
condição é o rentável engrenar do perfil 
ideológico, moral e cívico do artista em 

- causa com as palavras de ordem da mes-
ma intelectualidade. A segunda estabele-
ce um mínimo de inacessibilidade da mú-
sica do compositor à sincera fruição audi-
tiva. Mínimo tanto mais elevado quanto 
mais a intelectualidade se ostentar inte-
lectual. 

Que intelectualidade influiu, em grau 
decisivo, na- aura internacional de Bar-
tok, a partir de meados dos anos trinta? 
Foi Bartok, antes de mais, um caracteri 
zado membro dela? Esta condição, não a 
tenho eu já por necessária, baseando-me 
talvez na mesma realidade que inspirou a 
Brecht o banquete em honra de Baal. 

Bartók foi um intelectual, e um intelec-
tual de feição moderna, bastante marca-
cio por um espírito científico experimen-
tal e sistematizante, mas sabendo defen-
der-se das ingenuidades positivistas mais 
perigosas para a criatividade e dos exces-
sos de cultura literária e histórico-
filosófica. O autor d'«O Mandarim Mara-
vilhoso» nunca foi o que se chama uni ho-
mem brilhantemente cultivado. Neste as-
pecto, é elucidativa a relação de subalter-
nidade com o seu compatriota, colega e 
amigo um pouco mais novo Zoltan Ko-
daly. 

Um intelectual da mesma intelectuali-
dade que o proclamou uni dos maiores, 
senão o maior de todos os compositores 
do seu tempo? Creio bem que sim. Essa 
diáspora de escritores, artistas criadores 
ou interpretadores, críticos, jornalistas, 
homens de ciência, professores e meros 
opinantes caracterizou-se por uma atitu-
de de esquerda, oposta portanto, sem 
conciliação possível, a qualquer tipo de 
fascismo, desejosa de se mostrar antibur-
guesa e, consequentemente, assaz aberta 
a ideias socialistas, sobretudo as com 
piais sabor a 1917, a Lunatcharsky, a 

Maiakovsky, a Eisenstein. Tendência pa-
ra tomar o partido do artista e intelectual 
resistente à opressão oligárquica, dando- 
lhe apoio proporcional à coragem, à fir-
meza de carácter, à heroicidade da víti-
ma, sentidas e enaltecidas a unia luz com 
muito ainda de comum com os Egmonts 
goetheano e beethoveniano e com o revo-
lucionarismo patriótico dum Chopin. 

A tudo isto satisfazia Bartók. A sua 
biografia tem sido suficientemente divul-
gada para que não seja aqui preciso justi-
ficar-me ponto por ponto. Apenas me não 
dispenso de explicitar a militância, por 
todos os meios ao seu alcance, na luta pe-
ta verdadeira independência política e 
cultural da Hungria, de que a destemida 
oposição ao nazismo foi aspecto particu-
lar. Ultrapassando várias vezes a medida 
do moralmente indefectível, Bartók mos-
trou que à sua valentia se juntava um or-
gulho pessoal com que a mesma intelec-
tualidade também tinha que simpatizar . . 
Recusas de honrarias e benesses material-
mente vultosas, respostas altivas e escar-
ninhas a provocações do poder despótico 
eram exemplos preciosos para os meios 
progressistas da informação. 

E a segunda das condições por onde co-
mecei? Sem dúvida que Bartók também 
lhe satisfez. A partir do momento em que 
a música lhe começou a abrir caminho só 
seu, ela foi-se tornando mais dura ao ou-
vido e à inteligência mélica do bom bur-
guês. Nenhum risco de ganhar compro-
metedora adesão do grande público. Nem 
de ser mencionada por Goebels como mo-
delo a adoptar no «tausendjahriges 
•Reich». Protegida da trivialidade pelos 
modos melódicos e rítmicos dum folclore 
tão rico de valores e potenciais quanto 
desconhecido em todos os centros de cul-
tura «cultivada», a nova linguagem, ou 
feixe de linguagens musicais que Bartok 
foi genialmente criando tinha além de tu-
do, no seio da mesma intelectualidade, a 
fortíssima recomendação de vir do povo. 
Acrescia que o prévio trabalho de reco-
lha, análise e arrumação etnomusicológi-
ca não só tinha o válido selo do rigor 
científico como fornecia argumentações 
que, rebaixando as páginas de inspiração 
campestre de autores pretéritos, apoda-
das de falsidade, artificialismo, estiliza-
ção meramente bonita, mais salientavam 

Bartók no espelho das pa 

N
ascido a 25 de Março de 
1881 em Nagyszentmiklós 
(uma localidade do «comi-
tat» de Torontal, na Hun-
gria, hoje Roménia), recebi 

de minha mãe as primeiras lições de pia-
no aos seis anos. Meu pai. director de 
uma escola agrícola, revelava bastante 
propensão para a música: tocava piano, 
formou uma orquestra de amadores, 
aprendeu violoncelo para ocupar nela es-
se lugar e tentou mesmo a composição de 
peças para dança. Perdi-o quando tinha 
oito anos. Quando ele morreu minha mãe 
teve que ganhar o nosso pão de cada dia 
como professora primária: instalámo-nos 
em Nagysztillõs (hoje na Checoslováquia) 
(1), depois em Bistritz (na Transilvânia, 

hoje Roménia) e, para acabar, em 1893, 
em Pressburgo (hoje Checoslováquia) (2). 
Como comecei desde os 9 anos a compor 
pequenas peças para piano e fiz mesmo a 

 minha estreia de compositor e de pianista 
em 1891, em Nagyszüllõs, pareceu-nos 
particularmente importante poder partir 
finalmente para unia cidade maior. Entre 
as cidades húngaras de província, Press-
burgo, nessa época, desfrutava sem dúvi- • 

da de uma vida musical das mais inten-
sas, de modo que me foi possível benefi-
ciar, até aos quinze anos, do ensino de 
Laszlo Erkel (filho do nosso célebre com-
positor de óperas Ferenc Erkel) para pia-
no -e harmonia, como também me foi da-
do assistir a concertos de orquestra e re-
presentações de óperas, que, no entanto, 
eram mais numerosos que bons. 

Também não faltavam oportunidades 
para praticar a música de câmara e foi as-
sim que aprendi, até aos meus dezoito 
anos, a conhecer relativamente bem a li-
teratura musical que vai de Bach a 
Brahms (quanto a Wagner, só até «Tan-
nhãuser»). Ao mesmo tempo compunha 
com ardor, sob a forte influência de 
Brahms e das obras de juventude, princi-
palmente a «Opus 1», de Erno Dohnanyi, 
mais velho quatro anos do que eu. 

Acabados os meus estudos musicais, 
tornou-se mais premente a grande ques-
tão de saber que escola musical devia fre-
quentar. Geralmente considerava-se o 
Conservatório de Viena como o único lo-
cal para estudos musicais aprofundados. 
Apesar disso acabei por seguir os conse-
lhos de Dohnanyi e vim para Budapeste,  

lavras 
onde fui aluno do professor Istvan Tho-
man (piano) e de Janos Koessler (compo-
sição) na Real Academia Húngara de 
Música. Ali fiquei de 1899 a 1903. 

No entanto Richard Strauss não conti-
nuou a fascinar-me por muito tempo. O 
estudo repetido de Liszt — principalmen-
te das suas criações menos populares, como 
os «Anos de Peregrinação», as «Harmonias 
poéticas e: religiosas», a «Sinfonia Faus-
to», a «Dança macabra», etc. — levou-
me, para além de muitos elementos su-
perficiais que me eram pouco simpáticos, 
ao cerne da questão: a verdadeira impor-
tância deste artista revelou-se-me; pela 
evolução ulterior da música descobri nes-
tas obras um significado muito maior do 
que Wagner ou Strauss. 

Por outro lado compreendi que as me-
lodias húngaras conhecidas como canções 
populares — mas que, na realidade, são 
áreas artificiais em moda, e mais ou me-
nos triviais — apresentavam pouco inte-
resse, de modo que, em 1905, virei-me 
para a exploração da música rústica hún-
gara, até então absolutamente desconhe- 

cida. Tive a grande sorte de encontrar na 
pessoa de Zoltán Kodály uni colaborador 
que era excelente músico e me dispen-
sou, com delicadeza e discernimento, 
muitos conselhos e advertências inestimá-
veis em todos os domínios da música. 

Iniciei estas pesquisas partindo dum 
ponto de vista puramente musical e uni-
camente no território linguístico magiar; 
vias, mais tarde, juntou-se o tratamento 
não menos científico do material, assim 
como o alargamento das investigações à 
zona linguística eslovaca e romena. 

O estudo de toda esta música rústica 
foi de importância decisiva para mim, 
porque pie sugeriu a possibilidade de 
uma emancipação completa da hegemo-
nia do sistema maior-menor que existia 
até esse momento. De facto, a parte de 
longe maior e francamente mais preciosa 
deste tesouro melódico pertence aos anti-
gos tons de igreja, aos antigos modos gre-
gos ou a alguns outros ainda mais primi-
tivos (principalmente pentatónicos) e 
mostra, além disso, construções rítmicas 
e alterações de compasso das mais livres e 
mais variadas, tanto na execução em ru-
bato como na de tempo giusto. Verificou- 
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a genuinidade gregária, de raízes profun-
damente populares, da inovação barto-
kiana. 

Que se passou entretanto? 

Nesse período, que se estendeu até o 
princípio do pós-guerra, quais os compo-
sitores mais capazes de fazer sombra a 
Bartok, dentro da zona de dominação da 
mesma intelectualidade? Desde logo, 
Stravinsky. E Hindemith. E os três de 
Viena. Nomes de respeito, mas não invul-
neráveis. Stravinsky optara por um neo-
classicismo decepcionante para muitos 
dos entusiastas do «Petruchka», da «Sa-
gração» e d`«As Bodas». Hindemith deci-
dira-se também por um trajecto de retor-
no, praticando e teorizando um barroco 
de código actualizado, fácil de mais de en-
tender. Quanto a Schoenberg, Webern e 
Berg, por certo lhes sobejavam agressivi-
dades implacáveis para tímpanos estúpi-
dos, ao mesmo tempo que a doutrina do-
decafónica serial propunha aos inteligen-
tes virtualidades a ponderar. Mas o. mo-
mento não era propício a uni corte cone as 
fontes populares, a favor dum formalis-
mo tão especulativo. 

E claro que Stravinsky, Hindemith e os 
«vienenses» tiveram as suas próprias inte-
lectualidades de circunvalação e apoio. 
Conjuntos cujas intersecções não eram 
vazias e de que poucos elementos terão fi-
cado fora da nossa diáspora de esquerda. 
Só que nenhum deles ganhou então a 
mesma amplitude e influência da corren-
te bartokiana. 

Que se passou entretanto, para que, ao 
festejarmos o centenário de Bartók, o pa-
norama se nos apresente tão outro? 

No Ocidente, o fim da guerra de 39-45 
cindiu aquela intelectualidade de comba-
te, a que forças de circunstância haviam 
emprestado uma unidade aparente. Os 
que não eram tão socialistas como isso, 
ou que nunca de todo o foram, reagrupa-
ram-se sob estandartes adversos a qual-
quer espécie de entronização do popular. 
No capítulo da música, o afastamento de 
Bartók foi facilitado por uma escrita e um 
estilo tornados mais decifráveis para o co-
mum dos frequentadores de concertos, 
em parte pelo gradual apercebimento, 

• ainda que sem penetração técnica, do ele-
mento popular como tal, em parte pela 
algo condescendente evolução que as últi-
mas obras reflectem. 

Bem acolhido em esferas responsáveis 
pela política cultural de vários países e 
compreensivelmente virado para Viena, 
com a coadjuvação dum Stravinsky con-
vertido a Webern, esse grupo foi tomando 
corpo e influência no mundo capitalista, 
começando a dominar a respectiva opi-
nião musical no princípio da segunda me- 

tade do século, meia dúzia de anos depois 
da morte de Bartók - (e da de Webern). 
Não muito mais tarde, enquanto decorria 
uni ensaio do 3.» concerto para piano e 
orquestra de Bartók, já Stockhausen teve 
para comigo um desabafo sintomático: 
«esta música soa-me demasiadamente 
Kitsch». - 

Libertação do conservantismo 
Dessa outra intelectualidade e com 

unia lógica perfeita, de ordem menos es-
tritamente musical que latamente ideoló-
gica e sociopolítica, surgiu o serialismo 
generalizante que, com as suas fases e ra-
mificações entre «deterministas» e aleató-
rias, tem sido exaltado, com certo triun- 

falismo sectário, como o legítimo repre-
sentante da música contemporânea. 
. Em países de regime socialista, sem fa-
lar da Hungria, as relações entre Bartok e 
as intelectualidades dominantes evoluí-
ram de modo diferente. Nas que podere-
mos chamar intelectualidades partidá-
rias, a linguagem e o estilo do Bartók 
mais retintamente Bartók estiveram lon-
ge de merecer a aprovação que poderia 
esperar-se, sabendo-se da simultânea co-
tação na esquerda ocidental.. Em boa ver-
dade, era música incompatível com as 
normas jdanovistas. Para mais, nada nos 
escritos e ditos de Bartok permitia indu-
zir que o seu ideal de governação fosse o 
da União Soviética de Estaline, descon-
tando embora as enormes contingências 
da guerra e do cerco anticomunista. 

A situação deve ter concorrido para 
que a tutela de Bartók tenha sido procu-
rada por alguns compositores avessos ao 
acatanento de dirigismos estéticos. Por 
exemplo, o então jovem Lutoslavsky, na 
Polónia. Depois, à medida que no Oci-
dente se foi dando a cisão referida, com 
ampliação nítida do prestígio de Schoen-, 
berg, Berg e Webern, e em benefício dos 
prolongadores da sua linha serialista, a 
reputação de Bartók foi subindo na inte-
lectualidade partidária de - países socialis-
tas. Estou, até, em que o mestre húngaro 
acabou, postumamente, por servir mais 
do que Prokofiev, e mesmo do que Chos-
takovitch, para unia certa libertação do 
conservantismo estético oficial, susten-
tado até perto dos anos sessenta. 

De qualquer modo, afigura-se-me im-
portante darmo-nos conta de não ter si-
do, com certeza, por acaso que a estrela 
de Bartók empalideceu naquela intelec-
tualidade ocidental marcadamente de 
pós-guerra, ao mesmo tempo que aumen-
tou de magnitude em países socialistas. 
Número e potência de bombas e mísseis 
não são as únicas variáveis exprimíveis 
como funções de NATOs e pactos de Var-
sóvia. 

Não menos interessante, e muito mais 
grato a espíritos idealistas, é verificar 
que, a ouvidos entendidos na arte euro-
peia de compor, as partituras representa-
tivas de Béla Bartók soam hoje, em quais-
quer latitudes geográficas ou políticas, 
como soavam há quarenta anos. Ou se-
jam como música da melhor. Música de 
burguesia. 

apesar 
de a pisar, 
sol sem dó, 
num ritmar 
magiar, 
percuciente, 
e não só? 

Evidente- 
mente 

se que as velhas escalas, que já não são 
utilizadas na nossa música erudita, não 
tinham perdido a vitalidade. A sua utili-
zação permitia também novas combina-
ções harmónicas. O tratamento da gama 
diatónica levou assim à libertação da en-
torpecida escala maior-menor e, como úl-
tima consequência, à disposição comple-
tamente livre de cada uni dos graus do 
nosso sistema cromático de doze sons. 

A minha nomeação para professor de 
piano na Real Academia Húngara de 
Música de Budapeste, em 1907, foi para 
mim uni agradável acontecimento, por-
que permitiu que me instalasse na Hun-
gria e, além disso, prosseguisse os meus 
objectivos em matéria de folclore. Quan-
do, no mesmo ano e por instigação de 
Kodály, conheci as obras de Debussy e as 
estudei, apercebi-me com espanto de que 
certas expressões pentatónicas, perfeita-
mente análogas às da nossa música popu-
lar, desempenhavam uni grande papel no 
seu estilo melódico. Estas expressões 
também se devem atribuir, sem dúvida, à 
influência da música popular da Europa 
Oriental, provavelmente da música russa. 
Encontram-se as mesmas tendências nas 
obras de Igor Stravinsky; quer dizer que a 
nossa época apresenta, em territórios 
geograficamente muito afastados uns dos 
outros, a mesma aspiração: avivar a mú-
sica erudita com elementos de unia músi- 

- ca rústica fresca, que não foi influenciada 
pela criação dos últimos séculos. 

Só me faltava mais estal.0 tempo enga-
nou-me de uma maneira vergonhosa. Em 
que turbilhão de neve se transformou 
Primavera! Aqui estou eu agora, sem pe-
les nem botas. Apesar de tudo estou con-
tente com a aldeia, com o povo, com a 
canção arcaica. É como se estivesse me-
nos receptivo do que habitualmente a tu-
do isto. Talvez as emoções destes últimos 
dias me impressionassem. Segunda-feira 
ainda tiveram unia continuação. Ou tal-
vez já não possa alegrar-me com nada, 
como dantes. Também seria milagre se 
tantos desgostos não dessem ene sufoca-
ção face a qualquer alegria. Decepções 
contínuas de que se pode prever a série 
seja longa (sem dúvida tão longa como a 
minha vida), o preço elevado que inevita-
velmente deve pagar-se pela mais peque-
na alegria saboreada, tudo isso há-de ar-
ruinar a serenidade de qualquer alma. Só 
em pensamento torna ainda suportável 
uma tal vida: o pressentimento sombrio e 
vago de que a minha a rte talvez seja pode-
rosamente encorajada e lançada para 
diante por qualquer golpe do destino, es-
sa arte que não pode atingir o grau da 
mais alta exigência sem influência directa 
ou indirecta. 

Creio firmemente  nisso e reconheço 
que toda a verdadeira arte se manifesta 
por impressões que recebemos do exterior 
— o que chanmanios o vivido. Quem pinta 
unia  paisagens só por pintar unia paisa-
gem, quem compõe unia sinfonia só por 
compor unia  sinfonia, não é, no melhor 
dos casos, senão um bom artesão. Não 
posso imaginar a produção artística de 
outra maneira, sem que nela se expri-
mam, sem limites, o entusiasmo, o deses-
pero, os desgostos, a cólera, a vingança, a 
fanfarronada, a zombaria, o sarcasmo do 
seu criador. Dantes não acreditava, até 
ao dia em que mesmo aprendi que as 
obras de um homem transmitem de facto, 
mais fielmente que qualquer biografia, os 
acontecimentos significativos e as paixões 
que dominam a sua vida. Naturalmente 
trata-se apenas de autênticos e verdadei-
ros artistas. É notável que em música, até 
agora, só o entusiasmo,-sramor, os des-
gostos e, quando muito o desespero — 
quer dizer, somente os sentimentos cha-
mados elevados — desempenhem uni pa-
pel motivador. O i undo musical da vin-
gança, da caricatura e do sarcasmo, em 
troca, vive ou não viverá senão na nossa 
época. É por isso que se pode chamar rea-
lista — por oposição ao idealismo que ca-
racteriza. a época precedente — a arte 
musical contemporânea que exprimirá 
sinceramente e sem selecção todos os sen- 

timentos humanos. No século passado só 
encontramos alguns exemplos dispersos 
na «Sinfonia fantástica» de Berlioz, na 
«Sinfonia Fausto» de Liszt, nos «Mestres 
cantores» de Wagner e na «Vida dum he-
rói» de Richard Strauss. 

Um factor muito diverso confere à música 
do nosso século uni carácter realista: reunir 
impressões de toda a realidade, da ar-
te popular que tudo engloba — impres-
sões que procura, seja conscientemente, 
seja inconscientemente. Há muito tempo 
que é preciso observar esta tendência; no 
princípio, porém, ela exprimiu-se bastan-
te nuns carácter popular vazio — nos 
Russos e nos Checos. Em troca a acção 
actual oferece uni resultado muito mais 
consistente (Debussy, etc.). Desta vez a 
nossa sorte é viver na fronteira da Asia; 
aqui ainda há em profusão música popu-
lar que poderia levar sangue novo à músi-
ca envelhecida de maneira inquietante na 
Alemanha. Só precisamos de alguns ho-
mens capazes — uns três bastariam. 

Todos os esforços devem tender actual-
mente para a pesquisa do que chamare-
mos «a simplicidade genial». Quanto 
mais numerosos forem os que se lhe dedi-
carem, melhor .se evitará a confusão. A 
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que entram em linha de conta, sob o 
simples aspecto das circunstâncias exte-
riores da cronologia, como pode avaliar o 
valor dessas obras? 

4. Permiti-me, enfim, declarar que 
nem no presente, nem no futuro, nem em 
vida, nem depois da minha morte, tenho 
a intenção de aceitar a «Medalha Gre-
guss». Respeitosamente, vosso dedica-
do... 

Enquanto as praças de Budapeste, an-
tigamente chamadas Oktogon e Eiirond, 
tiverem os nomes de Mussolini e de Hi-
tler, e enquanto houver na Hungria uma 
praça ou rua com estes nomes, desejo que 
não haja no país nem praça, nem rua, 
nem  monumento público que tenham o 
meu nome. • 

Quanto às más notícias, só evocarei al-
gumas. Em primeiro lugar a impossibili-
dade de publicar os meus trabalhos 
científicos (material de música popular 
romena e turca). Naturalmente o meu en-
saio sobre as canções populares servo-
croatas será publicado pela Universidade 
de Columbia e talvez saia no Outono. 

• Mas, quanto às outras, não h it  esperança. 
O que me irritou especialmente foi o mo-
do injusto) como se processaram as nego-
ciações com a,Biblioteca Pública de Nova 
Iorque. Descrever os pormenores destas 
infelizes transacções ocuparia aqui dema-
siado espaço e não) valeria a pena. Agora 
depositei todos os manuscritos na Biblio-
teca da Universidade de Columbia. Estão 
à disposição das  raras pessoas (muito ra-
ras, na .verdade) que possam interessar-
se.  

Mas o que me inquieta mais é esta evo-
lução tão lenta, interminável, nos campos 
de batalha. Já não há fim justo, e a des-
truição da Europa (povos e obras de arte) 
prossegue sem  tréguas e sem piedade. 
Pessoalmente não sei quanto tempo pode-
rei suportar a insegurança desta vida de 
cigano! Mas, para 1944 pelo)  menos, os 
meus subsídios estão assegurados,. não há 
motivos de inquietação) acerca disso. E o 
destino da pobre Hungria, com o perigo 
russo eni segundo plano... As perspecti-
vas de futuro são bastante sombrias. 

Ditta [a esposa de Béla Bartók] está 
agora em Nova Iorque, onde tenta, sem 
muito resultado, trabalhar uni pouco. Pe-
ter [o filho deles] vai em breve ser encor-
porado no exército americano. Unia vez 
mais nada disto dá uma perspectiva mui-
ta agradável... • 

(1) Isto ao tempo do escrito de Bartók. A cidade  

acabou por chamar-se Vinogradov e fica hoje na  

União Soviética.  
(2) A actual Bratislava.  

Robinson Crusoe  
e o seu duplo  

Luis  de Freitas Branco sobre Béla Bartók  
24 de Janeiro de 1931— Jantei com Béla Bartók. Disse-me três coisas interessantes: 1.° A his-

tória da música não deve ser ensinada senão, praticamente, por exemplos, nos Conservatórios  

sendo muito bom para este ensino o gramofone.  
2.° A impressão tonal: a resolução do acorde de sétima de dominante para a tónica, é a fonte  

da banalidade. Só se pode fazer isto em estilo Haydn-Moza rt , porque se se tentar o género sub-
jectivo-apaixonado em sol e dó é horrível: é o mau italianismo.  

3.° A música deve ser acima de tudo canto, melodia. A novidade da politonalidade e a sua ri-
queza vieram das possibilidades de independência e po rtanto de expressão que tiveram as vor-

wiirtsstrebende Melodien não cerceadas pelo verticalismo unitonal.  

(Páginas do diário inédito de L. de F.B. contendo, com data de 24.1.1931, o resumo de 
uma conversa com Béla Bartók) 
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razão por que, durante estes últimos vinte  
e cinco anos, atingimos, do ponto de vista  

da criação, o maior caos, é que muito  
poucos compositores souberam concen-
trar os - seus esforços neste obejctivo, e  
também porque a criação musical contou  
demasiada e unicamente com o valor dos  

meios de expressão mais inesperados e  
por vezes os menos aptos a tornar o pen-
samento criador [»Revue Internationale  
de Musique», 1938].  

A ideia de que estou plenamente cons-
ciente, desde que me defini como compo-
sitor, é a confraternização de todos os po-
vos, apesar das guerras e das querelas.  

Tanto quanto as minhas forças mo per-
mitem, tendo servir esta ideia na minha  

música; é por isso que não me furto a  

qualquer influência, venha ela de fonte  
eslovaca, romena, árabe ou qualquer ou-
tra. Esta fonte deve apenas ser pura, fres-
ca e sã. [Carta a Octavian Bleu,  1931].  

Augusto Abelaira  

T
al como ainda hoje aconte-
cerá com muitos miúdos, 
também li na minha moci-
dade uma adaptação resu-
mida do Robinson Crusoe.  

Gostei, naturalmente — mas como saber 
se ainda recordaria o feliz náufrago sem 
as constantes e posteriores referências, 
faladas e escritas, ao herói de Defoe? De 
quantos outros heróis livrescos, não me-
nos apaixonantes, me esqueci? . 

De resto, o Robinson é uma daquelas 
raras personagens que saltaram do livro 
cá para fora, deixaram de ser  unia  refe-
rência literária, povoam o mundo cultu-
ral de' muita gente iletrada que nem se-
quer leu o livro (pelo menos o autêntico)). 
Robinson inseriu-se no nosso imaginário) 
ao lado de figwras históricas como Júlio 
César ou semi-históricas como o Zé do 
telhado e pergunto-me até se muitos da-
queles que desta ou daquela maneira o 
invocam saberão que existiu unicamente 
no papel.  

complexa. Mas toda essa complexidade 
ficou encerrada no livro, não acompa-
nhou Robinson na sua migração. 

Bom. Significando) Robinson isto ou 
aquilo (pouco importa agora), como se 
explica que tenha saído das páginas do 
livro)?  A resposta talvez seja fácil: futuros 
amantes das belas letras e futuros iletra-
dos, uns e outros conheceram Robinson 
fora da literatura, isto é, muito jovens, 
quando para eles a literatura ainda não 
era literatura ou nunca o seria (os profa-
nos nunca conhecerão Levine porque  
nunca lerão a Ana Karenine e os amantes 
das belas letras só conhecerão Levine na 
idade em que, mais ou menos, já tiverem 
descoberto a literatura). Conhecido fora 
da literatura, Robinson permanecerá 
(salvo se...) à semelhança de Júlio César 
ou do Texas Jack num outro mundo. Co-
mo figura extraliterária, como figura 
«mítica», respresente ele o que represen-
tar, nos fascinou e invadiu o nosso imagi-
nário). Assim, podemos ignorar o nome 
do seu criador — é como se não tivesse 
criador, ao contrário do que sucedeu com 
Levine que nos obriga a pensar em Tols-
toi. Mas quem é o autor de Júlio César? 

Perguntar-se-á por que razão o Robin-
son deixou de pertencer (apenas) à litera-
tura? Repare-se: bem vistas as coisas, ao 
Robinson de papel falta a riqueza de um 
Levine ou de uni Fabrice. Mas estes, ape-
sar do génio privilegiado) dos seus criado-
res, ficaram agarrados às páginas dos li-
vros, impõem-se somente aos seus leito-
res, não invadiram o universo) dos profa-
nos. Só nós, letrados, poderemos falar 
neles como falamos do nosso amigo Ma-
nuel ou de Júlio César. Não é porém o ca- -
so do Robinson (ou do Quixote), persona-
gens que transcendem o mundo da litera-
tura.  

Aliás, como figura escapada ao livro 
onde nasceu e citável por quem nunca ou-
viu falar de Defoe, quem é Robinson Cru-
'soe? Pouco ou muito: um náufrago arri-
bado a uma ilha despovoada, embora a 

•sua história (para quem conheça a obra e 
não .apenas o resumo) seja muito mais 
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Meus senhores,  
Li nos jornais de hoje que a Sociedade  

Kisfaludy me concedeu este ano a «Me-
dalha Greguss» pela minha «Primeira  
Suite» para orquestra, opus 3. Queria  
acrescentar as seguintes observações:  

1. Na justificação deste prémio encon-
tra-se a afirmação de que a primeira exe-
cução integral desta obra, na Hungria,  

teve lugar em Novembro de 1929, o que é  
falso, porque — graças a Deus — a  
obra foi tocada na sua totalidade por Jenõ  
Hubay em 1909, e em 29 de Novembro de  
1920, por Antal Fleischer. Graças a  
Deus, digo eu, porque seria extraordiná-
rio ter esperado vinte e quatro anos na  
Hungria pela primeira audição integral  
de uma obra tão importante, considerada  
digna da «Medalha Greguss» e escrita em  

1905.  
2. Mas, mesmo que a afirmação da jus-

tificação supracitada fosse verdadeira —  
e não é o caso —, a atribuição da meda-
lha tem um defeito. Gosto sem dúvida  
desta obra — e na verdade é uma excelen-
te prova para um músico de 24 anos —, 
mas entre 1929 e 1934 foram criadas na 
Hungria outras bem melhores, muito 
mais maduras, por exemplo a «Vigília 
Sícula» ou as «Danças de Galanta» de Ko-
dály. 

3. Sem que mo tenham pedido, dou-
vos no entanto o conselho bem intencio-
nado de escolherem com urgência um 
outro relator para estes assuntos. Quem 
não é capaz de determinar quais as obras 

Quem é o autor do Texas Jack? Claro: Jú-
lio César acabou por ter vários autores, o 
Shakespeare e o Bernard Shaw, por  

exemplo. Mas é o mesmo César? 
Tudo isto, talvez sim, talvez não. Mas 

porque falo eu hoje do Robinson, perso-
nagem que vivia no meu espírito de forma 
não literária e com perfeita autonomia? 
Porque só hoje o conheci no livro de De-
foe, só hoje, para mim, ele regressou à li-
teratura donde se exilara, voltou a saltar 
para dentro do livro, fora do qual o co-
nheci, tornou-se personagem romanesca, 
juntou-se ao Levine e ao Fabrice, regres-
sou à sua terra natal. 

Ao deixar de ser um herói «mítico», ao 
abandonar a companhia de Júlio César e 
do Texas - Jack, ao transformar-se de novo 
em papel, ao ser absorvido novamente pe-
la literatura à qual fugira, ao deixar de vi-
ver (ou de ter vivido) em carne e osso, Ro-
binson Crusoe perdeu? Ganhou?; • 

^ 

8  



Duas ideias — o mito da Cruzada e  
A primeira durou das origens a me 

o contramito da «Decadênciah — presidem ao percurso da história cultura 
ados do séc. XVIII, a segunda veio até aos dias de hoje. 

 

Z portuguesa.  

Os mitos portugues es 
António José Saraiva 

O
s  mitos históricos são uma 
forma de consciência fantas- 
magórica com que um povo 
define a sua posição e a sua 
vontade na história do 
mundo. 

O primeiro grande mito colectivo por- 
tuguês, que aliás é um mito de toda a Es- 
panha, foi o da Cruzada, fixado eloquen- 
temente por Camões no poema nacional 
dos Portugueses. Portugal era o paladino 
da fé católica, e a expansão mundial da 
Fé era a sua vocação própria, a razão de 
ser da sua história. Em relação especial 
com Deus, que o favoreceu desde o nasci- 
mento, Po rtugal realizava um plano di- 
vino que culminaria na conversão do 
mundo inteiro. 

Este mito nasce na guerra santa que 
travavam entre si os Mouros e os Cristãos 
de todas as nacionalidades. Santiago, que 
aparecia nas batalhas sob a aparência de 
um cavaleiro resplandecente, foi inicial- 
mente, para todos os povos espanhóis, o 
ajudador na guerra santa, e já no século 
XII pelo menos a campanha dos prínci- 
pes cristãos na Península foi equiparada 
pela Igreja à guerra na Palestina. 

O mito da Cruzada intensificou-se nos 
séculos XV e XVI quando os Papas tenta- 
ram, sem resultado, mobilizar os desavin- 
dos príncipes cristãos para resistir ao 
avanço turco. Portugal combatia então 
com os Muçulmanos em duas frentes: no 
Norte de Africa e no Oriente até Malaca. 
A acção dos Portugueses podia ser ideali- 
zada numa estratégia mundial de cruza- 
da. Assim o viu Camões, e assim o tinha 
já visto João de Barros nas Décadas, cujo 
espírito já se encontra na História do Im - 

 perador Clarimundo, novela em que se 
adapta a um sentido português o profetis - 

 mo religiosõ da Demanda do Santo 
Graal. Gil Vicente, referindo-se à guerra 
com os mouros, chama a Portugal «alfe- 
res da Fé». A um nível popular este mito 
exprimiu-se nas Trovas do sapateiro Ban-  

darra, que profetiza a unificação do mun- 
do sob um só rei e um só pastor. 

A este complexo mítico pertence o «mi- 
lagre» de Ourique, que pela primeira vez 
aparece relatado nas páginas da Crónica 
de 1419. Fernão Lopes todavia não o in- 
ventou, porque o achou escrito num texto 
anterior, ce rtamente já do século XV. E 
de crer que este «milagre» tenha sido for- 
jado sob o impacto da guerra com Castela 
e que tenha inicialmente um sentido anti- 
castelhano. Ele significava que Po rtugal 
era um reino de fundação divina e que a 
sua independência se fundava num direi- 
to superior ao direito humano. Mas já em 
Camões se vê que ele se integra na con- 
cepção de Portugal como povo predesti- 
nado ao combate pela fé. 

O mito dos Lusitanos e o de Viriato co- 
mo precursores de Po rtugal, e o de. Ulis- 
ses como fundador de Lisboa, são contri- 
buições do saber humanista que se subor- 
dinam à ideia central de missão providen- 
cial dos Portugueses. 

Da guerra santa 
ao quinto império 

O mito da Cruzada não agiu apenas no 
plano mental, mas foi fortemente motiva- 
dor no plano da acção. Sentimo-lo atrás 
da tomada de Ceuta e das campanhas 
africanas (concebidas como continuação 
da guerra santa), e ainda dos empreendi- 
mentos do Infante D. Henrique, sejam 
quais forem as respectivas causas reais. E 
evidentemente inspirou D. Sebastião, cu- 
ja loucura, como a do Quixote, consistia 
em tomar por realidades as entidades pu- 
ramente mentais. 

A morte do rei-cruzado não pôs termo 
definitivo a este mito. Pelo contrário, ele 
apareceu como garantia sobrenatural da 
independência, e po rtanto da restauração 
do reino, que o «milagre» de Ourique 
mostrava ter sido fundado por Deus. O 
mito do Sebastianismo veio engrossar o 
caudal mítico que já então tinha séculos 
de existência. Vivo ou morto, o rei havia 
de regressar para cumprir o seu destino  

providencial. Porventura há aqui uma re- 
miniscência da lenda do rei Artur, que foi 
conhecida em Po rtugal na Idade Média. 

O mito é também uma forma de com- 
pensação em relação a uma realidade 
frustrante. E quando Portugal parece con- 
denado a um estrangulamento inglório, 
em luta com Holandeses e Castelhanos, 
perdido da Africa e do Oriente (que justi- 
ficavam a motivação da Cruzada), que o 
mito ganha a sua forma mais grandiosa e 
precisa através do Padre António Vieira, 
que o descreveu na História do Futuro e 
nos escritos sobre a consumação do reino 
de Cristo na terra. O Padre Vieira projec- 
tou o mito no futuro e anteviu um novo 
império mundial com um só rei, um só 
pastor e uma só fé. Esta ideia é o desen- 
volvimento das profecias do abade Joa- 
quim e dos Franciscanos «espirituais», 
que anunciavam uma nova e última fase 
na história do mundo, e é também por 
outro lado uma versão cristianizada do 
mito judaico do império universal, ou 
quinto império, inaugurado pelo Mes- 
sias. 

Assim cresceu, como limalha atraída 
por um íman, o mito inicial da guerra 
santa, a que sucessivamente se juntaram 
o mito arturiano do rei desejado, o mito 
joaquinita da terceira idade do mundo e o 
mito judaico do Quinto Império. Mas na 
sua última forma o mito era já um delírio 
sem qualquer relação com a situação his- 
tórica real, estava na fase da agonia. 

O golpe de misericórdia 
de Alexandre Herculano 

O golpe de misericórdia no mito foi da- 
do por Alexandre Herculano ao mostrar 
na História de Portugal que o «milagre» 
de Ourique era uma fraude historiográfi- 
ca, suscitando uma viva reacção por pa rte 
de alguns mantenedores da tradição. Mas 
já um século antes Luís António Verney, 
no Verdadeiro Método de Estudar, mos- 

 trara a  mais  completa falta de respeito 
por esta crença, sem provocar resposta, o  

que mostra que em meados do século 
XVIII já ninguém a tomava a sério. 

Foi também Herculano que tentou 
acreditar uma outra ideia mobilizadora, 
segundo ele mais próxima da realidade. 
À visão mundial da história que o mito da 
cruzada supõe, quis substituir uma visão 
interna, tentando apreender o gérmen a 
partir do qual a nação se constituiu. Her-
culano procurava também um sentido pa-
ra a história de Po rtugal, mas julgava en-
contrá-lo numa espécie de história natural 
do País, uma história quase botânica, a 
partir de uma semente. A semente eram 
os concelhos, células populares que se te-
riam desenvolvido harmoniosamente se-
gundo um princípio de liberdade, se não 
fossem circunstâncias exteriores e espú-
rias que se lhe opuseram. A monarquia 
absoluta, o Clero (identificado com a In-
quisição) e a mercantilização causada pe-
los Descobrimentos foram estas circuns-
tâncias. Segundo esta perspectiva, a par-
te positiva, criativa e de certa maneira 
orgânica da história de Portugal acabou 
no século XV. Herculano só se ocupou da 
história posterior para exemplificar o seu 
aspecto negativo (História da O rigem e Esta-
belecimento da Inquisição).  

Decadência, o contramito 

Embora não desse conta da realidade  

(pois só se aplicava a um curto período da 
 

história do País), esta teoria não chegou a  

ser um mito, pois não teve um assenti-
mento geral, mas só a de certos grupos  

políticos. Teófilo Braga tentou inspirar-se  
nela para elaborar uma teoria da literatu-
ra portuguesa que vê em toda a parte  
uma poesia popular abafada pela corte e 

 

pelos poetas áulicos, salvo em alguns ca-
sos excepcionais, como Camões e João de 

 

Deus.  
E naquela teoria também se inspirou o  

célebre opúsculo de Antero de Quental  

sobre as causas da decadência dos po- 
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vos peninsulares, causas que eram a mo-
narquia absoluta, a Inquisição (com a su-
posta colaboração dos Jesuítas) e os Des-
cobrimentos. Com  Antero instaurou-se o 
contramito da decadência, que Oliveira 
Martins desenvolverá sobretudo na His-
tória de Portugal, apresentando Po rtugal 
actual como uma sobrevivência póstuma 
de um país que morreu em 1580. Além 
disso a ideologia de Cruzada é virada do 
avesso com a denúncia das crueldades e 
ignomínias acarretadas pela expansão. A 
História de Portugal de Oliveira Mart ins 
é uma espécie de Lusíadas em negativo. 

Guerra Junqueiro deu dela uma versão 
narrativa e dramática n'A Pátria, que 
procura responsabilizar pela decadência 
a dinastia de Bragança. 

Chamo a esta ideia de «decadência» um 
contramito, em primeiro lugar porque se 
opõe deliberadamente ao mito da Cruza-
da; em segundo lugar porque pretende 
não ser um mito, mas uma expressão ra-
cional da realidade; em terceiro lugar 
porque não tem a função de justificar e 
motivar a acção colectiva. Ela é antes de 
mais a expressão de uma ausência de 
ideal, da incapacidade de dar um sentido 
à vida colectiva, contra a qual reagiram  

alguns homens como António Sérgio e al-
guns movimentos como o Integralismo 
Lusitano e o Salazarismo, que aliás ten-
tou agarrar-se um resto do naufrágio do 
mito da Cruzada, o da missão civilizado-
ra portuguesa em Africa. 

Este contramito da Decadência revela 
sobretudo que o mito europeu e «bur-
guês» do Progresso não vingou em Portu-
gal, a não ser como ideologia pa rticular 
de certos grupos profissionais e políticos, 
como o fontismo, palavra que deriva do 
apelido de um engenheiro que viu a «rege-
neração» do País na política dos «melho- 

ramentos materiais». Na consciência pro-
funda do povo português o Progresso foi 
visto como uma realidade própria dos 
«países adiantados», isto é da Europa, 
mas não como coisa própria sua. 

O contramito da Decadência é o vazio 
deixado pelo desaparecido mito da Cru-
zada. 

São estas duas ideias que presidem co-
mo signos ao percurso da história cultu-
ral portuguesa e a dividem em dois longos 
períodos: um que vai das origens até mea-
dos do séc. XVIII e outro que vem desde 
então até hoje. • 

Arte da le itura 
Nuno Júdice 

I 

D efender aqui a não-
actualidade do poético será 
uma atitude pelo menos sui-
cida (sendo «poeta» aquele 
que estas linhas escreve). 

Mas é o que farei. O poético não é conci-
liável com a tendência para a normaliza-
cão no plano social, nem com as ideolo-
gias da estabilidade. Pelo contrário, é 
poético aquilo que perturba, que não é 
evidente, que não se mostra, o que possui 
uma face visível e uma face oculta — o 
«subversivo», em suma. Passado, ainda 
por cima, o tempo das artes poéticas e da 
aparente clareza dos clássicos, a recupe-
ração da obscuridade veio agravar esse 
isolamento do poético, reflexo aliás do 
«isolamento escritor» durante o qual o 
texto surge. 

Por isso digo: afastem-se os que não 
compreendem. E que perante o poema só 
se pode ter uma atitude — a de conside-
rar admirável o que compreendemos e 
igualmente admirável o que nos ficou 
obscuro. Uma razão, de resto, para per-
guntar porquê a crítica. Para nada, como 
tudo o que em si próprio se gasta, isto é, 
não produz uma duração. Por isso a subs-
tituição, ou a recusa, da crítica e seus su-
cedâneos interpretativos pela leitura — 
acto de decifração e de inscrição de um 
projecto individual no corpo alheio do 
Texto. Acto de dupla penetração: do lei-
tor pelo Texto e deste por aquele. E, co-
mo em todos os actos conceptivos, algo se 
engendra: a leitura, objecto específico e 
distintivo dessa entidade até há pouco 
abstracta e orgulhosamente rejeitada — o 
leitor ou, noutros termos, o destinatário 
do texto (porque todos os textos têm des-
tinatário). 

Leitor, portanto, me assumo e confes-
so, ainda que inscrevendo essa identidade 
no corpo escritor, aqui simples instrumen-
to daquilo que normalmente, em relação 
a ele, está na outra ponta da linha. O que 
oferece algumas dificuldades: a escrita, 
enquanto gesto produtor, é uma acção 
«activa», exterior, afirmativa, contínua 
dentro do limite espacial do texto. A lei-
tura, não. É uma acção «passiva», inter-
rupta, na qual o elemento físico intervém 
mais intensamente do que na escrita em 
que o corpo se assume quase como um 
mecanismo produtor do texto; na leitura 
o cansaço, a posição, o entusiasmo, os 
elementos naturais (frio, ruído, calor, sol, 
vento, etc.) interferem, distraem, deri-
vam, pervertem. Lê-se deitado, sentado, 
em pé, na rua, em casa, no jardim... ou 
seja, a leitura é uma situação do texto e, 
como tal, traz associado um prazer resul-
tante do «ritual leitor» que se sobrepõe, 
por vezes, ao próprio texto marcando-o 
com a circunstância exterior desse 
(des)prazer ritual. Daí o perigo (e o fascí-
nio) do desvio «religioso» do texto através 
da leitura. 

Daí também a necessidade de dar um 
sentido a esse ritual: um sentido não divi-
no (visto que Deus está mo rto, como toda 
a gente sabe) — e esse sentido só poderá 
ser o do jogo. Jogo da representação, por 
exemplo, em que o leitor poderá even-
tualmente assumir a figura escrita — e te-
mos, aliás, no limite ideal, e só virtual-
mente possível, da leitura a própria pe- 

netração física do texto, tal como o perso-
nagem de Godard que, estando a assistir 
à projecção de um filme, se levanta para 
penetrar no filme, esbarrando várias ve-
zes na tela sem perceber o que lhe sucede. 
No entanto, e apesar da Queda do Impé-
rio Neo-Realista, a representação ainda 
pode ser utilizada, com cautela, embora, 
ou pelo menos, com «distância». Ela per-
tence ao domínio que o real exerceu sobre 
a literatura ocidental até fins do século 
XIX quando, contaminada pela retórica, 

devorou o leitor deixando o seu esqueleto 
sozinho no palco repetindo um texto que 
não é dele e cujo sentido (e tiques) tomam 
conta dele: 

«Vai declamando um cómico defunto, 
Uma plateia ri, perdidamente, 
Do bom jarreta...», diz Pessanha na 

(finalmente reeditada) «Clepsidra». 

II 

— Claro que não sei nada. E aquilo 
que sei prefiro esquecê-lo. 

Assim se exprime o leitor perante o tex-
to. É neste silêncio do conhecimento que 
se irá verificar o jogo da projecção, diver-
so, senão oposto, da caricatural represen-
tação acima referida. Projecção — som-
bra de alguém que sobre o texto se debru-
ça e subitamente entrevê o reco rte (ou 
mesmo corte) do corpo alheio (o seu) do  

leitor no texto. Porque o texto pode pro-
duzir o aparecimento, a vinda à «luz» do 
Ser que na sombra do Eu se esconde; ou 
pode cortar, retalhar, a evidência leitora 
deixando em seu lugar pedaços, fragmen-
tos, restos dispersos desse «saber» que ca-
racteriza o cada vez mais pobre Homem 
universal da cultura burguesa. 

Já agora, acrescentarei outra das coisas 
que toda a gente sabe depois que Deus 
morreu — o Homem está morto. E embo-
ra eu não pretenda transformar este texto 
num necrológico, pa rece-me importante re-
ferir a existência destes dois cadáveres 
para não ter de andar com eles às costas. 
Descansem em paz no cemitério das ilu-
sões humanitárias — o que não quer di-
zer que não haja quem ande pelos pânta-
nos da Cultura, de lençol e máscara, le-
vando acesa a fátua candeia do Humanis-
mo em pleno dia. Mantém-se assim, para 
os que ainda acreditam em fantasmas, 
uma ficção débil. E todos os dias uma 
anacrónica (Pessanha dixit) multidão de 
cómicos defuntos dirige os seus passos 
para esse imaginário pólo, tal como o ca-
pitão Hatteras do meu bisavô Júlio Verne 
na sua loucura inconscientemente se 
orientava para o No rte, nas velhas ruas 
da cidade, perante o olhar piedoso dos 
que conheciam o fracasso da sua expedi-
cão árctica. É que ele vira o interior do 
vulcão, regressando cego dessa experiên-
cia. Excedera o limite que só às sibilas era 
consentido e que elas manifestavam cla-
mando «palavras sem luz, ornamento ou 
perfume». A sua voz, segundo Heraclito, 
atravessaria os milénios sob a influência 
divina. Mas Júlio Verne, fiel devoto da 
Ciência, resolveu o problema selando a 
boca de Hatteras. O visionário positivista 
recusava-se, assim, a ouvir esse eterno ru-
mor dos doidos que o Ocidente tem pro-
curado abafar mas que, nas épocas críti-
cas, se avoluma como o sinal subterrâneo 
que anuncia o grande cataclismo. 

A Poesia faz parte desse rumor. Mais: 
é ela que organiza o discurso do labirinto, 
que aponta o centro, que começa a ilumi-
nar o horizonte quando o Sol declina a 
Oeste. Poderemos nós, profanos, entrar 
nessa noite? Na grande linha romântica 
já alguns puseram a questão (Noronha da 
Costa, por exemplo, demonstrou já a exis-
tência de uma «noite po rtuguesa»). É a 
transposição dos umbrais nocturnos que 
exige ao neófito amador uma disposição 
para gozar o corpo ainda tão ine rte da 
língua em que falamos e escrevemos. 
Inércia? — veja-se o vácuo da teoria ou 
então o «horror» à teoria, quando existe; e 
o silêncio que ainda envolve o texto teóri-
co de Pessoa é exemplar. Sofremos de 
uma amnésia colectiva que afecta não 
apenas o conhecimento dos textos mas a 
própria língua. O perigo seria não dar-
mos por isto a tempo. 

Recomecemos, então, pelo princípio. 
Há um caminho marítimo para a Índia à 
nossa frente — o continente submerso da 
Biblioteca Lusitana de que apenas conhe-
cemos (e mal) alguns isolados arquipéla-
gos. • 
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PRTUAL 

Um português em Inglaterra tem grandes hipóteses de levar a sua avante — passando por espanhol. Mas há 
e dele nos fala o autor ao longo deste manual. 

outro modus faciendi, 

Manual d 
ser portu ; 

e sobrevivência par 
quês na Inglaterra 

a se poder 

er um português em Ilhas 
Britânicas não é tarefa có-
moda. Há duas vias possí-
veis de sobrevivência, e am-
bas árduas e não raro 

embaraçantes. A maneira mais fácil de se 
ser português é ser-se espanhol. A papa, 
aliás, está feita a pa rtir do momento em 
que pés portugas pisam solo britânico. 
Um pouco como um galês ou um escocês 
que visita Po rtugal se vê aflito e ofendido 
para não ser inglês — é preciso uma gran-
de quantidade de trabalho e de esforço 
físico para se poder ser aquilo que o nos-
so passaporte ou consciência nos assegura 
sermos. Esta é a segunda via de sobrevi-
vência, e exige uma ce rta hab ilidade, pelo 
que podemos aliviar a carga com um pe-
queno manual de sobrevivência dirigida a 
viajantes incautos e/ou vaidosos da sua 
nacionalidade. 

A primeira coisa a ter em mente é que o 
grande adversário do aspirante-a-
português na Inglaterra não é tanto o in-
glês como o castelhano. Graças sem dúvi-
da a uma enérgica política de turismo, o 
inglês-médio está convencido que o por-
tuguês é uma ou mais das seguintes coi-
sas: 

1. Qualquer coisa a ver com aquelas al-
forrecas gigantes que chamam «Portu-
guese Man of War»; 

2. Um indígena da província espanhola 
donde veio o Eusébio e onde há um não-
acabar de bombas, revoluções e touradas 
monótonas onde o touro é poupado; 

3. Uma varina ou um pescador cuja es-
posa é varina; 

4. Essencialmente um aldrabão (tal co-
mo se vê em qualquer livro do Tin-tin ou 
biografia de Alves dos Reis); 

5. Uma espécie de galês espanhol; 
6. Um algarvio. 

Esta última definição (um algarvio) é 
sem dúvida a mais encorajadora, se bem 
que menos prevalente. Ao todo, o portu-
guês é uma espécie obscura de castelha-
no. E assim o primeiro mito que o por-
tuguês vê ir pelos ares é aquele segundo o 
qual o inglês sabe quem é o seu mais anti-
go aliado. Nada podia estar mais longe 
da verdade. Inconscientemente, o inglês 
(que de qualquer forma tende a achar os 
castelhanos uma raça desagradável) es-
quece aquilo que, de qualquer maneira, 
não aprendeu na escola, e quem o pode 
culpar? Quem se quer orgulhar de ter 
uma espécie obscura de castelhano por 
aliado mais duradouro? 

Temos aliados! 

Os verdadeiros aliados dos po rtugueses 
na luta para o serem não são os ingleses, 
mas sim os galeses, escoceses e irlande-
ses, que conhecem o problema profunda-
mente e simpatizam imediatamente com 
qualquer tentativa de se ser aquilo que se 
é. Infelizmente os po rtugueses, tão cegos 
à sua matreira em relação-a estes como os 
ingleses são em relação aos po rtugueses, 
tendem a pensar que são todos, ao fim e 
ao cabo, ingleses. Esta atitude antagoni-
za justamente qualquer galês ou escocês 
que se preze, e eis que o caldo se estraga e 
o português se vê novamente sozinho na 
sua luta pela nacionalidade. 

Antes de especificar as regras básicas 
de sobrevivência, convém dizer que há  

certos talentos indispensáveis para quem 
se deseje desmarcar do castelhano: 

a) Uma habilidade incomum para 
mentir pela gorja; 

b) Um conhecimento profundo de tri-
vialidades históricas; 

c) Uma atitude francamente autono-
mista para os bascos, catalães, andaluzes 
e leoneses; 

d) Uma aptidão indesmentível para o 
exagero irresponsável; 

e) Uma certa falta de vergonha no que 
diz respeito a passar por nacionalista 
completamente tresloucado. 

Estes talentos podem ser reforçados 
por leituras cuidadosas de velhas histó-
rias de Portugal desbragadamente ro-
mânticas, ou seja, qualquer uma serve. 
Juntamente com as regras que se seguem, 
o candidato a português não pode errar. 

O que resta é a Espanha 

I. Questões de geografia 
E natural ouvirem-se localizações eso-

téricas. Algumas das mais comuns são: 
a) Algures na Península Ibérica, mas 

onde?; 
b) Pegado à Turquia ou à Grécia ou lá 

o que é; 
c) De algum modo pegado ao Algarve e 

mais ou menos à volta do sítio donde veio 
o Eusébio. 

Esta preocupante ignorância não deve 
desermar o aspirante. Lembre-se, por 
exemplo, da situação dum albanês em 

Santarém, ou dum liechensteinês em 
Venda das Raparigas e verá que a sua si-
tuação podia ser pior. (Não muito, mas 
podia.)  

Há duas maneiras de abordar o proble-
ma da localização de Po rtugal. A primei-
ra é dizer que sim, que é lá para o estreito 
de Gibraltar onde está pegado a Faro, e 
preservar aquele ar de mistério que, por 
mera preguiça gostam de cultivar alguns 
aspirantes. A segunda é desenhar um ma-
pa da Península Ibérica, assegurando que 
a porção que compete a Po rtugal não só 
inclui a Galiza como é ridiculamente e 
desproporcionadamente grande (digamos 
um terço, o que é razoável sem ser 
incrível e tem a virtude de resolver o pro-
blema de Olivenca). 

Mencione, «en passant», que são as 
fronteiras mais antigas da Europa. Este 
facto (por acaso verdadeiro) tem sempre o 
efeito desejado — o de provocar no pupilo 
uma sensação de debilitante ignorância e 
culpa que assegurará a sua penetrabilida-
de aos novos ensinamentos. 

Depois de fazer este mapa, divida a Es-
panha (o pouco que lhe resta) em muitos 
compartimentos que denominará «nacio-
nais» (Astúrias, Andaluzia, etc.), de ma-
neira que Portugal seja pelo menos três 
vezes maior que o maior território espa-
nhol. Explique que a «Espanha» é, na 
realidade, uma plétora de pequenas na-
ções de pouco significado, artificialmente 
unidas pela raiva dominadora dos caste-
lhanos. Não se esqueça que um tiro con- 

tra Castela é mais um degrau na sua esca-
lada a português e não perca oportunida-
de alguma de a escamotear oú vilipendiar 
gratuitamente. 

De Michelin na mão 

Uma vez localizada a Pátria e reduzida 
à sua verdadeira-importância o resto da 
Península (a palavra «resto» é fundamen-
tal), deve explicar ao seu pupilo felizmen-
te confuso alguns factos sobre a morfolo-
gia portuguesa. O axioma é este: Po rtu-
gal é completamente diferente do resto da 
Península. (Pode dar o exemplo da Fin-
lândia e da Zâmbia para realçar o exíguo 
parentesco morfológico). 

O inglês julga que Portugal é basica-
mente um pequeno dese rto com um ou 
outro  sobreiro a quebrar a aridez revoltante 
de terra, cuja única virtude é ter uma ou 
outra praia. Aquilo que o aspirante deve 
combater é, portanto, a ideia de secura e 
de soalheira fealdade. Faz-se do seguinte 
modo: 

a) A Espanha é que é assim, mas sem 
sobreiros — uma espécie de Sara com mil 
«facsimilia» de Torremolinos à volta; 

b) Portugal é o Minho e Sintra (não se 
arrisque a falar do Alentejo, pois que verá 
ser demasiado difícil de explicar). Ou se-
ja: verde. É portanto uma espécie de In-
glaterra mas sem revolução industrial, 
sem poluição, com casinhas caiadas, ár-
vores tropicais e árcticas, e com praias. 
Cite os elogios de Byron e de Southey e de 
Beckford, omitindo cautelosamente as in-
júrias do primeiro quanto à nossa manei-
ra de estar à mesa. Explique imaginosa-
mente o milagre consoante Portugal é 
verdejante mas sem que lá chova — utili-
ze livremente, para este efeito, a velha 
tanga da Atlântida, sugerindo que é daí 
que os portugueses e Portugal legitima-
mente descendem. Não se esqueça de an- 
tepor sempre a negritude vegetativa do 
país vizinho, estabelecendo um sistema 
binário de beleza/bondade por um lado e 
fealdade/maldade pelo outro. Explique 
que 70 por cento dos turistas que inva-
dem Portugal vêm da Espanha e que isto 
se deve, fundamentalmente, ao desgosto 
pela própria terra que os espanhóis justa-
mente repartem. Não se esqueça que o 
mapa Michelin de Portugal contém mais 
linhas verdes (assinalando paisagens bo-
nitas) do que qualquer outro mapa da 
mesma organização e, já agora (embora 
não seja verdade, o que nunca deve cons-
tituir obstáculo), diga que o mapa Miche-
lin da Espanha tem menos linhas verdes 
que o da Mauritânia. 

c) Tome a deixa da publicidade turísti-
ca portuguesa segundo a qual «Portugal é 
o segredo mais bem guardado da Euro-
pa». Explique imediatamente que isto 
não se deve a uma alta incidência de lepra 
ou a um sentimento de culpa, mas antes a 
dois factores: primeiro, é o resultado du-
ma conspiração publicitária liderada pe-
los castelhanos invejosos; segundo, é a re-
lutância com que Portugal acolhe o tipo 
boçal e exiguamente instruído que consti-
tui o grosso do turismo para a Espanha. 
Para desfrutarem é preciso, primeiro, 
que mereçam. Faça com que o seu pupilo 
se sinta parte dessa privilegiada elite. 

E aqui terminam as considerações 
geográficas. Para a próxima ocasião fica-
rão as restantes. Entretanto deve praticar 
o que já ficou dito — num parente mais 
idoso e/ou paciente ou, idealmente, com 
qualquer turista pouco esclarecido que 
lhe caia nas mãos. 

Miguel Esteves Cardoso 
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É sempre arriscado caminhar sobre n uvens de braço dado com um poeta... 

Fernando Pessoa ou a estratégi a da razão 
Jacinto do Prado Coelho 

F oi Pessoa apenas um lugar 
de aparições? Um quarto 
vazio rodeado de espelhos 
onde se projectam indefini-
damente imagens do 

inexistente? Um palco onde os heteróni-
mos irrompem e dizem os seus papéis? 
Com efeito, esse autor de autores definiu-
se como «não-Conteúdo Absoluto», «mero 
vácuo-pessoa». Segundo um texto inseri-
do nas Páginas Íntimas, os heterónimos 
são «personalidades que, um momento, 
uma hora, uns tempos, passaram con-
substancialmente pela sua própria perso-
nalidade, se é que esta existe» (p. 96). 
Mas aqui já se admite a existência duma 
personalidade própria, ortónima, sob a 
forma de a pôr em dúvida; esboça-se uma 
oscilação que em Pessoa se repete. 

A uma tendência para a inferença, a 
passividade, reagiu com esforços para se-
leccionar o que nele fluía (ideias, ima-
gens, sensações, emoções), para se disci-
plinar e até para se construir. O seu alvo 
seria uma plenitude estética, de acordo 
com uma concepção anti-romântica da 
poesia que coloca ao nível mais alto o 
poeta dramático, por mais capaz de se des-
personalizar e multiplicar em persona-
gens, como Shakespeare. No ponto de 
partida estaria a situação que descreve na 
carta a Hector e Henri Durville, dois es-
pecialistas (ou pseudo-especialistas) de 
«terapêutica magnética»: Pessoa não tem 
opiniões próprias, verdade e mentira são 
para ele intermutáveis, resultando deste 
íntimo vazio uma disponibilidade perma-
nente para «fingir», exprimir quaisquer 
sentimentos, quaisquer atitudes perante 
a vida, por contraditórias que sejam. «Ex-
cepto nas coisas intelectuais, em que che-
guei a conclusões que reputo seguras, 
mudo de opinião dez vezes ao dia; só te-
nho o espírito assente em relação a coisas 
em que não haja possibilidade de emo- 

ção. Sei que pensar desta ou daquela 
doutrina filosófica, deste ou daquele 
problema literário; não tenho nunca opi-
nião estável sobre qualquer dos meus 
amigos ou qualquer forma da minha acti-
vidade exterior» (passo da referida carta, 
que traduzo do francês; Páginas Íntimas, 
p. 71). 0 que o preocupa é uma abulia 
que o prejudica na vida social, não na 
criação estética. Porque, esteticamente, a 
sua carência redunda numa riqueza, nu-
ma originalidade positiva. 

Ao leme uma vontade lúcida 

Fernando Pessoa o declara: habituou-
se a não ter opiniões, cultivou a constante 
neutralidade, transformou-se numa má-
quina de exprimir, num técnico da ex-
pressão literária. Veja-se: «Havendo-me 
habituado a não ter crenças nem opi-
niões, não fosse o meu sentimento estéti-
co enfraquecer, em breve acabei por não 
ter qualquer personalidade, excepto uma 
personalidade expressiva;, transformei-
me numa máquina apta a exprimir esta-
dos de espírito tão intensos que se conver-
teram em personalidades e fizeram da 
minha própria alma a mera casca da sua 
aparência casual» (Páginas Íntimas, 
p. 124). A proposição «não fosse o meu 
sentimento estético enfraquecer» denun= 
cia um projecto sistematicamente execu-
tado, logo uma vontade racional. O pro-
cesso e o resultado vêm descritos nos ver-
sos de Alvaro de Campos: «Multipliquei-
me para me sentir, / Para me sentir, pre-
cisei sentir tudo, / Transbordei, não fiz 
senão extravasar-me. / Despi-me, entre-
guei-me, / E há em cada canto da minha 
alma um altar a um deus diferente.» Se 
excluirmos termos como transbordar, ex-
travasar, que se ajustam a Alvaro de 
Campos mas discrepam da concepção 
anti-romântica do fazer literário carac-
terística de Pessoa, tudo o mais é genera-
lizável. Pessoa, que, por ofício aceite e 
cultivado, se especializou em «dar corda 

ao coração», tornando-se genial «fingi-
dor». Ouçamo-lo outra vez: «Adentro do 
meu mister, sou um profissional, no sen-
tido superior que o termo tem; isto é, sou 
um trabalhador científico, que a si não 
permite que tenha opiniões estranhas à 
especialização literária a que se entrega» 
(Páginas Íntimas, p. 100). Convém su-
blinhar, como confirmação de autodis-
ciplina ou mesmo de ascese: que a si não 
permite. Uma vontade lúcida ao leme. Só 
por «uma longa disciplina, uma aprendi-
zagem de não sentir senão literariamente 
as coisas», se consegue vencer «o grande 
obstáculo»: o da sinceridade (dos que jul-
gam poder ser sinceros). (Páginas de Es-
tética, p. 37). 

Nas célebres cartas de Pessoa a Arman-
do Côrtes-Rodrigues um propósito de au-
to-organização parece tomar corpo e de-
pois fraquejar, sacudido por ventos de in-
coerência: «Quero disciplinar a minha vi-
da (e, consequentemente, a minha obra) 
como a um estado anárquico, e anárquico 
pelo próprio excesso de `forças vivas' em 
acção, conflito e evolução interconexa e 
divergente» (carta de 2 Set. 1914). Repa-
re-se: 1914 é o ano em que surgiram os 
grandes heterónimos; disciplinar a sua vi-
da e a sua obra não significará organizar-
se distribuindo-se pelas várias personali-
dades que estão nele, no fim de contas, 
são ele? Quatro meses depois, porém, es-
tá menos confiante: considera-se em vias 
de harmonizar certos elementos díspares 
do seu carácter, mas observa: «Oxalá me 
[não] desvie disto o meu perigoso feitio 
demasiado multilateral, adaptável a tu-
do, sempre alheio a si próprio e sem nexo 
dentro de si» (carta de 9 Jan. 1915). A so-
lução terá sido obedecer ao destino de ac-
tor-autor, que representa à medida que 
escreve os papéis, desdobrando-se entre-
tanto num encenador, alguém que vigia, 
orienta, disciplina a representação. O eu 
ficaria assim um dos pólos da dinâmica 
do mundo pessoano, . e não reduzido à 
mera inexixtência. 

Quanto mais desprendido, mais racio- 

nal, mais lúcido fosse o tal encenador, 
melhor havia de cumprir a sua missão, 
essencial para a edificação da obra espan-
toda, de «supra-Camões», que Pessoa ti-
nha em mente. Daí a luta consigo pró-
prio, que testemunha o inédito «Um caso 
de mediumnidade», dado a conhecer por 
Teresa Rita Lopes num dos melhores es-
tudos consagrados ao poeta múltiplo nos 
últimos anos, Fernando Pessoa et le Dra-
me Symboliste, Paris, 1977, a pp. 505-
509. Aí analisa Pessoa os vários factores 
que o têm perturbado, levando-o ao espi-
ritismo; alude a um conflito entre esses 
factores (histeria, depressão, fenómenos 
mediúnicos, etc.) e o seu «basilar e nor-
mal espírito de lucidez, lógica e necessi-
dade de precisão científica, cepticismo fi-
losófico e tendência para a análise racio-
cinada»; a sua reflexão tende a superar a 
crise, dominando os fermentos de irracio-
nalidade e combatendo influências orien-
tais na civilização europeia: «Para bem da 
civilização grega que é a nossa, embora 
disfarçada, devemos renunciar a esses 
elementos índios, persas, e de outras ra-
ças de civilização inferior que, pelo culti-
vo constante das faculdades inferiores, 
tendem a destruir, no indivíduo, a supre-
macia da razão, na espécie o instinto gre-
gário, na civilização actual a sua base de 
ciência e arte que herdámos da nossa mãe 
comum, a Grécia.» 

Este curioso texto parece-me paralelo 
àquele em que, falando de Shakespeare, 
Pessoa decerto fala de si próprio, e onde a 
criação dramática surge como terapêuti-
ca, luta contra a histeria e o descalabro 
subjectivo, «esforço do intelecto para es-
magar a emoção, para ocultar o abati-
mento, para expulsar a preocupação da 
angústia mediante a preocupação do pen-
samento»(Páginas de Estética, pp. 322-
323). 

Ponto de partida lusocêntrico 

Mas, voltando um pouco atrás: não é 
verdade que a áspera condenação do irra- 
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cionalismo das civilizações orientais, acu-
sadas de inferiores e dissolventes, nos 
convida a rever o sentido do «sentir tudo 
de todas as maneiras», espécie de leit-
motiv em Fernando Pessoa? O leitor deve 
lembrar-se de trechos como estes: «Deixo 
ao cego e ao surdo / A alma com frontei-
ras / Que eu quero sentir tudo / De todas 
as maneiras» (Obras, ed. Ática, VIII, p. 
168), «Ah, sentir tudo de todos os feitios!» 
(ibid., p. 178). O programa desta grande 
aventura é o da escola sensacionista: o 
Sensacionismo lançará uma arte cosmo-
polita, universal, a que «nenhuma disci-
plina pode ser imposta, que não a de sen-
tir tudo de todas as maneiras, de sinteti-
zar tudo» (Páginas Íntimas, p. 124). 

Atenção, porém: assim como há um Pes-
soa nocturno, anárquico, sem rumo, e 
um Pessoa diurno, racional, autovigiado 
(nisto imitando o seu admirado Antero, 
tal como António Sérgio o interpretou), 
assim, transferido, em projecto utópico, 
para o plano colectivo o processo da hete- 

ronímia («Que cada um de nós multipli 
que a sua personalidade por todas as ou- 
tras personalidades», ibid.), se esboça um 
movimento centrífugo logo condicionado. 
corrigido, pela definição duma óptica no 
ponto de partida: não se trata de pura 
dispersão mas de síntese, o que implica 
um critério, um princípio de organização. 

E o ponto de partida, se bem entendo 
Pessoa, é lusocêntrico. Quando, na Men 
sagem, o vate nos incita a de novo con- 
quistarmos «a Distância —/ Do mar ou 
outra, mas que seja nossa!», não abstrai 
duma Weltanschauung portuguesa que 
ele próprio procurou definir ou inventar. 
Uma das componentes fundamentais des- 
sa Weltanschauung seria a «alma atlânti- 
ca» que ele tenta acordar nos seus com- 
patriotas: «Ah, quanto mais ao povo a al- 
ma falta, / Mais a minha alma atlântica 
se exalta...» Em Sobre Portugal, Lisboa, 
1979, volume de inéditos organizado por 
Joel Serrão, vários fragmentos se desti- 
nam a um manifesto sobre o Atlantismo, 
e, a dada altura, proclama-se: «Foi pelo 

Atlântico que fomos à procura da glória, 
à criação da Civilização Maior. E pelo 
Atlântico, mas em alma e espiritualiza- 
ção, que devemos ir em demanda da Civi- 
lização máxima!» (pp. 224-225). Mas, lo- 
go na primeira composição da Mensa- 

gem, Portugal é o rosto com que a Euro- 
pa fita «o Ocidente, futuro do passado», e 
esta tem «olhos gregos, lembrando». No 
Portugal sonhado por Fernando Pessoa 
fulgirá, restaurada, a cultura helénica 
(«o reino da Inteligência começa só com a 
Grécia, onde nasceu o espírito crítico», 
ibid., p. 235); logo, a nova expansão será 
universalista ainda no conceito tradicio- 
nal, só que anticristã, ao invés do huma- 
nismo de Camões; será de sentido luso- 
cêntrico e eurocêntrico; assentará no pri- 
mado da Razão («Guia-me a só razão / 
Não me deram mais guia»); o «sentir tudo 
de todas as maneiras», longe de ser entre- 
ga total à diversidade do mundo, implica 
provavelmente um certo modo, portu- 
guês, de sentir, e acabará numa síntese 
europeia, portuguesa, das mais variadas 

experiências. «A nossa época é aquela em 
que todos os países, mais materialmente 
do que nunca, e pela primeira vez intelec-
tualmente, existem todos dentro de cada 
um, em que a Asia, a América, a Africa e 
a Oceania são a Europa, e existem todos 
na Europa. Basta qualquer cais europeu 
— mesmo aquele cais de Alcântara — pa-
ra ter ali toda a terra em comprimido. E 
se chamo a isto europeu, e não america-
no, por exemplo [apesar de Walt With-
man, pensaria Pessoa...j, é que é a Euro-
pa, e não a América, a fons et origo deste 
tipo civilizacional, a região civilizada que 
dá o tipo e a direcção a todo o mundo» 
(Páginas Íntimas, pp. 114-115). Após a 
colheita do diverso indefinido, Atena vol-
ta a assumir o poder, filtrando, europei-
zando, integrando os contrários. 

E sempre arriscado caminhar sobre nu-
vens, de braço dado com um poeta-
Proteu. O itinerário que traço aqui não 
passa duma abordagem entre muitas 
possíveis. Qualquer conclusão fica em 
suspenso até à próxima. 

• 

O Livro do Decasso&sego — são 
perto de 500 páginas, a publicar 
brevemente, em 2 volumes, pela 
Ática. Fernando Pessoa atribuiu- 
as, na sua maioria, ao semi- 
heterónimo Bernardo Soares — e 
de tanta escrita acumulada 
resultou a obra mais importante, 
do ponto de vista estético, de 
toda a produção inédita. Só uma 
reduzida parte destes textos 
surgiu em vida de Pessoa. O 
resto foi pacientemente 
organizado, durante longos anos, 
por Maria Aliette Galhoz, que 
teve, nos últimos tempos, a 
colaboração de Maria Teresa 
Sobral Cunha. Para este livro 
chegou Jorge de Sena a escrever 
um prefácio já divulgado nas 
páginas da revista Persona: Na 
presente edição, haverá um 
estudo introdutório de Jacinto do 
Prado Coelho — a quem cabe a 
responsabilidade pelo tratamento 
final dos 2 volumes. 
O Livro do Desassossego é urna 
espécie de «diários onde se 
recolhe a experiência quotidiana 
de um empregado de escritório 
que habita entre o real e o sonho. 

S
ó uma vez fui verdadeira- 
mente amado. Simpatias, ti- 
ve-as sempre, e de todos. 
Nem ao mais casual tem si- 
do fácil ser grosseiro, ou ser 

brusco, ou ser até frio para comigo. Algu- 
mas simpatias tive que, com auxlio meu, 
poderia — pelo menos talvez — ter con- 
vertido em amor ou afecto. Nunca tive 
paciência ou atenção do espírito para se- 
quer desejar esse esforço. 

A princípio de observar isto em mim, 
julguei — tanto nos desconhecemos — 
que havia neste caso da minha alma uma 
razão de timidez. Mas depois descobri 
que não havia; havia um tédio das emo- 
ções, diferente do tédio da vida, uma im- 
paciência de me ligar a qualquer senti- 
mento contínuo, sobretudo quando hou- 
vesse de se lhe atrelar um esforço prosse- 
guido. Para quê? pensava em mim o que 
não pensa. Tenho a subtileza bastante, o 
tacto psicológico suficiente para saber o 
«como»; o «como do como» sempre me es-  

capou. A minha fraqueza de vontade co- 
meçou sempre por ser uma fraqueza da 
vontade de ter vontade. Assim me suce- 
deu nas emoções como me sucede na inte- 
ligência, e na vontade mesma, e em tudo 
quanto é vida. 

Mas daquela vez em que urna malícia 
da oportunidade me fez julgar que ama- 
va, e verificar deveras que era amado, fi- 
quei, primeiro, estonteado e confuso, co- 
mo se me saíra uma sorte grande em moe- 
da inconvertível. Fiquei, depois, porque 
ninguém é humano sem o ser, levemente 
envaidecido; esta emoção, porém, que 
pareceria a mais natural, passou rapida- 
mente. Sucedeu-se um sentimento difícil 
de definir, mas em que se salientavam in- 
comodamente as sensações de tédio, de 
humilhação e de fadiga. 

De tédio, como se o Destino me hou- 
vesse imposto uma tarefa em serões des- 
conhecidos. De tédio, como se não bas- 
tasse a monotonia inconsistente da vida, 
para agora se lhe sobrepor a monotonia 
obrigatória de um sentimento definido. 

E de humilhação, sem, de humilhação. 
Tardei em perceber a que vinha um senti- 
mento aparentemente tão-pouco justifi- 
cado pela sua causa. O amor a ser amado 
deveria ter-me aparecido. Deveria ter-me 
envaidecido de alguém reparar atenta- 
mente para a minha existência como ser 
amável. Mas, à parte o breve momento de 
real envaidecimento, em que todavia não 
sei se o pasmo teve mais parte que a pró- 
pria vaidade, a humilhação foi a sensação 
que recebi de mim. Senti que me era da- 
da uma espécie de prémio destinado a 
outrém — prémio, sim, de valia para 
quem naturalmente o merecesse. 

Mas fadiga, sobretudo fadiga — e fadi- 
ga que passa o tédio. Compreendi então 
uma frase de Chateaubriand que sempre 
me enganara por falta de experiência de 
mim mesmo. Diz Chateaubriand, figu- 
rando-se em René, «amarem-no cansava- 
o» — on le faliguair en l'aimanl. Conhe- 
ci, com pasmo, que isto representava 
uma experiência idêntica à minha, e cuja 
verdade portanto eu não tinha o direito 
de negar. 

A fadiga de ser amado, de ser amado 
deveras! A fadiga de sermos o objecto do 
fardo das emoções alheias! Converter 
quem quisera ver-se livre, sempre livre, 
no moço de fretes -  da responsabilidade de 
corresponder, da decência de se não afas- 
tar, para que se não suponha que se é 
príncipe nas emoções e se renega o máxi- 
mo que uma alma humana pode dar. A 
fadiga de nos tornar a existência uma coi- 
sa dependente em absoluto de uma rela-  

cão com um sentimento de outrem! A fa- 
diga de, em todo o caso, ter forçosamente 
que sentir, ter forçosamente, ainda que 
sem reciprocidade, que amar um pouco 
também! 

Passou de mim, como até mim veio, es- 
se episódio na sombra. Hoje não resta de- 
le nada, nem na minha inteligência, nem 
na minha emoção. Não me trouxe expe- 
riência alguma cujo conhecimento instin- 
tivo albergo em mim porque sou humano. 
Não me deu nem prazer que eu recorde 
com tristeza, ou pesar que eu lembre com 
tristeza também. Tenho a impressão de 
que foi uma coisa que li algures, um inci- 
dente sucedido a outrem, novela de que li 
metade, e de que a outra metade faltou, 
sem que me importasse que faltasse, pois 
até onde a li estava certa, e, embora não 
tivesse sentido, tal era já que lhe não po- 
deria dar sentido a parte faltante, qual- 
quer que fosse o seu enredo. 

Resta-me apenas unia gratidão a quem 
me amou. Mas é uma gratidão abstracta, 
pasmada, mais de inteligência do que de 
qualquer emoção. Tenho pena que al- 
guém tivesse tido pena por minha causa; 
é disso que tenho pena, e não tenho pena 
de mais nada. 

Não é natural que a vida me traga ou- 
- tro encontro com as emoções naturais. 
Quase desejo que apareça para ver como 
sinto dessa segunda vez, depois de me ter 
atravessado toda uma extensa análise da 
primeira experiência. É possível que sinta 
menos; é também possível que sinta mais. 
Se o Destino o der, .que o dê. Sobre as 
emoções tenho curiosidade. Sobre os fac- 
tos, quaisquer que venham a ser, não te- 
nho curiosidade alguma. 

não digo já a primeira experiência, mas 
toda a extensa análise dela é que para 
mim a sua realidade (...) 

Hoje, em um dos devaneios sem propó- 
sito nem dignidade que constituem gran- 
de parte da substância espiritual da mi- 
nha vida, imaginei-me liberto para sem- 
pre da Rua dos Douradores, do patrão 
Vasques, do guarda-livros Moreira, dos 
empregados todos, do moço, do garoto e 
do gato. Senti em sonho a minha liberta- 
ção, como se mares do Sul me houvessem 
oferecido ilhas maravilhosas por desco- 
brir. Seria então o repouso, a arte conse- 
guida, o cumprimento intelectual do meu 
ser. 

Mas de repente, e no próprio imaginar, 
que fazia num café no feriado modesto do 
meio-dia, uma impressão de desagrado  

me assaltou o sonho: senti que teria pena. 
Sim, digo-o como se o dissesse circuns-
tancialmente: teria pena. O patrão Vas-
ques, o guarda-livros Moreira, o caixa 
Borges, os bons rapazes todos, o garoto 
alegre que leva as cartas ao correio, o mo-
ço de todos os fretes, o gato meigo — tu-
do isso se tornou parte da minha vida; 
não poderia deixar tudo isso sem chorar, 
sem compreender que, por mau que me 
parecesse, era parte de mim que ficava 
com eles todos, que o separar-me deles 
era uma metade e semelhança da morte. 

Aliás, se amanhã me apartasse deles 
todos, e despisse este trajo da rua dos 
Douradores, a que outra coisa me chega-
ria — porque a outra me haveria de che-
gar?, de que outro trajo pie vestiria — 
porque de outro me haveria de vestir? 

Todos temos o patrão Vasques, para 
uns visível, para outros invisível. Para 
mini chama-se realmente Vasques, e é 
uni homem sadio, agradável, de vez em 
quando brusco mas sem lado de dentro,  

interesseiro mas no fundo justo, com unia  

justiça que falta a muitos grandes génios  

e a muitas maravilhas humanas da civili-
zação, direita e esquerda. Para outros se-
rá vaidade, a ânsia de maior riqueza, a 
glória, a imortalidade... Prefiro o Vas-
ques homem meu patrão, que é piais tra-
tável, nas horas difíceis, que todos os pa-
trões abstractos do mundo. 

Considerando que eu ganhava pouco, 
disse-me o outro dia uni amigo, sócio de 
unia firma que é próspera por negócios 
com todo o Estado: «Você é explorado, 
Borges». Recordou-me isso de que o sou; 
mas cenho na vida temos todos que ser ex-
plorados, pergunto se valerá menos a pe-
na ser explorado pelo Vasques das fazen-
das do que pela vaidade, pela glória, pelo 
despeito, pela inveja ou pelo impossível.  

Há os que Deus mesmo explora, e são 
profetas e santos na vacuidade do mun-
do.  

E recolho-me, como ao lar que os ou-
tros têm, à casa alheia, escritório amplo, 
da rua dos Douradores. Achego-pie à 
minha secretária como a um baluarte 
contra a vida. Tenho ternura, ternura até 
às lágrimas, pelos meus livros de outros 
em que escrituro, pelo tinteiro velho de 
que me sirvo, pelos costas dobradas do 
Sérgio, que faz guias de remessa um pou-
co para além de mim. Tenho amor a isto, 
talvez porque não tenha mais nada que 
amar — ou talvez, também, porque nada 
valha o amor de uma alma, e, se temos 
por sentimento que o dar, tanto vale dá-lo 
ao pequeno aspecto do meu tinteiro como 
à grande indiferença das estrelas. • 
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De casamentos infelizes está a História cheia, mas o de Antónia Margarida de Castelo Branco teve uma grande virtude: obrigava-a 
a refugiar-se num convento onde, além de encontrar o sossego de que a sua alma precisava, ainda arranjou tempo para escrever 
uma preciosa relação dos sucessos da sua vida. 

ciografia inédita do sé Uma auto 
Apresentação 
de João Palma-Ferreira 

C onsideradas, habitualmen-
te, como obras de intenção 
mística ou meramente bea-
ta, as autobiografias de frei-
ras e frades portugueses dos 

séculos XVI, XVII e XVIII têm sido siste-
maticamente esquecidas, mantendo-se, 
nos manuscritos originais, tal como fo-
ram concebidas quando eram leitura 
obrigatória para «proveito e exemplo» de 
noviças e religiosas. Dispersas por biblio-
tecas e arquivos, são, no entanto, de inex-
cedível interesse para o conhecimento 
íntimo da sociedade portuguesa naqueles 
séculos, particularmente da história da 
família, revelando aspectos singulares da 
estrutura social e da vida monástica. De 
entre essas autobiografias distingue-se a 
de soror Clara do Santíssimo Sacramento 
que no século se chamou Antónia Marga-
rida de Castelo Branco, e que foi escrita 
no Convento da Madre de Deus, em Xa-
bregas , entre 13 de Novembro de 1681 e 
os finais de 1703. Crónica quase única 
sobre um processo de separação e divór-
cio no século XVII, é um texto de grande 
qualidade literária, por vezes impressio-
nantemente belo, que se prende com o 
percurso dramático da vida de uma mu-
lher da grande nobreza. 

Antónia Margarida nasceu no Lavra-
dio, em 4 de Agosto de 1652. Era filha de 
António de Albuquerque e de Joa-
na Luisa de Castelo Branco. Antó-
nio de Albuquerque era natural de 
Pernambuco e foi comendador de Santo 
André do Ervedal, na Ordem de S. Tiago 
(15 de Maio de 1640), e capitão-mor e go-
vernador do Maranhão e Paraíba, que 
defendeu dos holandeses. Por doação de 
26 de Outubro de 1649, feita por seus tios 
João de Albuquerque e Violante de Távo-
ra, foi instituído morgado, passando a fi-
gurar como 3.° Senhor da Casa dos Bicos, 
sendo-lhe imposto que usasse as armas 
dos Albuquerques sem nenhuma mistura 
(1). Em 1618 sucedera na capitania do 
Maranhão a seu pai, o lendário Jerónimo 
de Albuquerque, o «Maranhão», que 
acrescentara este apelido ao seu para 
eternizar a memória de seus feitos naque-
la província (2). Durante o seu governo de 
catorze meses, alcançou Matias de Albu-
querque seu irmão, como tal assinalado 
por Braamcamp Freire e pelo autor das 
Jornadas do Maranhão por ordem de Sua 
Majestade em 1614 (Lisboa, 1812), uma 
forte vitória sobre os índios Topinamba-
zes. No entanto, o pai de Antónia Marga-
rida não escapou às intrigas do tempo, já 
que, embora confirmado no posto pelo 
governador D. Luís de Sousa, teve de 
aceitar outro capitão por ajdunto ao go-
verno e mais restrições. Recusou a paten-
te e regressou ao reino, onde desfrutou a 
comenda do Ervedal. Casou-se de maior 
idade e recolheu-se, com a mulher, a 
quem morreram os primeiros filhos, nu- 
ma quinta que possuía na vila do Lavra-
dio. Sua mulher, Joana de Castelo Bran-
co, da casa dos meirinhos-mores do rei-
no, era filha bastarda de D. João de Cas-
telo Branco, comendador da Espada, em 
Elvas, na Ordem de S. Tiago e na de Cris-
to, e senhor de Santa Maria de Senhorim, 
de S. Gabriel da Granja do Olmeiro e dos 
Casais de Palião e Casa Velha, no bispa-
do de  Coimbra (3) 

Antonia Margarida, assim baptizada 
porque, ao engendrá-la, haviam os pais 
invocado a protecção de Santa Margarida 
e do beato António da Conceição, casou 
em 24 de Setembro de 1670, no Lavradio. 
Seu pai tinha morrido em 11 de Agosto de  

1668, com mais de oitenta anos, deixando 
filho varão, Afonso de Albuquerque (que 
erradamente Sanches de Baena supôs 
nascido em Pernambuco) (4), mais tarde 
herdeiro do morgado instituído pela doa-
ção de 1649 e da comenda que havia sido 
do pai (carta de 17 de Março de 1679). 
Antónia Margarida teve por marido Brás 
Teles de Meneses e Faro, nascido em 
1646, homem que sendo ilustre pelo san-
gue parecia Nero nos procederes, confor-
me se lhe refere Frei Jerónimo de Belém. 
Era filho primogénito de Fernão Teles de 
Faro, senhor da Lamarosa e Carvalho, 
que foi queimado em estátua por crime 
de traição e que teve em Espanha o título 
de conde de Arada (5). Antónia Margari-
da casou-se por empenho da mãe, por 
espírito de sacrifício ou por motivos mais 

obscuros, apesar da má reputação do noi- 
vo, ou talvez porque o irmão, o 4.° senhor 
da Casa dos Bicos, não se apressava a dei- 
xar descendência que sucede 	- .' mor- 
gadio (6). Apenas se depree. 	alu- 
sões veladas da Autobiografia q: 	futu- 
ra religiosa da Madre de Deus, quando 
aceitou casar com Brás Teles, deixou pa-
ra trás, na vida, um outro secreto amor, 
ou afeição, como sem rebuço confessa. 

O casamento não foi feliz. Brás Teles, 
atém de perdulário; era homem de péssi-
mo carácter e submetia a mulher a cons- 
tãntes maus tratos, sevícias e humilha-
ções. Após um insucesso que lhes levou 
duas almas para o limbo, nasceu-lhes, em 
1 de Janeiro de 1672, o filho Manuel Te-
les de Meneses Faro e Albuquerque, bap- 

tizado na freguesia de Jesus Maria José, 
na vila de Lamarosa, aos 25 de Fevereiro 
de 1672, com o nome de Brás Manuel, 
que mudou, na confirmação, para o de 
Manuel. Decorridos oito anos de vida agi-
tada, durante os quais Antónia Margari-
da suportou por parte do marido toda a 
espécie de calúnias, de perseguições e de 
violências, algumas de índole verdadeira-
mente impiedosa, senão criminosa, deu-
se a ruptura. Depois de uma estada no 
mosteiro de Santos enquanto se despa-
chava o processo de divórcio, em 27 de 
Março de 1679 (não tinha ainda comple-
tado os 27 anos) já está como noviça no 
Convento da Madre de Deus, em Lisboa, 
onde um ano mais tarde professa com o 
nome de Soror Clara do Santíssimo Sa-
cramento. Apesar dos obstáculos que o 

marido opusera ao seu recolhimento, não 
teve grandes dificuldades em obter o di-
vórcio pelas razões que então publica-
mente foram expostas ou sugeridas, e que 
causaram escândalo. • 

(1) Anselmo Braamcamp Freire, «Brasões da Sala 
de Sintra», T. II, pp. 208-210. 

(2) Idem. 
(3) Sanches de Baena, Resumo Histórico etc., Lis-

boa, 1881. 
(4) Idem. 
(5) E vasta a bibliografia sobre Fernão Teles Vide 

Pedatura Lusitana, Cristóvão alão de Morais, 
T. II, vol. II, Porto, 1944;História do Portugal 
Restaurado, do Conde da Ericeira, vol. III, pp. 
277-279, Lisboa, 1944; Colecção Pombalina, 
B.N., Lisboa, etc. 

(6) Afonso de Albuquerque foi também capitão-
mor de Pernambuco. 

cub  XVII 
A minha 
pátria é esta 
cidade 
de Lisboa... 
Capítulo 1.° 

Minha pátria, pais, nascimento, 
criação e particulares trabalhos da 
infância 

A minha pátria e a de meus pais é esta 
cidade de Lisboa, sendo que meu pai cui-
do que nasceu no Brasil. Não trato de 
outras ascendências mais que as das vir-
tudes, por serem só as que têm nome 
diante de Deus. Por esta razão creio que 
me pedirá sua divina majestade estreita 
conta, pois dando-me pais e avós tão vir-
tuosos, não pus os olhos nas suas vi rtudes 
para as imitar, vendo sempre aos que 
conheci exercitar muitas em supremo 
grau e ouvir que o mesmo fizeram os 
mais. 

Meu pai casou de maior idade e por se 
livrar de empenhos e desejar muitos fi-
lhos, se retirou a uma quinta que tinha na 
outra banda, na vila do Lavradio, com es-
perança de que mudando de vivenda, 
melhoraria de fo rtuna e não continuaria a 
minha mãe os maus sucessos com que ti-
nha algumas almas no Limbo; com 
muita pena sua porque ponderavam muit 
bem ambos as circunstâncias desta dor, 
pelo muito que amavam a Deus. 

Por temor que fossem estes sucessos 
castigo ou efeito de algum achaque, invo-
caram alguns santos de sua devoção e 
com especialidade a St.a Margarida, Vir-
gem e Mártir e ao Beato António da Con-
ceição, cujo favor foi tão eficaz que daí a 
poucos meses sentiu minha mãe em si os 
efeitos da sua fé. 

A poucos meses de animada comecei a 
ser trabalhosa porque dizem dava tão de-
susados pulos que lhe causavam temor de 
que não era criatura racional senão al-
gum monstro que desde então comecei a 
parecê-lo, pois fui tão grande monstro de 
pecados. Louvado seja Deus que tanto me 
sofreu e esperou. 

No meu nascimento houve várias cir-
cunstâncias que se podiam ter por miste-
riosas, as que não refiro por não fazerem 
ao caso. Só direi que tive grande trabalho 
ao nascer, como temendo o que havia 
passar no mundo e que saí a ele quase à 
força de remédios que se fizeram a minha 
mãe. Foi dia de S. Domingos, 4 de Agos-
to na era de 1652, dizem que em quinta-
feira das duas para as três horas depois 
da meia-noite, no tempo em que começa-
vam os padres capuchos da Verderena (1) 
a tanger as Tedeum das Matinas. 

Dizem que vinha como morta pela 
muita dificuldade e detença que tive ao 
nascer e com uns borrifos e bafos de ni-
nho tornei em mim; que já desde este 
tempo começou a virtude do sangue de 
Jesus Cristo (figurado nesta matéria) a 
dar-me nova vida: permita ela dar-me 
graça para que não esperdice o fruto do 
seu sangue. 

A 4 de Setembro, dia da nossa Santa 
Rosa franciscana, me deram o Santo 
Baptismo; e a causa desta dilacção foi es-
perar convalescesse de uma doença meu 
avô que ' havia ser o padrinho. 

Celebrou-se com muita festa este acto 
por eu ser o primeiro fruto do matrimó-
nio; e entre toda esta alegria só minha 
mãe era a desconsolada, porque como era 
mui linda, sentia que eu degenerasse dela 
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no parecer que dizem o tinha notavel-
mente desaprazível e que sem encareci-
mento parecia um bicho e com feição e 
cor que parecia impossível pudesse mu-
dar. Depois do baptismo foi motivo de 
admiração a mudança que me viram; o 
que eu atribuo à graça deste sacramento, 
que a minha malícia soube tão mal  con-
servar. 

Tendo eu já alguns meses de idade, re-
paravam todos os de casa em me não ve-
rem nunca chorar, causando-lhe admira-
cão por não ser natural em semelhantes 
idades a falta de um desafogo que é 
língua do que necessitam. Meu pai, para 
examinar a causa desta novidade e su-
pondo que eu seria insensível, deu ordem 
à minha ama e às demais criadas fossem 
vigilantes em mortificar-me, assim em me 
negar o peito como outras coisas que eu 
com as acções mostrava que queria. Tan-
to à vista se observou esta ordem que de 
propósito me quebravam o sono e faziam 
outras experiências que pareciam tiranias 
e diziam que as lastimava ver a minha pa-
ciência. Meu pai ma provava mais que 
ninguém sem embargo de me ter muito 
amor. 

Em me colhendo, os mimos que me fa-
zia eram dar-me beliscões e picar-me com 
alfinetes e quanto me via mais sofrida e 
que só fazia uma leve carranca, instava 
nas provas mais. Um dia subiu tanto de 
ponto que tendo eu já nove meses de ida-
de (ano de 1653) me cravou um alfinete 
de sorte por dedo, que fez grande força 
por o tirar e devia ser a dor bem expressi-
va que dei um berro como cabra do que se 
seguiu tal ímpeto de choro que em algu-
mas horas nada me pôde fazer calar; e 
daí por diante fiquei tão sentida e chora-
va por qualquer coisa, o que era com tan-
to excesso que diziam as pessoas de casa: 
— Perdoe Deus a quem a ensinou. 

As criadas ficaram também costuma-
das deste tempo, que em todo me mortifi-
caram, não obedecendo eu a nenhuma 
porque não era travessa, mas movia-as 
Nosso Senhor para me darem em que me-
recer, inda que eu esperdiçava tudo com 
o meu pouco sofrimento. 

Capítulo 2.° 

Aumentam-se os trabalhos em 
companhia de um irmão que tive e 
outras causas até os onze anos 

Tendo eu já quase dois anos (ano de 
1654 até o de 1663) tiveram meus pais um 
filho com o que eu fiquei até no amor em 
segundo lugar porque, como era mui lin-
do e galante, de ambos era mimoso. Fo- 

mos criados com muito aperto em todas 
as coisas, por se não diferençar a casa de 
meu pai de um Convento mais que em 
não guardar clausura e nem um púcaro 
de água bebíamos sem licença e muitas 
vezes no-la negavam, para isto e outras 
coisas lícitas, só afim de nos mortificar. 
Era meu pai tão cuidadoso da nossa saú-
de e tão medicinal por natureza que com 
temor de nos fazer dano até nos taxava o 
sustento e isto algumas vezes com tanto 
excesso que parecera impiedade, a não 
ser tão pura a sua tenção. 

Eu com meu irmão fazia mui má fari-
nha e mais tínhamo-nos muito amor, mas 
éramos de mui diversos naturais. Meu 
pai, por domar a ambos, nos mandou que 
nos acusássemos um ao outro de tudo 
quanto nos víssemos fazer de mal. Neste 
exercício eu era a pior livrada, porque 
meu irmão com antecipação se prevenia 
acusando-me das suas travessuras e leva-
va eu castigo por elas sem acusar, que 
nunca tive génio de ser fiscal de ninguém. 
Meu pai, como nos vigiava, (e nós por es-
te preceito para fazer experiência de am-
bos) notou estas coisas e o como eu as to-
mava, e daí por diante cob rou-me notável 
amor e Afonso não ficou sem castigo, in-
da que teve respeito do que lhe poupei, e 
eu amava-o tanto que nem esse lhe queria 
ver executado. 

Inda que meu pai me amava muito, 
sempre me mortificava e andava esprei-
tando todas as minhas acções do que me 
não via com minha mãe, repreendia-me 
asperamente, do que eu me afligia por 
não poder zombar com as criadas e ser 
muito amiga de galhofas e a presença dos 
meus pais não me dava lugar a isso por-
que me emudecia o seu respeito; e não 
menos a severidade com que me trata-
vam; inda que como fui crescendo me 
mostravam mais amor; e a mãe tanto que 
parecia excesso por o acompanhar um 
modo de estimação tão respectiva que pa-
recia desaire da sua prudência, por ser  to-
talmente incompatível com a minha pou-
ca capacidade. 

Estes leves trabalhos tive na mesma 
forma até cuido que os nove anos; e como 
fizeram pausa começavam os males cor-
porais, que foram mais de 2 anos quase 
sucessivos, e todos momentosos. Por uma 
vez estive à morte desconfiada e tornei 
por milagre de Nossa Senhora, cuja ima-
gem trouxe à po rta de nossa casa um po-
bre. Desta doença me ficaram muitas me-
lancolias, e por último me enchi toda de 
chagas padecendo em as curas incríveis 
tormentos que levava a tranquilidade de 
ânimo. 

Dos onze anos por diante me deu meu 
Senhor saúde para levar melhor os traba- 

Lhos que foi servindo dar-me, pois (bendi-
ta seja a sua misericórdia e providência) 
nunca me faltaram até agora, nem as aju-
das de custo necessárias para os saber le-
var, do que eu como miserável tão mal me 
aproveitei. 

Como em pequena tive tão pouca saú-
de, não apertavam comigo no aprender 
e se Deus me não dera natural habilida-
de, ficava um bruto; mas isto com o génio 
que sempre tive de ser mui pontosa, me 
fazia tomar a peito o aprender; e porque 
não queriam que me aplicasse a nada, 
punha-me só com as coisas e não;sossega-
va até as não saber; e assim fúi tendo 
mais habilidades sem ensino do que pu-
dera ter com ele. Do que eu (como) não 
me jactava vendo que a ninguém o devia, 
e com esta consideração me foi o demónio 
metendo em mil vaidades como direi 
adiante. 

Capítulo 3.° 

De como me comecei a dar vaida-
des e as inspirações que Deus me 
dava para vencê-las 

O divisar em mim algumas partes na-
turais ou dizerem-me que as tinha me fez 
neste tempo muita guerra, porque em lu-
gar de louvar por elas a Deus, como fonte 
de todo o bem, usurpava o louvor para 
mim, e fazendo-me Sua divina Majestade 
naqueles tempos a mercê de me dar graça 
com todos os que me conheciam, desva-
necia-me eu disto com soberba, crendo 
que mais se me devia. Porém, não sei que 
oculta verdade sentia no fundo da alma, 
que me desvanecia esta malícia. 

(Ano de 1664) Algumas vezes com inte-
rior impulso me punha a discursar o que 
era a estimação das criaturas e achava 
que era uma adulação falsa; e a este pro-
pósito dizia comigo: — E que merecimen-
to tenho eu para se fazer caso de mim? E 
atrás disto me vinha um conhecimento 
tão claro da minha miséria que me morti-
ficava a estimação. Isto passava no ínti-
mo da alma ao mesmo tempo que se 
comprazia a natureza com o louvor; e co-
mo estes efeitos eram tão encontrados 
não os sabia a minha rudeza penetrar 
nem definir, e por avaliar as coisas só pe-
la forma me parecia impossível ofender-
me e deleitar-me o eco da adulação. E co-
mo o amor de Deus não animava a parte 
superior da alma, tinha tão pouco valor 
para resistir a esta luta, que facilmente 
admitia os afagos e estimações do mun-
do, inda que os julgasse lisonja e ceguei-
ra. 

Logo que tive juízo de razão, em lugar 
de amar a Deus comecei a dar-me a vai-
dades gastando o mais do tempo em ler 
livros de comédias e novelas, o que meu 
pai me proibiu como tão cristão. Mas in-
da assim, eu contra sua vontade lia dias e 
noites, escondia os livros entre os col-
chões da cama para ler depois de deitada 
com um rolo nos travesseiros, por cuja 
causa estive por vezes a risco de me quei-
mar e de uma livrei quase por milagre. 

Como não podia ter sempre livros no-
vos, dei em os mandar comprar à feira 
para experimentar ventura. (Ano de 
1665) A primeira vez que isto fiz, me veio 
«fios santorunn extravagante e ab rindo aca-
so topei com a vida de N.a  M. a  Santa Clara, 
e cuido que foi a p rimeira lição 
que tive espiritual e a segunda a vida de 
St.a Teresa a quem fui sempre inclinada 
naturalmente. Com  estas lições (posto 
que senti abalos de seguir a vi rtude) não 
me resolvi a começá-la pelo grande horror 
com que ma pintava a minha imagina-
ção, devendo sempre à misericórdia divi-
na mui contínuas inspirações que eu 
desprezei, inda que não por modo de to-
tal desprezo, se não com escusa condicio-
nal, pedindo sempre a Deus me desse re-
solução para pôr obra tudo o que quisesse 
de mim, e como via que não tinha logo 
me descuidava. 

Minha mãe inclinava-me sempre a ac-
tos virtuosos, porque os tinha por costu-
me. Fazia-me rezar ofício de N. a  Senhora 
e o seu Rosário com outras devoções: e 
que eu fazia tão tibiamente que não agra-
daria nisto a Deus por ser tal a minha 
negligência que sentia ver que se acabava 
o dia em que tinha rezado e que havia vir 
outro em que o havia fazer. Muitas vezes 
não rezava por preguiça e por querer ler 
profanidades; porque achava-me diverti-
da das batalhas inte riores (que tinha nes-
tes tempos, como direi em seu lugar) inda 
que me causava a lição outras pelas espé-
cies que me deixava; mas o demónio, pa-
ra me habituar neste exercício e distrac-
ção, fazia-me achar nele alguma conve-
niência; ao menos parecendo-me que me 
enleava e quiçá que este meu enleio fosse 
o seu fruto, pelo que me dive rtia de aten-
der às inspirações de Deus. •  
(1) Em 1712, no lugar do Alto ou da Guarda da 

Verderena, da vida do Lavradio, ainda existia 
um Convento de frades arrábidos onde residiam 
quinze religiosos. 
Corografia Portuguesa, pelo P.e António Car-
valho da Costa, Tomo III, p. 321, Lisboa, 1712. 
O convento vem citado por Pinho Leal e outros. 
«O Convento da M.e de Deus da Verderena, edi-
ficado em terrenos doados por várias pessoas, 
entre o Barreiro e o Lavradio, destinou-se a 
transitar para ele os religiosos do Convento de 
Palhais (...) Foi no dia 18 de Dezembro de 1591 
que se lançou a 1.. pedra do convento. 

Restos 
Maria Velho da Costa 

A noitece cedo. Em Novembro 
era noite cerrada às três e 
meia da tarde. Era pior, 
tanto mais que os olhos tam-
bém se fazem à perda de 

luninosidade. Diz mesmo que olhos por-
tugueses se fazem à perda de quase tudo. 
Nem seria isso que seria medonho, há 
tanto que ver. A noite já terá aqui os seus 
fulgores. Saídos de Covent Garden, o 
tempo de Eliza Doolittle e do não tão gay 
Eduardo, o tempo dos donzéis louqui-
nhos de Liverpool, esses tempos da de-
mência feliz ou despedida, Carnaby e 
Chelsea. Acabaram. às onze e meia da 
noite são estrangeiros que cambaleiam 
numa devassa inútil às poucas praças ain-
da vivas, Leicester, Picadelly. 

A pérfida está sórdida. As dez e meia 
da noite cada carruagem do metro é outra 
barca do inferno. Ninguém se veste. Co-
brem-se, tapam-se. Tirante a gente das 

West Indies, meticulosa e faceira como 
caboverdianos, os sapatos estão camba-
dos, as golas ruças, as saias puídas, as 
unhas porcas. 
Nos jovens, frequentemente roídas. Ou- 
tras, encenam - se — isto é, vestem -se com 
a exterioridade absoluta de uma boca de 
cena, de um ensaio geral, de uma ceno-
grafia funérea. As calças são justas na ca-
nela, tudo o mais pode variar excepto na 
qualidade intensa de déjà vu. Os que ain-
da se maquilham, e se o fazem, fazem-no 
muito, parecem mortos. Os outros, ape-
nas terminalmente neoplásicos. A base 
na cara é de um ocre quase branco, a bo-
ca e os olhos são roxos. 

As vezes têm pequenas estrelas no can-
to do malar, no olho. 

Já vi uma suástica no canto da boca, 
púrpura, como um grão de beldade si-
nistro. O cabelo pode ter faixas de bran-
co, laranja, verde, roxo ainda. Faixas de 
um geometrismo duro, não madeixas. Na 
orelha, numa só, e às vezes na asa do na-
riz, uma argola. É melhor não as fitar, 
ninguém o faz se estiverem em grupo. To- 

da a gente foi avisada de que é perigoso. 
Não é já a questão do confronto, do desa-
fio. Serão adolescentes como todos os 
outros. É que a cenografia da violência 
tomou uma tonalidade mortuária. Ou 
dum gáudio bestial, impossível — uns há 
que a faixa central do cabelo se eriça co-
mo a crista de um galo,um moicano ulti-
mado, amarela ou rubra, hirta de laca. 
Mas há aqueles que vêm de uma filmo-
grafia a preto e branco. Vi um rapaz de 
feltro cinzento de aba curta, cavado ao 
meio como o Pessoa usava, uma gravata 
muito fina segura por uma borboleta es-
maltada delicadamente, a branco e preto. 
Camisa de seda, sobretudo de gola de ve-
ludo. Bonito como uma porcelana, a ma-
quilhagem delicadamente devassa como 
plano de expressionismo mudo. Nas mãos 
cuidadas, uma só unha, a do dedo míni-
mo, longa e pintada de beringela. Fazia-
se em namoro ambíguo com uma rapari-
ga do outro tipo de campa — esfarrapada 
em várias camadas, cabelo verde, boca 
negra, pendentes três brincos de três fu- 

ros na orelha. O resto vai sentado, o cor-
po trémulo, os olhos evitando olhos, a mi-
rada furtiva, abismada. Um desembrulha  

de um jornal um pedaço de pão que pare-
ce ter dentro bacon velho. E um homem  
idoso. Traz calçados uns ténis surrados.  
Orientais e negros pregam os olhos no  
além ou nas suas crianças demasiado  
tranquilas. Algumas mulheres mexem a  

boca, absortas, falando para si. Lá fora  
na noite, por cima desta teia de túneis  

profundos, os parques ainda explodem  
em daffodils e lírios roxos nestas primave-
ras, neste solo bento na relação que nele  

mantém o indivíduo com as suas emo-
ções, com a natureza. O céu, altíssima ro-
sa de Turner, tão semelhante então ao de  

Lisboa, ainda acode às vezes por cima do  
chumbo sem metáfora que se respira  
aqui. Vi ontem um rapaz, com esses  
olhos de anjo doido que lhes deram o no-
me anglos, tirar um troço de maçã ratada  

de um caixote do lixo, limpá-la e comê-la  

devagar.  
O Império tece.  
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Stan 'Jazz" Getz: 
a ouvir vamos 
José Duarte 

«... um conselho para os jovens músicos: an-
dem devagar e bebam muita água...» 

Stan Getz 

Se o século dezanove foi o século do piano 
(de cauda), o século vinte o século da guitarra 
(electrificada) com a família dos saxofones a es-
preitar, num segundo lugar muito próximo. 

O pai da família foi um tal Adolphe belga, 
nascido em 1814 e enterrado em Paris, 79 
anos depois. Responsável pelo invento desses 
canos de lata, tortos e com buracos, para on-
de se sopra por uma das extremidades via 
uma frágil palheta, Adolphe Sax deu o apeli-
do à posteridade como o Sousa das marchas. 

O jazz é da família Sax muito íntimo e, pa-
ra quem neste país saiba distinguir ao ouvido 
e (barra ou) à vista os memb ros da família 
(um tenor corcunda dum escorreito soprano, 
por exemplo) a obra de Getz devia ser-lhe fa-
miliar. Mas como por cá existem mais orelhas 
do que ouvidos, mais maestros do que músi-
cos, mais cabeças do que membros, quem é 
que conhece os sons e os seus autores como 
conhece as salas do Quarteto, da Barraca, a 
vida dos outros que vivem no Texas e no Rio 
ou outros tipos de cultura, mas cultura à séria 
com profissionais e tudo! Nada de músicas! 
Vá lá Beethoven... 

Em Abril de 71 o Porto foi visitado pelo 
quarteto de Stan Getz que então se fazia 
acompanhar por três bons músicos europeus. 

Até e desde então nenhum disco do homem 
foi editado em Portugal, nem sequer importa-
do. A situação é pois, pelo menos, original. Aí 
vem pela segunda vez um músico que o gran-
de público desconhece totalmente e que o 
público de jazz conhece dos livros e das revis-
tas estrangeiras ou da discoteca privada de al-
gum irresponsável que aceita emprestá-la à 
RDP. Assim se poderia precipitadamente 
concluir que cá no jazz a lei da oferta e da pro-
cura se não verifica, mas sim que levamos 
com o que sobra da Europa o que não é nada 
mau numa perspectiva comum dos nove fora 
nada. 

Vamos às apresentações! 
Stanley (é por isso que é conhecido por 

Stan) Getz nasceu em Filadélfia em 2 de Feve-
reiro de 1927. Para quem tem preocupações 
horizontais, bios comparadas, pancronias ou 
como lhe queiram chamar, lembro que Getz 
tem a mesma idade de Miles David ou de 

Já cá esteve em 1971, volta dez anos depois com uma 
formação nova: «sax) magno na Aula 

Coltrane, da primeira de Chostakovitch, da 
torradeira eléctrica, da Teresa Desqueiroux e 
da expulsão de Trotsky do PCUS. E se não 
fosse o JL onde é que se iam boutade estas coi-
sas!... 

Para que Getz fique bem localizado é de 
avançar que os melhores saxofonistas da his-
tória do jazz foram na sua maioria tenores. 
Maioria esmagadora porque até Parker tocou 
e gravou em tenor. Uma pequena lista de 
mortos: Coleman Hawkins, Lester Young, 
John Coltrane, Albert Ayler. Dos vivos reza a 
história que com Sonny Rollins e  Archie 
Shepp, o nosso Stan Getz é um músico notá-
vel. 

Tudo começou nos anos 40 época em que 
Getz se notabilizou como peça importante na 
orquestra de Woody Herman, músico que na 
altura encomendou a Stravinsky uma obra 
que viria a ser o seu «Ebony Concert». A dis- 

cografia de Getz é vasta e muito rica, desta-
cando-se pela qualidade e historicidade os te-
mas «Four Brothers» e «Early Autumn» com a 
orquestra citada nos meados da década e de-
pois centenas de obras ao lado de trios e quar-
tetos escolhidos a dedo. Getz é também famo-
so pelos músicos que escolhe e descobre. Uma 
pequena família de excelentes solistas: Al 
Haig (piano), Horace Silver (piano), Bob 
Brookmeyer (trombone), Gary Bu rton (vibra-
fone), Chick Corea (piano), são alguns entre 
muitos. 

Numa tradição a que anteriormente estive-
ram  ligados músicos como Dizzy Gillespie ou 
Bud Shank, também ele se interessa e redes-
cobre as estruturas melódicas e rítmicas da 
música latino-americana e alcança grande su-
cesso comercial, no início dos anos 60, com a 
fusão do jazz e do samba, lançando este e al-
guns dos seus autores e intérpretes, como Jo-
bim e o casal Gilberto, no mercado norte-
americano. Com  prolongadas estadias na Eu-
ropa, de 58 a 61 e de 69 em diante, Getz não 
deixa de visitar e tocar amiúde nos USA e ganhar 
prémios de críticos e de público. 

Com uma vida e personalidade bastante 
agitadas, nada faria crer que tais experiências 
apoiariam um som, melhor uma sonoridade, 
única de lirismo e veludo. Discípulo de Lester, 
primeiro «bopper» em New York, depois 
«cool» em Los Angeles, hoje Getz é uma per-
sonalidade, um autor de obra acabada e bem 
definida, um improvisador impressionante, 
um baladeiro excelente, um poderoso «swing-
man». De facto o rapaz musicalmente só tem 
qualidades, simplesmente no jazz, música do 
momento, nada garante antecipadamente o 
sucesso da qualidade. 

A ouvir vamos. 
Getz traz consigo músicos pouco conheci-

dos, o que é um aliciante. 
O concerto é ao fim duma tarde de domingo 

(22), na Aula Magna da Universidade Clássi-
ca, Cidade Universitária de Lisboa, toda alca-
tifada e com uma grande zona verde à fren-
te... 

Quando é que o jazz se livra do estatuto 
(muito europeizado) de actividade cultural, 
passível de ser muito pensado, comparado e in-
terpretado? 

E verdade ou não que os intelectuais não 
têm «swing»?... 

O jazz é uma música de valeta, assim como 
a do Martinho da Vila, popular e divertida, 
carregada de sons e ritmos. 

la-me esquecendo: o Getz é louro! 	• 

Que foi, o que fez, que pensamos dele a um ano da 
morte 

Vida e obra 
de- Sartre: 
três colóquios 

A vida e a obra de Jean-Paul Sartre vão ser 
objecto de duas conferências (em Francês) e 
três colóquios (em Português) na próxima se-
maná em Lisboa. Complemento: um filme 
sobre a sua estada entre nós há seis anos e um 
filme-espectáculo-montagem sobre a faceta de 
dramaturgo. 

«Sartre et nous» foi a ideia conjunta do 
Centro Nacional de Cultura e do Instituto 
Francês de Lisboa. «Rendez-vous» às 21 e 30 
do dia 24, terça-feira, no Instituto (Avenida 
Duarte Pacheco), para a conferência introdu-
tória a proferir por Jean Pouillon, redactor 
dos Temps Modernes. De 25, quarta, a 27, 
sexta-feira, mas agora no «foyer» do Teatro de 
São Luiz, sucessivas sessões sobre «Sartre filó-
sofo», com nova conferência de Pouillon e a 
participação de Vergílio Ferreira, António 
Braz Teixeira, Eduardo Lourenço, Trindade 
Santos e o prof. Renaud, da Universidade No-
va; «Sartre militante político», com a projec-
ção do filme de 1975 e um debateu cargo de 
Eduardo Lourenço, João Martins Pereira e 
Diogo Pires Aurélio; e «Sa rtre escritor», com o 
filme-espectáculo-montagem atrás citado, 
uma realização de Jorge Listopad recorrendo 
a trechos de Les jeux sont faits, Huis-clos, Les 
sé uestrés d'Altona, Les mouches e Le diable 
et le bon dieu, e colóquio envolvendo de novo 
Eduardo Lourenço e pelo menos mais dois no-
mes, José-Augusto França e Eduardo Prado 
Coelho. 

Acesso? Por inscrições, a fazer no Centro 
Nacional de Cultura, à Rua António Maria 
Cardoso. O evento deixa prever excelente tem-
peratura. • 

Cadê a noss 
José Vaz Pereira 

O mapa-tipo tem sido profusamente difun-
dido. O mesmo não se diga dos programas 
que o formam. Fora o espartilho das séries e 
algumas rubricas de lugar cativo, quase nada 
se sabe, com antecedência, sobre o que será a 
RTP daqui a quinze dias. Nas semanas ante-
riores, por exemplo, as pessoas desistiram —  
e desesperaram — de ver «Rio Bravo» mais de 
uma vez anunciado. As surpresas também fa-
zem parte do programa. Uma olhadela rápida 
por alguns filmes previstos para a segunda 
quinzena de Março: 

Dia 18 — O estranho caso do inspector 
Max, de Claude Sautet. Os principais intér-
pretes são Romy Schneider e Michel Picolli. 
Sautet é um director que desfruta de grande 
popularidade porque gosta de rodar histórias 
simples e humanas, de todos os dias, com 
gente directa e autêntica que não sabe escon-
der a paixão ou o sofrimento. (RTP-1) 

Dia 19 — A Passageira, de Andrzej  Munk. 
 Premiado em Cannes e em Veneza, este filme 

não foi terminado pelo seu director, que mor-
reu, aos 40 anos, num desastre de automóvel. 
Concluído pelos seus mais directos colabora-
dores, é um dos marcos da brilhante cinema-
tografia polaca, tão mal conhecida entre nós. 
Segundo Luc Moullet, para este autor «tudo é 
lógico, claro, preciso. A religião do mistério, 
Munk preferiu a religião da lucidez». «A Pas-
sageira» é uma viagem no mundo de pesadelo 
que foram os campos de concentração nazis 
(RTP-2) 

a TV? 

«Kitsch) contou que ela só nadava? 

Dia 20 — Os caminhos da ambição, de Jo-
seph Anthony. Como triunfa um actor des-
conhecido em Nova Iorque? O filme tem um 
tom documental e um «cast» de respeito, Shir-
ley Mc Laine, Anthony Franciosa, Dean Mar-
tin, Carolyn Jones, mas falta-lhe a garra para 
ultrapassar o nível do exercício correcto. Nova 
Iorque é vedeta e, como de costume, «sai bem» 
no cinema. (RTP-1) 

Dia 22 — A Favorita de Júpiter, de George 
Sidney. Comédia musical nos tempos de Ro-
ma, com Esther Williams e Howard Keel. O 
habitual estilo MGM, pomposo, lunático, tor-
nado saborosamente «kitsch» à distância. 
George Sidney viria a ter uma posição signifi-
cativa nos filmes musicais (RTP-1). 

Dia 25 — Alta Sociedade, de Charles Wal-
ters. Grace Kelly, Bing Crosby e Frank Sina-
tra. Uma rapariga da «alta» faz a sua escolha. 

Alguns bons momentos que pertencem sobre-
tudo ao lado musical. Louis Armstrong in-
terpreta a canção que dá o título ao filme 
(RTP-1) 

Dia 28 — Uma certa mulher, de Sidney Lu-
met. Um dos melhores filmes de Sophia Loren 
nos E.U.A., senão o melhor, ao lado de Tab 
Hunter (RTP-1). 

Dia 29 — O Barco das Ilusões (Show Boat), 
de George Sidney. Uma «troupe» vive, alegrias 
e tristezas num barco de rodas que percorre o 
Mississipi. Opereta de Jerome Kern e Oscar 
Hammerstein II adaptada ao cinema, com 
canções que deram a volta ao mundo, entre 
elas a célebre «Old Man River». Já existia uma 
versão de 1936. O filme de Sidney é de 1956. 
Há poucos anos a opereta foi reposta em cena 
em Londres, com enorme êxito (RTP-1). 

Além do cinema, o novo mapa-tipo oferece 
uma miscelânea de entretenimento e informa-
ção onde o «enlatado» continua a reinar. Des-
de que os «enlatados» fossem bons, não have-
ria grandes razões de queixa, e se a programa-
cão arranjasse também maneira de trazer pa- 
ra o pequeno «vídeo» a criatividade nacional 
que não tem acesso aos «Mass Media». Mas, 
sobre este assunto, os responsáveis apresen-
tam sempre intermináveis razões para as suas 
escolhas, que vão desde a saneamento econó-
mico-financeiro à «falta de resposta» da pro-
dução nacional. 

Entre os programas que se podem destacar, 
além da inevitável «telenovela» das 20.00 ho-
ras temos: 

Segundas — Teatro (RTP-1); na RTP-2, 
«Malu Mulher», algo que poderíamos definir 
como uma antitelenovela. Malu é uma mulher  

contemporânea que vive, numa grande cida-
de, os difíceis problemas de alguém que esco-
lheu a independência; 

Terças — «Zoom» dá sempre a hipótese de 
uni assunto actual, mas às vezes não passa da 
hipótese (RTP-1); em RTP-2, a noite de terça 
é quase sempre «negócio» porque há Cine-
Clube; 

Quartas — Cinema no 1.° Canal; a série «O 
Homem da Atlântida» e «Os Mistérios da Mú-
sica» na RTP-2; 

Quintas — Nesta noite a peça de resistência 
é a série «A família Buddenbrook», segundo o 
romance de Thomas Mann, o grande escritor 
alemão que, durante o nazismo, se exilou na 
América; 

Sextas — A dinastia dos «Jordache» de «Ho-
mem Rico, Homem Pobre» continua com 
«Restos do Passado» e «1.a Página», um pro-
grama da Direcção de Informação. Em RTP-
2, «Romance», um produto dos estúdios britâ-
nicos; 

Sábados — «O Choque do Futuro» docu-
menta-nos sobre o impacto da a rte de van-
guarda e da tecnologia (também de vanguar-
da), que faz da nossa época uma época dife-
rente das outras. Além disso, «Mulherzinhas» 
e o cada vez mais popular «Eu Show Nico», 
animado por Nicolau Breyner; 

Domingos — «O passeio dos alegres» englo-
ba filmes, rubricas e programas musicais, e a 
vivacidade e a comunicabilidade de Júlio Isi-
dro fazem o resto. Resto que é muito. Tam-
bém «Dallas» (americana), «South Riding» 
(inglesa) e repetição de episódios de «Agua Vi-
va» (brasileira). 

Viva Portugal! 	 • 
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Zona tórrida 

"Maíra", ofício litúrgico  
de Darcy Ribeiro 
Irineu Garcia 

Veio de um brilhante curso na Universida-
de de São Paulo. Colaborou com o Se rviço de 
Proteção aos Índios. Foi fundador e director do 
Museu do_ Índio, que abandonou por discor-
dar de uma orientação superior que conside-
rou negativa. Integrou-se nos problemas da 
educação por um bom tempo. Esteve na asses-
soria do Presidente Juscelino e posteriormente 
foi incumbido pelo mesmo de projectar e ani-
mar a Universidade de Brasília, tarefa que 
cumpria com raro brilhantismo — só compa-
rável em alguns aspectos com o recém-
falecido e pranteado Zeferino Vaz, criador e 
primeiro reitor da Universidade de Campinas, 
em São Paulo — quando foi interrompido 
com a eleição do Presidente Jânio Quadros. 
Houve uma pausa e uma grande expectativa 
no Brasil. Depois, homem imprevisível, meio 
sinistro, Jânio acabou renunciando sem ter 
explicado bem o motivo. O Vice-Presidente 
João Goulart, superando forte oposição, assu-
miu. Na composição do Governo convocou 
Darcy Ribeiro para chefe da Casa Civil e pou-
cos mais tarde para ministro da Educação e 
Cultura, cargo que ocupou até à queda do Go-
verno, com o qual caíu. 

Amargou treze anos de exílio no Uruguai, 
Chile e Peru. Fez sua opção pela América La-
tina, recusando um convite do antropólogo 
Claude Lévy-Strauss para trabalhar na Escola 
de Altos Estudos, em França. Se tivesse acei-
te, «teria virado um super-doutor em índios, 
provavelmente indife rente ao destino da in-
dianidade real, vivente, mas encarregado de 
orientar programas de doutorado em etnolo-
gia indígena para asiáticos e africanos. E teria 
partido também para a alienação total.»  — 
disse ele em extenso e importante depoimento 
ao jornal O Estado de São Paulo. 

Pronto. Um pequeno retrato em branco e 
preto desse combativo, dinâmico e criador 
que aos 55 anos estreou no romance com a 
força de um lutador de ânimo inabalável: 
Maíra (400 p., Editora Civilização Brasileira). 

A partida Darcy Ribeiro oferece uma obra 
de maturidade exemplar. Tenha sido como re- 

sultado do seu apurado profissionalismo co-
mo antropólogo, ou do denodado amor — ou 
paixão — que põe em tudo o que faz, a verda-
de é que ele conseguiu reunir num todo a his-
tória de uma comunidade indígena, as presen-
ças do político, do traficante e do Governo, os 
simbolismos representados por Alma e Isaias, 
ponto fulcral do romance, e alguns trechos 
memoriais em várias passagens e de forma 
marcante no capítulo «Egosum». E por fim a 
crítica coloquial no «Kyriê» e a fo rte carga 
poética no capítulo «Missa»: «Nossa Senhora 
Grávida de Deus: brancas pa redes caiadas de 
cal; assoalhos de táboas de cedro, lavradas, 
lavadas; telhados de telhas ensolarados; alvos 
panos alvejados, quadrados. — Um tempo 
velho, seco, ático — asas paradas, olhos cega-
dos — derrama sem termo sua areia impalpá-
vel. Entretece com longuíssimas horas os dias 
e as noites sem conta dos tempos missionais. 
— Toda ternura, proscrita desabrocha, secre-
ta, regada de silêncio, nos pês de jasmim, de 
murta, de bogarim e de acuçena. Escondidos 
e sabidos — entre os canteiros oficiais de ro-
sas, de lírios, de cravos —, esplendem a noite 
em flores e aromas. 

A surpresa que Darcy Ribeiro deu aos seus 
inúmeros amigos e conhecidos (e não são pou-
cos em Portugal) foi a revelação de uma quali-
dade oculta desse cientista social, homem de 
cultura e político que enobrece sua geração. 
Maíra é um pouco do interior de Minas — sua 
província natal —, um pouco os sons, as vozes 
num tempo que empolgou as salas da Univer-
sidade de São Paulo, mais ainda dos prolon-
gadas silêncios da selva Amazônica, e dos inú-
meros cargos que exerceu. Maíra é também, 
em certo ângulo, um revide a certas conside-
rações gratuitas ou azedas de Claude Lévy-
Strauss em Tristes Trópicos. Darcy Ribeiro, 
no depoimento a O Estado de São Paulo, já 
referido, em dado passo diz o seguinte: Sus-
peito mesmo, e não estou brincando, que o 
Lévy-Strauss veio ap render Antropologia no 
Brasil, com os nossos índios e os livros da Es-
cola de Sociologia e Política, que tinha então 
uma biblioteca admirável, doada pela Funda-
ção Rockefeller. Lá eu via as fichas de revis-
tas, consultadas pelos professores estrangei- 

Darcy Ribeiro: depois de treze anos de exílio, o cien-
tista experimenta o romance e é uma grande revela-
ção de 1981 

ros. As mesmas que eu compulsava tinham 
fichas com nomes ilustres. O jovem sábio 
Lévy-Strauss era mais filósofo do que antro-
pólogo, que saiu de sua vertente cultural fran-
co-alemão para passar naqueles anos à ver-
tente norte-americana. Esta mistura feita em 
São Paulo é que depois, entroncada com a lin-
guística, deu no estruturalismo. 

Maíra ultrapassa nas suas mensagens.. O 
capítulo Kyriê é uma admirável autocrítica de 
dois velhos sacerdotes no crepúsculo da vida. 
Uma página digna de ser lida e relida, sobre-
tudo pelos donos da verdade, estejam onde es-
tiverem. 

Maíra é um livro que ficará. Pleno de brasi-
lidade e humanismo. É um ofício litúrgico 
com todos os componentes da vida e da morte. 

Lilian 

Em Fevereiro, dentre os vinte livros mais 
vendidos no Brasil, cinco são de autores femi-
ninos. Como era de esperar, o primeiro lugar 
cabe a Agatha Christie com A Mansão Hol-
low, seguindo-se Marguerite Yourcenar com 
Memórias de Adriano, Lygia Fagundes Telles 
com A Disciplina do Amor, Lauren Bacall 
com Bacall Fenomenal e Lilian Hellman com 
Talvez... 

Realce para Lilian Hellman, que depois do 
sucesso de Pentimento — memórias —, onde 
aparecem as raízes do _argumento central 
do filme Júlia, teve em seguida a tradução do 
seu Maybe, que é muito diferente do anterior 
e sem compromissos memoriais. É uma mis-
tura do real com o imaginário, que deu certo. 
A presença de sua enigmática rival Sarah Ca-
meron nos vaivéns da narrativa é de uma tru-
cagem de mestre. As lembranças de seu 
amante e a corajosa confissão: Íamos juntos 
para a cama sem paixão mas com se renidade, 

e foi, e ainda é, uma das boas coisas da minha 
vida. Que mulher extraordinária! Aos 72 
anos. Uma vida rica, sofrida! Figura de desta-
que no meio cultural no rte-americano, faz 
questão que seja registrada nas enciclopédias 
sem mistérios. Uma grande escritora que me-
rece ser conhecida. 

Dentre as cinco mulheres referidas, somen-
te uma é brasileira. Lygia Fagundes Telles, 
que passou recentemente em Lisboa sem 
grande alarde. 

Registro 

Pela singular importância que ocupa na li-
teratura brasileira contemporânea a obra de 
Octávio de Faria, é um imperativo o registro 
de sua morte ocorrida em Outubro do ano 
passado. Filho do intelectual Alberto de Fa-
ria, notável biógrafo do Barão de Mauá, teve 
duas irmãs casadas com figuras exponenciais 
da cultura brasileira, Afrânio Peixoto e Alceu 
Amoroso Lima (Tristão de Ataíde). 

Crítico de cinema, teatrólogo e ensaísta, 
Octávio de Faria marcou como romancista e 
por certo é como ficará. Influenciado por es-
critores católicos como Georges Bernanos, 
Paul Claudel e sobretudo Léon Bloy, ensaiou-
se em política no integralismo, mas abando-
nou e passou com afinco sacerdotal à literatu-
ra, dando conhecimento de um projecto ambi-
cioso: um romance cíclico em 20 volumes, que 
posteriormente foi reduzido para 15 e acabou 
terminando com 13 — Tragédia Burguesa, o 
título genérico da obra monumental, iniciada 
com Mundos mortos em 1937 e encerrada 
com O pássaro oculto em 1979, um ano antes 
de sua morte, que ocorreu quando contava 72 
anos. Treze volumes, seis mil páginas da 
maior gravidade literária. O autor enveredou 
pelos caminhos de Balzac e Proust, procuran-
do retratar a decadência da sua geração. Ou 
da nossa. Um acontecimento inédito no Bra-
sil. 

Baixo contínuo 

A Imprensa do Rio de Janeiro informa que 
o poeta Thiago de Melo, que viveu em Lisboa 
por algum tempo, quando exilado, será can-
didato ao Senado nas eleições de 82 • A editora 
Polis, de São Paulo, relançando Clareza e  
mistério da crítica, de Adolfo Casais Montei-
ro • Aos 80 anos morreu no Rio de Janeiro o 
acadêmico Oswaldo Orico, que ocupou a ca-
deira número 10 da Academia Brasileira de 
Letras desde 1938. Contava uma grande for-
tuna curricular, tendo sido deputado federal 
pelo Pará, director do Pen Clube e membro 
correspondente da Academia de Ciências de 
Lisboa, da Real Academia Espanhola e da 
Academia de Latinidade de Roma. Era pai da 
actriz Vanja Orico. • 

Círculo,  ano 10: Káli ganh a o prémio d e Brehm  
Tem 53 anos, uma licenciatura em Históri-

co-Filosóficas, o cacimbo de Angola nos os-
sos, dois olhos visionários e três nomes para 
fazer literatura: o dele próprio, (António) 
Mesquita Brehm, e também Vitório Káli e Jo-
sé Luís Conrado. As palavras saem-lhe em 
borbotões. No momento de receber 500 contos 
de préóiio por um romance de 321 páginas, 
diz alto: «Sinto-me um marginal.» 

Quem o (re)descobriu foi o Círculo de Lei-
tores, ramo português da poderosa casa ale-
mã Bertelsmann, no décimo aniversário da 
sua implantação comercial entre nós. Mesqui-
ta Brehm dera-se a conhecer antes como fic-
cionista e dramaturgo, chegando mesmo a ver 
uma peça, Zarco, o doido, encenada em 
Luanda, e fazendo sempre muita força por 
um lugar ao sol — o sol que se filtra pelos vi-
dros das montras das livrarias, entenda-se. 
Mas afinal o premiado foi um alter ego bapti-
zado com o nome de um negrinho angolano 
que lhe morreu nos braços. O livro do prémio, 
Jánika, recorda o diminutivo posto ao filho ci-
neasta (João Brehm) quando engatinhava os 
primeiros passos. Isto diz Káli, aliás Brehm, 
aliás Conrado, rosto trifonte, depois de o 
Círculo de Leitores o ter levado à Feira do Li-
vro de Frankfurt , onde quase se ultimaram as 
negociações para a tradução alemã do roman-
ce festivo. Semanas atrás, em declarações ao 
boletim do Círculo, Brehm, aliás Káli, insistia 
candidamente no veio da memória rica em 
acontecimentos: «O meu espírito de aventura 
vem de criança. Um dia fugi da quinta dos 
meus avós e fui viver sozinho nos pinhais de 
Leiria. Gostava dos lobisomens, mas o sonho 
acabou porque meu pai encontrou-me e trou-
xe-me de volta.» 

Vitório Káli: o seu «Jánika» vende-se, por agora, 
porta-a-porta ou com selo de correio 

Quinhentos mil sócios 
O que é o Círculo de Leitores? Uma exten-

são da Bertelsmann fundada aqui em Janeiro 
de 1971, trabalhando dentro dos parâmetros 
dos Book Clubs (livros, revistas, discos) e con-
fessando hoje qualquer coisa como 500 mil só-
cios, dos quais 350 mil atentidos por 1600 as-
sistentes de vendas e os restantes pelo correio. 

«Um sócio faz um sócio», acredita o Círcu-
lo. Para o administrador Manfred Grebe essa 
é a regra de ouro da difusão do clube e tem 
raízes temporais no pós-guerra. Mais concre-
tamente ele acrescentaria durante a conferên-
cia de Imprensa do passado dia 11 no Hotel 
Sheraton, em Lisboa: 

«Nós permitimos a qualquer pessoa, e não 
apenas a uma elite, que coleccione livros. Dir-
se-á que a angariação po rta-a-porta tem pou-
co prestígio no mercado, mas ela é fundamen-
tal para nós.» 

Quinhentos mil sócios possibilitam altas ti-
ragens e melhor programação, defenderia 
também o administrador do Círculo de Leito-
res. Em Portugal, precisou pelo seu lado Ma-
nuel Dias de Carvalho, director literário, o só-
cio fica em média vinculado quatro anos ao 
Círculo, embora haja «fundadores» (inscritos 
em Janeiro de 1971). 

Os lançamentos fazem-se ao ritmo de 30/35 
títulos por trimestre, sendo os títulos de auto-
res portugueses cerca de um décimo do total. 
A tiragem inicial dos po rtugueses anda à volta 
dos 10 mil exemplares. 

Em dez anos o Círculo de Leitores vendeu 
mais de 15 milhões de exemplares de obras 
suas, correspondentes a 771 títulos (114 por-
tugueses). 

O mais impressionante vem quando as es-
tatísticas provam que «em cada cinco famí-
lias» (portuguesas) «existe um sócio do Círculo 
de Leitores». E a Bertelsmann não está só 
aqui: actua em 23 outros países. 

Setenta e quatro 
obras na «corrida» 

O Prémio Círculo de Leitores de 1980, ga-
nho por Vitório Káli, atraiu 74 candidatos, de 
entre os quais um júri de cinco escritores e 
críticos — Alvaro Salema, Augusto Abelaira, 
Maria de Lurdes Cortês, Casimiro de Brito e 
Duarte Faria — distinguiu por maioria de três 
votos a dois Jánika — o livro da noite e do dia. 

Até à entrega do próximo prémio, que é 
bienal, o Círculo de Leitores lançará sete ori-
ginais concorrentes cuja publicação foi reco-
mendada pelo júri. Aliás um deles já roda no 
circuito do clube: Inquérito póstumo, de Ho-
rácio Tavares de Ca rvalho. 

Mesquita Brehm, aliás Vitório Káli, disse 
no encontro com os jornalistas, e repetiria ho-
ras depois no cocktail de entrega do prémio, 
que concorreu «com o objectivo essencial» de 
lançar as suas obras a público, não apenas Já-
nika, mas outras de Káli, e as de Mesquita 
Brehm ele-mesmo; e as de José Luís Conrado, 
o dramaturgo do que chama um «pacto a 
três».  

Em palavras directas o premiado, depois de 
falar da dificuldade com que deparam os es-
critores portugueses «para lançar a sua obra 
(...) num país fisicamente diminuído», abor-
dou o problema da difusão da obra literária 
em geral «junto do grande público» (em Por-
tugal não existe «uma política cultural de base 
que só com o decorrer das gerações poderá sa-
tisfazer», actividades como a do Círculo tor-
nam-se «importantes pelo facto de dinamiza-
rem a procura de potenciais leitores»). Enfim, 
a sua experiência no estrangeiro confirma-lhe 
que «as obras de cultura portuguesa são quase 
inteiramente desconhecidas» do Caia para lá. 
«Havendo dinheiro para tanta coisa menor, 
não o toparemos para alcançar novos horizon-
tes e novas metas de acção?» 

Brehm, que fala Alemão, contactou em 
Frankfurt  com editores batidos nestas andan-
ças: não estão suficientemente informados 
sobre o que se escreve em Po rtugal; pediram-
lhe, pois, que  preenchesse questionáriospara 
futura análise. Eusébio só há um. E não, não 
é o Macário. • 
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Merlin ou o prazer 
de ser Cunqueiro 
Mestre novelista e gastrónomo 
emérito, o galego Alvaro 
Cunqueiro morreu no passado 
dia 28 de Fevereiro em Vigo, 
onde a hemodiálise o mantinha 
preso por um fio aos de rradeiros 
prazeres. Esta é a sua entrevista 
final — e, coincidência a 
registar, na presença de José 
Maria Castroviejo, que com ele 
inventariou as «chaminés,«, os 
potes e os odres fartos da te rra 
de Riba-Minho. 

Xavier Domingo 

Algum dia a Espanha virá a reconhecê-lo: 
em Alvaro Cunqueiro teve a melhor pluma 
imaginativa, mágica, do século XX. O grande 
jornalista e cronista soube aliar, sem traumas 
nem complexos, a observação do quotidiano e 
a intuição da própria alma do quotidiano. Ele 
foi o último vivente romântico, no melhor sen-
tido da palavra, das letras espanholas: hedo-
nista, telúrico, oculto, viajante, grande goza-
dor e grande amante, e o mais assíduo busca-
dor do que André Breton chamava «o ouro do 
tempo». 

Não sabiam disso? Pois aqui está ele na sua 
casa de Vigo. Hoje recebe os amigos, e é por-
tanto dia de festa. Ao chegarmos já se encon-
tra a seu lado o indomável de sempre, José 
Maria Castroviejo, 72 anos, feliz pelas andan-
ças e pela caçada de ontem, em que abateu 
vinte e cinco narcejas «que têm a carne mais 
delicada do  que  a galinhola, sabias, Xavier?» 

Sim, hoje é um dos raros dias em que Alva-
ro Cunqueiro, esse grande a rtista da conver-
sação, pode sentar-se a palestrar com os ami-
gos. Palavras suas: «Casei-me com uma má-
quina e ela é a mais tirânica e despótica das 
mulheres.» 

Fala da máquina a que, dia sim dia não, 
tem de agarrar-se para sobreviver. A diálise. 
«Uma experiência estranha, muito curiosa e 
estranha», murmura. 

Nos últimos tempos as notícias foram fre-
quentemente alarmantes: Alvaro estava nas 
últimas. A fria união tubular com a máquina, 
dia sim dia não, salvou-o. Quase que se impõe 
a inquisição mais imoral: agora, amigo, nesta 
solidão, se rve-te, confo rta-te a lembrança de 
tantos e tão requintados banquetes e de todos 
os amores desta terra, de tantos anos de pra-
zer? 

«Claro, é um grande consolo essa recorda-
ção. Vêm os amigos, como Castroviejo hoje, 
ou como tu, e falam-me das refeições cardi- 

nalícias, dos almoços de notários — classe 
que, regra geral, come bastante bem —, e 
contra tudo isto eu não tenho mais arma do 
que a recordação  dos  meus próprios banque-
tes. Dou-me agora conta de que a cozinha é 
sobretudo um prazer intelectual», diz Cun-
queiro, afundado numa poltrona. A sua volta 
uma profusão de «souvenirs», marcos da me-
mória. Toda a vida do mago Merlin das letras 
espanholas. 

A obra de Cunqueiro é uma homenagem à 
imaginação. O «cavalheiro» celta, apesar de 
aferrado à bondade da terra, cultivou o mais 
total desprezo pelo «realismo», até no domínio 
culinário. 

A arte da imaginação 

«Não há arte em que a imaginação conte 
tanto como a cozinha. Nem outra actividade 
humana. Há mais imaginação na cozinha do 
que há no amor, na política ou na guerra. 
Sem dúvida que na cozinha, em algumas re-
ceitas, estão as máximas cotas da possibilida-
de de criatividade humana. O mais ralo dos 
molhos pressupõe um conhecimento dos ele-
mentos que o compõem e uma capacidade de 
imaginação e criação superior a qualquer ou-
tra criação espiritual equivalente.» 

Então porque é que a cozinha popular é tão -
imobilista? 

«Realmente é», admite. «A cozinha popu-
lar, salvo raras excepções, não criou nunca 
grandes receitas, embora tivesse conseguido 
felicíssimas associações, tão perfeitas que po-
dem durar séculos e não serão melhoradas, 
como é o caso da cozinha galega, do «lacón 
con grelos». A cozinha popular, no entanto, 
sensibiliza-se e inventa novos pratos quando 
surgem novos elementos. O arroz, por exem-
plo, chegou à Galiza em pleno século XIX e 
deu uma sobremesa: o arroz com leite. («JL» 
— o arroz-doce português.) 

O autor de  Li  cocina cristiana de Occidente 
e de Merlin y familia considera que a imagi-
nação alcançou os seus máximos direitos e 
prerrogativas na cozinha francesa do século 
XIX, e «não só nos fogões, mas também à me-
sa, no protocolo ou estratégia. de serviço, no 
instrumental, vasilhame e cristaleira. Em to-
dos estes aspectos formais os franceses chega-
ram à perfeição absoluta, assim como no im-
portante domínio dos vinhos. Aqui está um 
facto que tem de reconhecer-se». 

Thebussem, Dionisio Pérez, Julio Camba, 
Emilia Pardo Bazán, Cunqueiro, Castroviejo, 
De la Serna, Luján e quantos se lhes segui-
ram... como é que a Espanha, país sem uma 
grande tradição gastronómica, deu à literatu-
ra culinária melhores plumas que outros paí-
ses europeus? 

«Deu, é um facto. Aqui houve, desde cedo, 
interesse pela cozinha. Aqui e de certo modo, 

Alvaro Cunqueiro poucos dias antes da morte, 
mostrando a Xavier Domingo um brinquedo popu-
lar português 

embora menos, em França, nasceu esse inte-
resse antes de nascer noutros países e deu-se 
consideração intelectual à cozinha. Até ce rto 
ponto pode afirmar-se que o livro sobre cozi-
nha é um género literário espanhol, por mais 
que alguns intelectuais continuem a pensar 
que se trata de uma frivoleira. É talvez o as-
pecto material, físico, sensual do nacionalis-
mo romântico de vários dos nossos escritores. 
Mas, graças a essa preocupação, afirmaram-
se pratos, melhoraram-se receitas, outras fo-
ram ressuscitadas, e criou-se o que deve cha-
mar-se nova cozinha regional...» 

Intervém Castroviejo: «Sim, sem dúvida, e 
neste sentido de nova cozinha regional esta-
mos hoje provavelmente à cabeça da Europa. 
Lembro os bascos, o Hotel Ampurdán de Fi-
gueras, o Rincón de Pepe em Múrcia, o Cho-
colate aqui na Galiza...» 

Essa relação sensual dos intelectuais com a 
cozinha, essa forma de comunicar e comun-
gar com a terra, que é a cozinha, beneficiou a 
própria cozinha? Qual foi a relação entre inte-
lectuais e cozinheiros? 

Cunqueiro não duvida um instante: «Foi 
muito positiva para todos. Por exemplo, con-
cretamente de nós dois, eu e Castroviejo, par-
tiu, aqui  na Galiza, a convicção geral de que 
as coisas devem ser comidas no seu tempo, na 
sua temporada, e não por capricho. Graças a 
nós afirmaram-se pratos que estavam a desa-
parecer, como a caldeirada, que restituímos à 
sua autêntica fórmula, dentro de uma grande 
possibilidade de variantes, e por outro lado 
descobrimos homens, artistas de grande sen-
sibilidade. Manolo «el Chocolate», por exem-
plo, para mim o maior cozinheiro da Gali-
za, autor duma incomparável caldeirada de 
peixe-espada, entre outras muitas e refinadas 
guloseimas.» 

E Castroviejo: «Sim, e há outras coisas. O 
Alvarinho, por exemplo. O Alvarinho desco-
brimo-lo nós, criámo-lo, demos-lhe categoria 
internacional. Ressuscitámos a lampreia e os 
seus guisados, as vieiras...» 

Mestre Honoré de Balzac 
Alvaro Cunqueiro publicou vários grandes 

clássicos da literatura culinária espanhola. 
Mas na sua obra puramente literária que im-
portância tem a cozinha? 

«Acho mutilado, curto, o livro de ficção 
cujas personagens carecem de relação com a co-
zinha, não comem nem bebem. E de grande 
importância definir o ambiente natural da 
criatura de ficção, e nesse ambiente o que se 
come e bebe é de uma importância determi-
nante na definição das personagens. Sem essa 
descrição a personagem fica por retratar. Nes-
te particular Balzac foi um mestre, um mestre 
que sabia desenhar uma personagem pelas 
suas comidas ou pelas suas bebidas predilec-
tas. E também Maupassant.» 

Pode dizer-se o mesmo hoje em dia? 
«Eu talvez fosse bastante negativo», pensa 

Cunqueiro, «pelo mal que se come. Ora per-
guntemos: meus senhores, o que é comer? 
Não é isto que se faz geralmente. Sabemos, 
por documentos irrefutáveis, que comer é ou-
tra coisa. Hoje, aqui em Vigo, deve haver já só 
uma dúzia de casas pa rt iculares onde se come 
admiravelmente, e um ou outro restaurante 
como o Chocolate em Villagarcía de Arosa. 
Mas tu puseste-me antes outra pergunta, so-
bre recordações... Tenho que remontar a um 
almoço na Beaumanière, em Les Baux de Pro-
vence...» Momentos de silêncio e sonho. A bo-
ca de Merlin enche-se de água: «... aquela le-
bre à la royale...» 

Volta ao tema: «Sim, o escritor que dá pou-
ca importância à cozinha tem de dizer-se que 
carece de alegria de viver ou não meditou so-
bre a importância do tema. A cozinha, já sa-
bes o que penso, é a grande a rte da cultura 
cristã-ocidental.» 

Castroviejo, ferino: «Há dias um intelectual 
famoso de Madrid, o nome não to digo, con-
vidou-me para almoçar. Diz-me assim: vamos 
à cafetaria tal e comemos qualquer coisa em 
pé, ao balcão. Deixei-o plantado. E não lhe 
dirijo nunca mais a palavra. Que homem lú-
gubre!» 

O velho mago diz pelo seu lado: «O homem 
está definido pela sua situação no reino da 
Terra. Em cada ocasião pode ser o rei da Ter-
ra, isto se conhecer, amar, dominar, souber 
transformar em riqueza o pouco e o bom que 
tem à sua volta. Esta é, por exemplo, a obra 
de um Jean Giono, cheia de verdade, rigor e 
imaginação, em comunicação directa com o 
elementar e o quotidiano: o pão, o vinho...» 

Surge ainda o nome doutro escritor, frater-
nal para Cunqueiro, «de importância capital» 
— Italo Calvino, com quem mantém corres-
pondência. 

Dá uma hora em algum relógio de algum 
campanário de Vigo. Despedimo-nos. Cun-
queiro come rapidamente e depois tem de re-
pousar. Preparar-se para o novo contacto, 
físico, duro e frio, «estranho», com a sua nova 
esposa e companheira, a máquina de diálise, 
mas «graças a ela posso comer», diz, «pratica-
mente de tudo: carne, caça, peixe. E beber  
um trago de vinho. Só me proibem as verdu-
ras, coisa que não me importa muito. E a fru-
ta. A fruta aborrece-me não a comer.» 

O mago Merlin das letras espanholas está 
um tanto cansado, mas nunca fa rto, nunca 
enjoado, enquanto tiver uma hipótese, mesmo 
mínima, de gozar a vida. • 

Exclusivo «Cambio 16»—«JL»  

Marguerite Yourcenar: 
Abril em Portugal 

Marguerite Yourcenar no seu microcosmos de 
Mount Desert, Maine, EUA 

Está neste momento em Marrocos, mas sa-
be-se que aceitou visitar Lisboa entre 10 e 15 
de Abril. Programa: por agora entre a indefi-
nição e o desejo (do Centro Nacional de Cultu-
ra). De qualquer modo, apurou o «JL», Mar-
guerite Yourcenar falará na Fundação Gul-
benkian e terá um encontro com escritores e 
tradutores da sua obra para Português. A 
notícia é importante. 

Primeira mulher a ter acesso à Academia 
Francesa, Marguerite Yourcenar é uma velha 
senhora, belga de nascimento, cosmopolita . 
por convicção e prática. 

Grande erudita, conhecedora profunda do 
latim e do grego (tradutora admirável dos 
poetas helénicos), viajante infatigável, ela ar-
riba ao microcosmos que é a ilha de Mount 
Desert , na costa Nordeste dos Estados Uni-
dos, para aí melhor sentir a precariedade e re-
novação da natureza (sucessão das estações 
do ano, sucessão das idades do homem) e a in-
terdependência das diferentes pa rtes do uni-
verso. 

O quotidiano que é o seu põe-na em contac- 

to com as «substâncias puras»`- cozinha os 
produtos da terra, faz jardinagem, escreve, 
costura. O ritual do fazer do pão em casa 
(«deixar queimar o pão, pensando no próximo 
romance»), fabricar o estrume («assistir à 
transformação dos dejectos em terra»), «estar 
ao serviço dos pássaros». 

Alquimia e criação, descobrir e viver que 
tudo está em tudo, quer dizer, superar a an-
gústia da morte, descobrir a resposta para a 
nossa crise, ter acesso à liberdade do sábio, 
não se agarrar a nada. Assim, dos objectos 
que em sua casa ama e recolhe, ela diz: «Se tu-
do ardesse amanhã, pensaria que tive estes 
objectos e que me lembro deles. Isto bastar-
me-ia.» 

Marguerite Yourcenar: uma vida e uma 
obra sob o signo da viagem e da transitorieda-
de. Por outras palavras: da transespacialida-
de — o itinerário que da Bélgica natal a leva à 
França, à Itália, à Suíça, à Grécia para a fixar 
provisoriamente (um provisório de trinta 
anos) na ilha americana; da transtemporali- 
dade — a ficção como forma de refazer os 

tempos, tornados intemporais (o Império Ro-
mano, o Renascimento, a fronteira da Revo-
lução de Outubro, a memória familiar); da  
transexrsalidade — escritora eleita para uma  
academia que esqueceu pela primeira vez a di-
ferença sexual ou a ausência de diferença (os  
heróis com que se identifica Yourcenar são 
homens: o imperador Adriano, Zenão, Alexis, 
o pai).  

Sobretudo a «arte de viver» como os estóicos  
a entendiam, o sábio viver segundo a nature-
za, o sentido de harmonia dos livros que es-
creve a sageza que, sendo apanágio dos seus  
heróis, é a sua também.  

Bibliografia sumária — Romances: «Alexis  
ou le Traite du Vain Combat, (1929), «Le  
Coup de Grâce (1939), «Memoires d'Hadrien,  
(1951). «L'Oeuvre au Noir, (1968). Ensaios:  
«Findares (1932). Traduções: «Presentation  
critique de Constantin Cavaly; (1958).  • 

L. C.  
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Câmara de Matosinhos  
convida a ler poesia  

Ademar Ferreira dos Santos  

Graças a Deus e também aos homens, a 
História deixa marcas e é perdulária em pistas 
para os detectives da especialidade. Docu-
mentos, livros, fotografias, contruções várias, 
usos e costumes, lendas, pinturas, vestuários, 
tradições, música, maquinaria, culinária, es-
paços e reservas naturais, línguas e dialectos 
— tudo isto, e muito mais, faz pa rte da «he-
rança cultural do passado» e constitui pistas 
inestimáveis que nos ajudam ou podem aju-
dar a descobrir melhor quem somos, donde vi-
mos, o que valemos, e que sentido e coerência 
podem ter hoje em dia as rotas por que enve-
redámos. Há quem arrume essas pistas sobre 
a designação outra de Património Cultural e 
Natural — o que, para o caso, tanto faz, pois 
das conotações jurídico-económicas (de que 
falava recentemente o secretário de Estado da 
Cultura) nem a expressão «herança cultural» 
se livra, e até com uma agravante — é que 
lembra imediatamente necrópoles e defuntos 
e todos nós aspiramos a uma cultura viva. 

Seja como for, o importante é que os portu-
gueses se sensibilizem para a necessidade de 
conservar a autenticidade dessas pistas, se re-
conheçam e identifiquem nelas e não descu-
rem, se possível, a preocupação de as inte-
grar, de forma inteligente e vivificante, nos 
seus espaços de convivência, no seu quotidia-
no. E lá diz o a rtigo 78.° da Constituição da 
República: «O Estado tem a ob rigação de pre-
servar, defender e valorizar o património cul-
tural do povo português.» 

Entretanto, e como o Estado se fecha em 
copas ou trabalha a passo de caranguejo — 
sempre o caranguejo, coitado, bode expiató-
rio e paradigma da mandriagem! —, têm de 
ser mesmo as Associações de Defesa do Patri-
mónio a tomar as iniciativas e a vir para a 
frente, desbravando caminhos, divulgando e  
aclarando novos ou velhos testemunhos, de-
sarmando a paz podre cultural que ameaça 
cada vez mais o País e enterra sobretudo a 
província, desgastando a inércia das verea-
ções municipais e a sobranceria académica 
dos poderes centrais, mobilizando localmente 
as populações para a defesa e valorização da-
quilo que é seu e dá sentido histórico e cultu-
ral às suas terras — com menos retórica,  é 

certo, que a desta prosa e mais atenção aos as-
pectos práticos dessa luta, dessa cruzada, des-
se movimento. Que o que mais importa nesta  
batalha, repetimos, é que as populações des-
cubram que são elas próprias as p rimeiras  
responsáveis pela salvaguarda e pela valoriza-
cão do património que colectivamente lhes  

pertence e, por isso, são também, têm de ser,  

os seus primeiros usufrutuários, não consen-
tindo que sobre ele se abata o peso olímpico  

do silêncio, do caruncho, do olvido ou (mais  

simples e eficaz que as aspirinas) dos... «bull-
dozers».  

Garantem os contabilistas da 3. a  Série do  
«Diário da República» que, em Janeiro de  
1981, havia já constituídas em Po rtugal 180  
daquelas associações. Não duvidamos, como é  

óbvio, da estimativa, mas a segurança dos cál-
culos e a vitalidade do movimento associativo  

vão ser definitivamente testados no II Encon-
tro Nacional das Associações, que decorrerá  
em Braga entre os dias 9 e 12 do próximo mês  
de Abril. Aí se vai tirar a prova dos nove — ou  

sim ou sopas. Esperam os organizadores (a  
ASPA — Associação para a Defesa, Estudo e  

Divulgação do Património Cultural, e a  
APNPG — Associação Cultural os Amigos do  

Parque Nacional da Peneda-Gerês) que sim, e  

que Braga, depois do Bacalhau à Narcisa, da  
Sé Catedral e do 28. de Maio, passe a ser co-
nhecida também pela capital da defesa do  

Património. A ver vamos, como diria o Velho  
do Restelo!  

Três grandes temas vão ser objecto de deba-
te ou de cavaqueira, conforme o número e a  
qualidade dos participantes no Encontro: Pa-
trimónio Histórico-Urbanístico (dia 11 de  
manhã), Património e Tu rismo (dia 11 à tur-
de) e Património, Legislação e Acção dos Po-
deres Públicos (dia 12, a seguir ao pequeno-
almoço). Para ilustrar a retórica e ajudar à di-
gestão, três visitas-guiadas: no dia 10, ao Par-
que Nacional da Peneda-Gerês ou, em alter-
nativa, ao Campo Arqueológico de Braga e  

aos Museus Pio XII e do Palácio dos Biscaí-
nhos; e, no dia 12, a Braga, cidade propria-
mente dita (ou desdita?!). E quem quiser mais  
informações é favor dirigir-se ao respectivo  

Secretariado Organizador, cuja sede de tra-
balhos funciona na Unidade de Arqueologia  

da Universidade do Minho, sita à Avenida  
Central, 39, 4700 Braga. •  

M. A. Pina  

Uma Câmara que convida os seus muníci-
pes a lerem poesia portuguesa e afixa pelas 
ruas poemas de António Nobre, Camões e 
Florbela Espanca (e Pessoa, e Eugenio de 
Andrade e Sophia de Mello Breyner Ander-
sen), não parece que seja coisa vulgar, pela 
qual o jornalista possa passar como se não 
fosse nada com ele. E se, ao virar uma esqui-
na, a mesma Câmara é surpreendida mais a 
convidar o passante para ver Bertolucci, Felli-
ni, Losey, Visconti ou Scorsese, e mais adian-
te para ouvir Bach ou Carlos Seixas, ou para 
ver teatro, ou ver pintura, dificilmente a 

 curiosidade deixará de levar o jornalista aos as-
sim chamados Paços do Concelho e a fazer 
perguntas. E se obtém respostas, algumas 
contaminadas pela louca razoabilidade que  
faz fazer as grandes e pequenas coisas de que 
vale a gente lembrar-se, o jornalista tem as-
sunto para notícia. A notícia, pois. Por ser 
verdade, e para que conste. Passam-se estes 
feitos em Matosinhos, concelho dito urbano e 
de l.a classe. Terra de pescadores, de conser-
veiros, e de gente que vai à igreja, na noite de 
Natal, para ouvir Luís de Pablo e Maurice 
Ohana... 

As paredes para os pintores 

Pelouro da cultura já há, há muito, na Câ-
mara de Matosinhos; cultura, todavia, só há  
um ano. Quando os actuais autarcas chega-
ram à Câmara, não havia cultura nem verba  
para ela, não tendo a curiosidade do jornalis-
ta chegado ao ponto de apurar se não havia  

cultura por não haver verba ou se não havia  
verba por não haver cultura. A questão, se é  
uma questão, não terá muito interesse; inte-
resse talvez mais é que o actual vereador teve  

engenho e arte para desencantar nos meandros  
do orçamento municipal 600 contos, ainda em  
1980, e mais 1000 este ano, tudo para cultura,  
e outro tanto engenho (é mais difícil do que  

parece) para encontrar onde gastar estes di-
nheiros: cinema, música, teatro, edições,  
etc...  

Porque a poesia não chega à rua de borla,  
nem o teatro ao palco, nem o cinema ao  

«écran». De borla chegam as ideias: a de ofe-
recer as paredes do concelho aos pintores e  
patrocinar painéis que levam também a arte,  

e também literalmente, às ruas de Matosi-
nhos; e a de erguer (na belíssima Quinta de  
Santiago, em Leça da Palmeira) um Centro  
Cultural cujas águas-furtadas serão destina-
das a «ateliers» a distribuir pelos pintores sem  
«atelier».  

Sem plano nem nada...  

Cabe falar da política cultural de uma Cá-
mara, mais a mais de uma Câmara periféri- 

ca? Mesmo que não seja comum que as Câ-
maras mandem afixar poemas pelas paredes? 
E que proclamem que «a cultura é liberdade»? 
Estas, as perplexidades que se põem ao jorna-
lista. Mas entretanto: «criar público, evitan- 
do, por um lado, qualquer tipo de manipula-
ção ideológica através da cultura e procuran-
do, por outro, levar as actividades culturais a 
todas as freguesias — os objectivos que, para 
já, movem o pelouro da cultura». E Manuel 
Dias da Fonseca quem disto diz, professor 
que virou autarca, e de cuja voluntariedade -
(não há ainda qualquer «plano» de acção cul-
tural) têm dependido as iniciativas que aqui 
trazem Matosinhos para a letra de forma. De 
qualquer modo, um conselho cultural está já 
constituído: e ele irá permitir, enfim, a exis-
tência de um plano de actividades culturais, 
bem como inventariar problemas, propor so-
luções. 

Nesse conselho, com papel preponderante, 
os representantes eleitos das numerosas asso-
ciações culturais (algumas de grandes tradi-
ções) das 10 freguesias do concelho. 

Enquanto isto, sem plano nem nada: mês 
sim, mês não, um ciclo de cinema (Visconti, 
Fellini, o Cinema Novo Americano, os «Musi-
cais» de Gene Kelly e Minelli, por essas al-
deias fora): concertos de cravo (oito até agora 
em salas e igrejas de oito freguesias, algumas 
das quais assistiram a concertos pela primefra 
vez), acompanhados de «algumas palavras 
sobre a história do cravo e o seu funcionamen-
to, com auxílio de diapositivos»; mais quatro 
concertos, estes pela Orquestra de Câmara do 
Porto; e mais ainda, agora de órgão e outros 
instrumentos, na igreja de Perafita, onde exis-
te um órgão do século XVIII; e bandas popu-
lares; e «rock»... e palestras sobre gente ligada 
a Matosinhos (Florbela, Teixeira Rego, Antó-
nio Carneiro, Guilhermina Suggia, Passos 
Manuel, Basílio Teles, Augusto Gomes), so-
bre Arte Contemporânea, exposições, um 
«Prémio Augusto Gomes» de pintura, este ano 
atribuído pela primeira vez, teatro nas escolas 
do concelho e uma singular homenagem a An-
tónio Nobre: Lopes-Graça e Jorge Peixinho 
comporão duas peças sobre «George, vem ver 
o meu país de marinheiros».  

Tudo tão simples como isto: «Estamos tam-
bém a apoiar iniciativas das associações cultu-
rais nas freguesias e a patrocinar espectáculos 
com os grupos (de teatro, folclore, bandas)-
existentes, bem como a subsidiar realizações 
em Escolas Preparatórias e Secundárias diri-
gidas aos alunos.» 

E o jornalista sabe, já no fim, que o exem-
plo começa a frutificar. Outras Câmaras 
(mais de uma dezena já) têm procurado sobre 
os `comas' e os `porquês' de tudo isto, sobre os 
resultados e sobre a receptividade, sobre pla-
nos e acções pontuais. E a coisa pode propa-
gar-se a outros concelhos. Leitor: a poesia, a 
pintura, a música, podem estar à sua espera, 
um dia destes, na primeira esquina; e se isto 
será a inda, certamente, miragem, também 
pode estar mais perto do seu dia-a-dia do que 
parece. •  

O Passeio Público de Braga em 1899 /foto do arquivo de Bernardo e Manuel Carneiro)  

^ Património defende -se em Braga  

Encontro para lá do Marão 
 

Tem uma publicação (»Nordeste Cultu-
ral»), agrega 71 associações culturais, com-
prou um palacete para sede (a Fundação Gul-
benkian apoiou com um subsídio de três mil  
contos) e mexe, para lá das guerras do alecrim  
e da manjerona em que num meio fechado  
pelo Marão inevitavelmente se envolveu. Está  
activo o Centro Cultural Regional de Vila  
Real (Trás-os-Montes), que nos primeiros três  
dias do mês corrente organizou na capital do  

Nordeste, com assento no auditório alcatifado  

do Instituto Universitário de Vila Real e Alto  
Douro, o I Encontro de Escritores e Jornalis-
tas Transmontanos.  

Numa síntese final, poder-se-á dizer que fo-
ram positivas as conclusões extraídas do En-
contro — criação de um Centro Cultural de  

Bragança, criação de Centros Culturais con-
celhios e necessidade de um maior apoio e  

compreensão das autarquias locais e do poder  
central para a conservação das várias formas  

de cultura popular que no Nordeste Trans-
montano ainda resistem à febre do consumis-
mo e à desculturalização do tempo televisivo  

que nos é imposto.  

A alma grande deste encontro foi, sem dú-
vida, António Cabral, que dinamiza jovens e  
vai alargando a intervenção cultural num  
meio em que uma cultura se repa rte, às vezes  
com excesso de zelo, pelo solar de Mateus,  
outra, vagamente oficializada, pelo Núcleo  
Cultural da Câmara, pelouro que cabe ao poe-  

ta do «Solo Arável», António Manuel Pires  
Cabral, e ainda uma outra pelo Conselho da  
Europa.  

E de que poderão falar os transmontanos  
que se encontram durante três dias? Os barro-
sões, da chega de touros, num texto altamente  
trabalhado do Bento da Cruz; o padre Lou-
renço Fontes, jovem pároco de Vilar de Perdi-
zes, aldeia descobe rta pelo cinema na agreste  
Terra F ria, do jogo do galo na Península Ibé-
rica; o padre Mourinho, discípulo dilecto, do  

Abade de Baçal, vindo  do planalto mirandês,  
das contas do trigo e centeio registadas por  
várias confrarias de uma aldeia  de Miranda,  
desde o século XVII até meados do século  
XIX. E o pad re  Mourinho provou à saciedade  
que as flutuações dos preços do trigo e do cen-
teio correspondiam às verificadas no resto da  
Eu ropa. •  



Charneca: um cinema desmontável servefibres de cow-boys aos sábados e domingos 

Charneca, Galinheiras, Fetais: 
os arredores da, cultura 

do trabalho nos campos, entre as sementeiras 
e as colheitas, foi substituída pelo ritmo 
sempre igual do trabalho fabril e doméstico. 

A inércia, o analfabetismo, a carência de 
instrumentos culturais adequados, mantive-
ram a oralidade como forma predominante de 
comunicação na geração mais velha. Mesmo a 
Televisão é despojada dos seus atributos es-
pecíficos e reintroduzida, não sem causar es-
tragos, num circuito cultural pré-existente. 

As telenovelas em geral, e a D. Xepa em 
particular (dadas as características do perso-
nagem que lhe deu nome), têm ou tiveram 
aqui, um impacto particular por serem ditas 
em português e se reportarem a acontecimen- 
tos quotidianos. 

D. Xepa foi tratata pelas mulheres reunidas 
no fontanário de Fetais, ou na feira dominical 
das Galinheiras, como uma vizinha de vida 
particularmente atribulada. 

Francisco Vale 

Um velho cinema desmontável é o único al-
bergue visível da cultura na Charneca do Lu- 
miar. No Clube Recreativo das Galinheiras já 
não se faz teatro nem se projectam filmes para 
crianças: todas as energias estão concentradas 
na subida de divisão do seu grupo de futebol. 
Fetais, quase clandestina povoação de milha- 
res de habitantes, não possuía, até há meses, 
distribuição de jornais e revistas; agora um 
discreto quiosque prospera com a venda da 
Crónica Feminina, da TV Guia e de A Bola. 

Cultura dos arredores. Camponeses trans-
plantados para o espaço suburbano, com suas 
crenças e tradições agredidas pelos mass me-
dia. Homens e mulheres agarrados aos destro-
ços de uma cultura ancestral que perdeu a ra-
zão de ser. Jovens crescidos numa terra-de-
ninguém da cultura, politicamente radicaliza-
dos, mas com um quotidiano que gira em tor- 
no do futebol, dos filmes de cow boys, das te-
lenovelas e dos Caprichos. 

Ao fundo do vasto terreiro o Cine Estrela-
Desmontável, com o alumínio que lhe protege 
a entrada fulgindo ao sol, parece o único 
templo dedicado às celebrações culturais. 

Estamos na Charneca, a vinte minutos de 
autocarro do centro de Lisboa, por uma estra- 
da espalmada entre o aeroporto e a Musguei- 
ra: O primeiro dispensa apresentações e a 
Musgueira é um bairro de barracas e pré- 
fabricados onde habitam muitos dos casos 
que povoam as secções policiais da Imprensa 
lisboeta. 

A Charneca dispõe-se em torno do terreiro 
primitivo, onde verdeja uma relva escurecida 
pela seca, encerrada por um círculo de árvo-
res desfolhadas, espectrais. É nele que funcio-
nam improvisados mercados, que nascem sú-
bitos jogos de futebol, que desabrocham cir-
cos no Verão e se realiza, em Agosto, a festa 
de S. Bartolomeu, conhecida pelas provas de 
perícia a cavalo. 

O cinema, para onde me dirijo, tem um ar 
cansado. Parece repousar, farto de uma exis- 
tência nómada em que foi mil vezes feito e 
desfeito. Cá fora, ca rtazes desbotados anun- 
ciam para sábado O Terror no Museu de 
Máscaras, e, para domingo, Violência em Ná-
poles.  

O proprietário fala com vivacidade, apesar da 
idade que se insinuo nos cabelos esbranqui- 
çados, e está orgulhoso do seu cinema, onde 
se alinham algumas centenas de cadeiras sob 
um toldo multicolor. 

«Tem cerca de quinhentos lugares. Não vêm 
apenas jovens mas também senhoras, como 
em Lisboa. Sim, a maior parte dos filmes são 
de «cow boys», é o que apreciam mais por 
aqui. Onde arranjo os filmes? Compro-os às 
distribuidoras, claro. Não passam apenas fil- 
mes, às vezes cedo a sala para sessões de es-
clarecimento...» 

ó 
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uma fila de faias parece embalsamada na 
luminosidade fria da manhã. Do outro lado 
avistam-se barracas e uma encosta coberta de 
oliveiras empoeiradas. 

Ao contrário da Charneca, Galinheiras é 
uma povoação recente que se expande em pré- 
dios clandestinos cobertos de azulejos ou tin-
tas berrantes. 

No Clube Recreativo das Galinheiras, fun-
dado há vinte anos, já se projectaram filmes 
para crianças e se fez teatro. Este ano, porém, 
as actividades estão reduzidas ao futebol e ao 
ténis de mesa. As razões podem ser encontra- 
das num »placard» afixado no interior do clu- 
be: »Faltam 16 jornadas para que o nosso so- 
nho seja realidade: a subida de divisão. Não 
há dúvida sobre a vitória sobre o Armadoren-
se...» 

As paredes estão cobertas de «posters» de 
jogadores e troféus desportivos, as Galinhei- 
ras empataram com o Olivais Sul na 12.a jor-
nada de futebol da III divisão e cá fora há ca-
misas de jogadores secando ao vento. 

No outro extremo da povoação fica o Clube 
Desportivo Os Novos das Galinheiras, onde 
um cartaz triste anuncia uma excursão à 
serra da Estrela. 

Existe também o Cine Texas das Galinhei-
ras. Amanhã passa Os bons e os maus e no 
domingo Os três dias de Condor. 

Em torno da praça há uma capela, uma es-
cola primária, uma creche em cimento e um 
quiosque improvisado onde um elegante ca- 
sal, nostálgico da outra vida que teve em Áfri- 
ca, se conforma temporariamente a vender a 
Crónica feminina, o TV Guia, as fotonovelas e A Bola (seguida à distância pelo Diário de Notícias e Diário Popular). 

Os muros estão repletos de inscrições e car-
tazes em que a esquerda anuncia sessões de 
esclarecimento, denuncia ataques à reforma 
agrária, avança palavras de ordem. Pelos te- 

Ihados em redor espalhou-se essa nova flora 
que são as antenas de televisão. 

Enquanto aguardo transporte ouço conver- 
sas cruzadas. A minha atenção fixa-se numa 
fala de maus olhados e beberragens. 

Vai-se das Galinheiras para Fetais através 
de uma estrada flanqueada por colinas escal- 
vadas. Entramos no concelho de Loures. De 
súbito, num quintal um pessegueiro florido 
parece uma festa efémera da natureza iludida 
pelo calor prematuro desta Primavera no In-
verno. 

Sigo no autocarro 17, que para Fetais é 
uma conquista de Abril. A «carreira» seguia 
apenas até às Galinheiras e teve de ser ocupa- 
da e desviada para que o seu percurso se bre-
longesse. 

Fetais, Charneca, Estrada das Amoreiras, 
Ameixoeiras... Os nomes das povoações e das 
vias que as servem são aqui baptizados pela 
vegetação, tal como as ruas das cidades o fo- 
ram, em termos, pelas profissões nelas estabe-
lecidas. 

Em Fetais a construção clandestina é a re-
gra. Os «patos bravos» têm aqui um voo intei-
ramente livre. O centro da povoação é um 
enorme «bairro de lata», colorido pela roupa 
desfraldada nos varais,  em  cujas vielas, per- 
petuamente sombrias, brincam crianças e 
cães. Em volta proliferam as habitações clan-
destinas. 

Na rua principal existe um fontanário onde 
as mulheres fazem uma pausa na pressa do 
dia para falarem dos problemas e conhe-
cerem os «casos» da povoação. 

Até há seis meses, os milhares de habitan-
tes de Fetais não dispunham de jornais. Ago- 
ra um pequeno quiosque vende 50 Crónicas Femininas, 30 TV-Guias e cerca de 20 Capri- chos e Fada do Lar por semana; meia centena 
de Bolas nos seus dias de saída, 15 Diários de Noticias e outros tantos Diários Populares. 
Em frente do quiosque há um Salão de Bele-
za, o «Klassik». 

Numa esquina um cartaz anuncia que o 
Grupo Aguias de Camarate organiza um 
programa de variedades com os «excelentes 
artistas da Rádio e da TV», Maria Armanda, 
Hélio, Dinis e Nina Valdique, todos apresen-
tados em lânguidos perfis. 

A saída de uma viela do «bairro da lata», 
uma mulher no alto de uma camioneta, feita 
mostruário de roupas, desdobra um cobertor 
perante um público expectante. 

«E um cobertor com um leão, um cobertor 
capaz de aquecer mais depressa o seu marido 
ou a sua mulher...» 

Gutemberg 
não passou por aqui 

Vêem as telenovelas sem distanciação, tra-
tam as suas personagens como Madame Bo- 
vary as heroínas dos romances que lia. E, no 
entanto, não abundam por estes sítios os 
«maples» que parecem especialmente dese-
nhados para moldarem um telespectador pas-
sivo, para o tornarem um simples receptáculo 
das imagens que jorram do pequeno «écran». 
Uma tal situação é aqui o resultado da ausên-
cia de uma cultura escrita, de se ter passado 
da «fase da comunicação oral», para a «galá- 
xia de Marconi», sem viver a «galáxia de Gu-
temberg». 

É isso que torna os habitantes destes arre- 
dores tão indefesos perante imagens que lhes 
parecem a própria evidência da verdade. 

A consciência política despertou com as 
sessões de esclarecimento e os comícios, com 
tudo o que veio nas águas mil de Abril. Mas a 
esquerda não soube ajudar à decantação de 
uma consciência cultural. Os modos conser-
vadores de pensar penetram pelas vias traves-
sas de uma cultura conservadora, regida pela 
batuta de Proença de Carvalho e Pereira da 
Costa. 

A geração mais nova conhece o livro técni-
co, mas ignora a literatura, o teatro ou o cine-
ma digno desse nome. Identifica-se com o 
«cow boy» do cinema das Galinheiras ou a se- 
duzida e abandonada heroína de Corin Tella-
do. Os seus cantores preferidos são Marco 
Paulo e José Cid. 

A cultura dos pais perdeu sentido, nada lhe 
diz. Mas a ausência de condições mínimas de 
formação cultural, torna a nova geração 
sensível apenas aos destroços da cultura urba-
na. 

A vida 

Nas Galinheiras, o futebol to rna-se paisagem e desaloja a cultura num velho clube recreativo 
 <[as, , 

Um universo que se desmorona 

Homens e mulheres de rosto sem acaba-
mentos. Ainda ontem viviam de tradições, 
lendas e superstições. Num tal universo ti-
nham resolvido os problemas de transmissão 
cultural entre gerações. A «Cabra Cabrês» e a 
«Carochinha», constituem, na sua versão po-
pular, contos de iniciação. 

É certo que subsistem na Charneca, e so-
bretudo nas Galinheiras e nos Fetais, frag-
mentos dessa cultura tradicional, lentamente 
erodida pelo impacto dos mass media. As 
mulheres menstruadas recusam-se a bater as 
claras, a jovem abandonada por uma rival fa-
la de feitiço, a consulta à bruxa é frequente. 

Mas o ciclo da vida, organizado em torno 

A mulher ergue-se madrugada ainda, pro-
curando não despe rtar o corpo deitado a seu 
lado, caminha às apalpadelas para a cozinha, 
acende o fogão a gás para aquecer a cevada. 
Os restos de sonho que ainda a acompanham 
dissolvem-se aos mesmo tempo que as trevas, 
enquanto estende a toalha sobre a mesa de 
fórmica. Sacode o homem que se levanta sen-
tindo o corpo pedir-lhe descanso e não fábri-
ca. Acorda de vez só ao contacto da água fria, 
resmunga contra a cevada, agarra a mala de-
formada pelas ferramentas .e esgueira-se como 
um rato pela viela que conduz ao autocarro 
que teve de desviar para poder ter. Ratos e ho- 
mens, homens empurrados para uma vida de  ratos.  

O velho Leyland balança-lhe o corpo enso-
nado e ele revê-se nos rostos acabados de bar-
bear, onde gotículas de sangue brilham  ainda  
sobre a loção barata. Os olhos seguem sem  
atenção o desfiar conhecido do percurso mati-
nal que os leva à Trónix, à Madeitejo, à Abas- 
tar, Petrochem ou Juler. Vai regressar com o  
rosto e as roupas cobertos por um pó que re- 
siste às lavagens, os olhos vazios, o corpo re-
sumido ao cansaço.  

A mulher vai às compras, sobe as escadas,  
miga o pão no leite aquecido, lava os pratos e  
talheres que o homem usou, enxota os filhos  
da cama para a cozinha e depois para o auto-
carro onde vão aprender, com os companhei-
ros de escola, o alegre vocabulário do sexo.  

Tem agora à sua frente mais loiça suja,  
as camas para fazer, compras, comida a  
preparar, outros filhos a tratar, e a eterna luta  
contra o pó que lhe invade os móveis, a casa  toda.  

No crepúsculo do dia os filhos regressarão.  
Os rapazes correm para o café, as raparigas  
ajudam a mãe. O homem chega depois, cheio  de taciturno rancor.  

Vêem televisão e deitam-se com ela.  
A mulher ergue-se madrugada ainda, pro- 

curando não despe rtar o corpo deitado a seu  
lado, caminha às apalpadelas para a cozinha.  

Vida de arredores, cultura de arredores. •  

Um espaço sem anonimato 

Caminhando em diagonal pelo terreiro em 
direcção ao Clube Desportivo instalado numa 
das várias residências solarengas da Charne-
ca, tem-se a impressão de visitar um espaço 
sem anonimato nem pressa. Mulheres, com o 
corpo deformado pelo pão e os partos, cum-
primentam-se e param para falar. Os gestos 
guardam a rudeza da vida do campo. Falas 
dispersas sobre a chuva que não há, os preços 
que fazem, a Água Viva. 

Que terá restado da sua cultura, tecida de 
ritos, lendas, superstições e subtis contos de 
iniciação? 

Ao longe, através de um muro desmorona-
do, o Tejo é uma mancha de calma, onde os 
barcos têm a aparência de borboletas exóticas 
alfinetadas em papel de seda. 

O Clube está fechado, mas informam-me 
que se dedica apenas ao futebol e ao ténis de 
mesa. 

Os dois quiosques onde entro não diferem 
dos que existem nos bairros populares de Lis- 
boa. Num deles, alguns livros de bolso amare- 
lecem num mostruário, indício seguro de pou- 
co movimento, (confirmado pela jovem atrás 
do balcão). 

Futebol finta a cultura 

Entre a Charneca e as Galinheiras o cami-
nho é curto. No bordo esquerdo da estrada 
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Um espaço para os que 
preferem a qualidade 

Política cultural:  
auxiliar os vivos,  
ressuscitar os mortos  
Adelino Cardoso  

Auxiliar o autor intelectual vivo e ressusci-
tar as obras mortas — eis o que se poderá di-
zer dos objectivos principais de uma lei pronta  
a ser votada na Assembleia da República.  
Diríamos objectivos bem grandiosos, no  
quadro de uma política cultural que nos pro-
pomos aqui tratar jornalisticamente nos seus  
mais diversos aspectos, se o cepticismo não  
corrompesse as esperanças das boas inten-
ções. O cepticismo gerado pelo corrosivo há-
bito nacional de não cumprir ou fugir expedi-
tamente ao cumprimento das leis, e pela redu-
zida escala de meios materiais previstos para  
dar execução a tais objectivos.  

Aproveitando a regulamentação da publi-
cação de obras caídas no domínio público, a  

Assembleia da República propõe que por tal  
utilização, com fins lucrativos, seja paga uma  

verba destinada, em partes iguais, à protec-
ção e divulgação de obras intelectuais caídas  

naquele domínio, e ao auxílio e assistência so-
cial dos autores, através de um Fundo de  
Auxílio aos Autores, a institucionalizar.  

Ao leitor menos informado esclareçamos  

que, nos exactos termos do Código de Direitos  
de Autor, «uma obra caiu no domínio público  
quando em relação a ela cessaram por qual-
quer motivo os direitos exclusivos que a lei as-
segura, em geral, ao autor da obra intelectual  

ou aos seus sucessores».  
Estas obras, que vulgar e impropriamente  

se designam por clássicos, deixaram de pagar  

os direitos, historicamente criados quando foi  

reconhecida a- propriedade intelectual, desti-
nados aos criadores de obras intelectuais para  

provimento da sua subsistência. Estes direitos  

ficaram primeiro limitados ao período de cin-
co anos após a morte do autor, estendido hoje  
até 50 anos, em beneficio de duas gerações de  

herdeiros. O que veio a acontecer ao longo da  
história é que, deixando as obras caídas no  

domínio público de pagar direitos os editores  
e outros intermediários da obra cultural co-
mercializada passaram a ser os seus únicos  

beneficiários.  
Modernamente avançou-se para om concei-

to de apropriação colectiva desses bens da cul-
tura. Esta luta pela devolução à colectividade  
do rendimento das obras póstumas desenvol-
veu-se ao longo de um século. Nela se empe-
nharam, como o recordou Luiz-Francisco Re-
bello, escritores como Alfred de Vigny,  
Théophile Gautier, Prosper Merimée e Victor  

Hugo.  
Ao princípio ganhou corpo uma ideia cor-

porativa de reverter o produto desse rendi-
mento para protecção dos escritores ou para  

uma «caixa de auxílio à literatura». Moderna-
mente excedeu-se a ideia de uma simples de-
volução aos produtores intelectuais (dado a  
extensão do seguro social à generalidade dos  
cidadãos), para se chegar a um conceito mais  

lato de reversão para a colectividade, nomea-
damente no investimento de fomento cultural.  
Trata-se de rentabilizar em termos sociais a  

queda no domínio público.  
Por outro lado, com o desenvolvimento de  

novas formas de expressão, os direitos de au-
tor deixaram de limitar-se à literatura. Assim  

é que as propostas apresentadas unanime- 
mente por todos os partidos no Parlamento vi-
sam a que as verbas a pagar pela publicação  
ou utilização, com fins lucrativos, de obras  
nacionais ou estrangeiras caídas no domínio  
público sejam devidas, além da edição literá-
ria, pelos espectáculos de teatro, variedades,  

bailado e concertos (2 por cento da receita  

bruta de bilheteira); pela adaptação cinema-
tográfica (argumento, música de fundo ou  

canções); pela reprodução mecânica em vídeo  
ou fonogramas; pela transmissão radiofónica  
e televisiva (0,6 e 0,25 respectivamente, sobre  
as receitas publicitárias do ano); e reprodução  

de obras de a rtes plásticas ou gráficas.  

A contestação dos editores 

Apesar de a lei prever a oneração de toda  
aquela vasta gama de intermediários da cultu-
ra, só os editores de livros desencadearam  
uma campanha pert inaz contra este novo con-
ceito de domínio público. Nela utilizaram,  
por vezes, uma argumentação política de di-
reita que foi desde a acusação de estatização  
até à de colectivização e expropriação sem in-
demnização, passando pela ameaça de fazer  
edições no estrangeiro e de encarecimento do  

preço dos livros.  
O que os editores esqueceram é que os úni-

cos beneficiários da exploração das obras caí-
das no domínio público têm sido eles, mais os  
produtores de discos e de espectáculos, sem  
que os consumidores de bens - culturais te-
nham sentido alguma vantagem. As invoca-
ções de colectivização e expropriação pode-
riam contrapor-se as de exploração e especu-
lação privadas com obras de autores mortos.  

Mas a contestação dos editores caiu pela  
base quando eles reconheceram que o ónus da  
aplicação da lei acabará por ser cobrado ao  
público, pela sua incorporação no preço de  
capa; e caiu no ridículo se se tiver em conta  
que a taxa prevista é de 1,5 por cento sobre o  
preço de venda ao público o que, no caso de  
um livro no valor de 200$00, corresponde a  
3$00...  

A lei em proposição deixa, entretanto, vá-
rios problemas em suspenso:  

— quem garantirá a defesa do respeito e ge-
nuinidade das obras do passado?  

— quem, e sob que critérios, vai utilizar as  
verbas arrecadadas para aplicar na protecção  
e difusão de obras caídas no domínio público?  

— o Fundo de Auxílio dos Autores vai fi-
car-se pela exiguidade dás verbas desta fonte,  
ou o problema de segurança social dos autores  
deverá ser encarado de outra forma?  

Esmolas ou bolsas de trabalho 

Vejamos cada uma daquelas questões.  
Quanto à garantia do respeito e genuinidade  
das obras do passado, problema cultural de  
certa relevância se se tiverem em conta alguns  
atentados que se vão por aí cometendo, uma  
lei recente atribui tal competência ao Instituto  
Português do Livro e à Direcção-Geral de Es-
pectáculos.  

António Reis, um dos principais animado-
res desta iniciativa na Comissão Parlamentar  
de Cultura, disse-nos que os deputados chega-
ram a pensar na criação de duas comissões  
consultivas, uma para obras literárias e outra  
para obras não literárias: «Achamos melhor  
deixar isso ao critério do Governo e do Institu-
to Português do Livro, depois de se ter chega-
do a um impasse na discussão acerca da com-
posição dessas comissões.» O futuro dirá da  
eficácia da fiscalização que se vai exercer nes-
te domínio.  

Quanto à utilização das verbas a arrecadar  
na difusão de obras caídas no domínio públi-
co, tal competência tem estado cometida ao  
Instituto Português do Livro. Uma primeira  
questão que se coloca é se tal difusão deve  

orientar-se exclusivamente no sentido das  
obras literárias, o que não me parece justo.  
Por outro lado, não podem deixar de  ser ques-
tionados os critérios de tal política de difusão.  
Há aí duas opções e é necessário escolher pre-
ferencialmente uma delas: ou tirar do esqueci-
mento obras impo rtantes, a cuja edição os  
editores não se abalançam, mas de interesse  
restrito a eruditos ou pessoas cultas, no estilo  
do que o IPL já fez, abrindo concurso para a  
edição de obras menos conhecidas desde o sé-
culo XVI; ou privilegiar edições populares, a  
baixo preço, de obras fundamentais e indis-
cutíveis do nosso património cultural, no esti-
lo de iniciativas que, outrora, foram levadas a  
cabo por editoras como a Sá da Costa ou a  
Seara Nova.  

A questão da segurança social dos autores é  
mais complicada e a contribuição que o pre-
visto Fundo de Auxílio lhe traz não pode ser  
encarada a não ser como uma solução precá-
ria e transitória. Os autores têm de ser en-
quadrados no sistema geral de segurança so-
cial. António Reis, antigo secretário de Esta-
do da Cultura, informou-nos que foi lançado  
o estudo desse problema naquele departamen-
to do Estado. No tempo do Governo Pintasil-
go, Hélder Macedo nomeou uma comissão  
que completou o estudo, o qual acabou por fi-
car congelado nas gavetas de Pulido Valente,  
depois de obstruções do Ministério das Finan-
ças.  

Assim, o previsto Fundo de Auxílio deveria  
ser encarado como uma forma de incentivo e  
não como uma caixa de esmolas, para as  
quais a Secretaria de Estado da Cultura che-
gou a ter uma verba do Fundo de Socorro So-
cial.  

António Reis manifestou-nos a opinião de  
que este Fundo deveria destinar-se fundamen-
talmente à concessão de bolsas de trabalho a  
autores menos protegidos comercialmente ou,  
quando muito, para atribuição de suplemen-
tos a pensões de reforma insuficientes, já que  
o problema da segurança social deverá ser re-
solvido no âmbito do Ministério dos Assuntos  
Sociais.  U 
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Libera  me», do coreógrafo português Vasco Wellenkamp 

i 

Filho de Eanes é "Alexandre" 
no novo filme de António Reis 

Ballet Gulbenkian atinge 
imaginário português 
Fernando Dacosta 

O «Ballet Gulbenkian», que há dias apre-
sentou em Lisboa o seu último espectáculo, 
confirmou-se nele como uma das melhores 
companhias modernas no género. Há já tem-
pos, aliás, especialistas estrangeiros situa-
ram-no entre os cinco maiores grupos euro-
peus, pela sua pujança criativa e qualidade 
estética. 

«Asas» de Christopher Bruce, «Paisagem 
com Ponte» (estreia mundial) de Peter Spar-
ling, e «Libera me» de Vasco Wellenkamp, fo-
ram as composições que integraram o seu no-
vo programa e que vieram chamar sobre si a 
atenção, o entusiasmo do público. Público 
crescente em número, juventude e aderência, 
pelo que as seis sessões dadas (do dia 4 a 8) fo-
ram insuficientes para atender quantos as 
procuraram. 

Neste momento o grupo realiza espectácu-
los na periferia de Lisboa (Barreiro, Setúbal, 
Almada) após o que encetará, como é tradi-
cional, digressões  pelo país. 

«Temos vindo gradualmente a aumentar o 
número de espectáculos. Há três anos, por 
exemplo, fazíamos quatro em Lisboa e não es-
gotávamos, agora fazemos seis e sete e esgota-
mos. Por isso vamos,a pa rtir de 1983, fazer 10 
espectáculos na capital — diz-nos Vasco Wel-
lenkamp, coreógrafo, professor de dança e en-
saiador. — Temos estrutura para isso e um re

-portório rico. Dispomos de um grupo de bai-
larinos com muita bagagem, muita experiên-
cia. Paralelamente temos um grupo de esta-
giários onde há grandes talentos, daqui a 
quatro, cinco anos teremos, estou ce rto, uma 
companhia de ba ilarinos portugueses de qua-
lidade internacional. É um fenómeno curioso, 
este: somos procurados por muitos rapazes 
que venceram as inibições tradicionais e que-
rem seguir o ballet, ao mesmo tempo que 
cresce o público jovem. Apesar de pouco di-
vulgado entre nós e de marginalizado pela in-
formação, o interesse pelo ballet é uma reali-
dade. Só é pena que a carreira de bailarino  

não esteja ainda estruturada, que não estejam 
resolvidos problemas de segurança social, de 
reforma, etc. de maneira a garantir maior es-
tabilidade a esta profissão, que já é relativa-
mente bem paga.» 

O Ballet Gulbenkian, hoje dirigido por Jor-
ge Salavisa, foi fundado em Outubro de 1965 
com o objectivo de preencher uma lacuna no 
campo da dança, dentro de uma determinada 
estética. O que conseguiria com grande eclec-
tismo devido à presença de diversos elementos 
estrangeiros, entre os quais bailarinos e co-
reógrafos de nomeada como Walter Gore e 
Milko Sparemblek. Ao mesmo tempo que se 
projectava inte rnacionalmente impunha valo-
res portugueses hoje fundamentais, caso de, 
entre outros, Carlos Trincheiras, Armando 
Jorge, Carlos Fernandes e Vasco Wellen-
kamp. 

Ultrapassada uma grave crise surgida com 
o 25 de Abril, o grupo recuperaria optando 
por uma linha estética inteiramente virada 
para a dança contemporânea. 

«Sem compromisso», destaca a propósito 
Wellenkamp que iniciou a carreira no «Verde 
Gaio» de onde transitou, em 1966, para o Bal-
let Gulbenkian, após o que estagiaria, nos Es-
tados Unidos, na Escola de Dança de Ma rtha 
Grahm e no American Ballet Theatre e, na 
Grã-Bretanha, na Universidade de Surrey. 

Como coreógrafo, uma das suas maiores 
preocupações «é tentar traduzir a dança sob 
uma forma viva, dinâmica». A dança contem-
porânea «tenta reflectir o imaginário das pes-
soas, obrigá-las a uma reflexão da realidade 
e, ao mesmo tempo, a uma vivência cultural». 
Daí que os seus trabalhos (onde se destacam 
«Concertos em sol maior», «Outono», «Noite 
de quatro luas», «Suite lírica», «Glória», 
«Tempo suspenso», «Suite Barroca», «Ante-
manhã», «Lúdica» e «Libera me») reflictam o 
lirismo, o romantismo próprio dos criadores 
portugueses. Daí que, graças a eles (coreógra-
fos, bailarinos, pintores, músicos, poetas) es-
teja a nascer, entre nós, um ballet próprio, 
original, telúrico, mágico e expansivo. • 

Manuel Eanes, filho do Presidente da Re-
pública, é um dos actores principais do novo 
filme de Margarida Cordeiro  e António Reis, 
Ana e Alexandre (inicialmente intitulado De-
zembro), com a acção a passar-se, à seme-
lhança do filme anterior, T-ás-os-Montes, em 
terras de Miranda e Bragança. 

«O miúdo vai muito bem», disse António 
Reis ao «JL». Estão já rodados 60 por cento do 
filme, que gira em torno da relação familiar 
de três gerações. 

Os actores não são profissionais. Ana Ma-
ria Martins, professora primária, é a mãe 
«Ana»; Manuel Eanes, -o neto «Alexandre». 
Participa ainda o arquitecto Octávio Lixa Fil- 

Manuel Eanes (Alexandre) numa das cenas finais 
do filme: a morte da avó (Mãe Ana) 

Durante três dias em Abril, na Gulbenkian, 
especialistas estrangeiros e po rtugueses ani-
marão um encontro subordinado ao tema «O 
adolescente na História e na Cultura». De Pa-
ris vem o prof. Philippe Aries, historiador e 
docente nos Hautes Etudes, e de Genebra os 
profs. René Diatkine e Jean Ziegler, da Uni-
versidade local, o primeiro psiquiatra e psica-
nalista, e o segundo sociólogo. 

O encontro é organizado entre 22 e 24 pelo 
Centro de Estudos Psico-Sociais da Universi-
dade de Lisboa (INIC), sendo as comunica-
ções livres e, caso pouco vulgar entre nós, ha-
vendo ao nível de dois Ministérios (MAS e 
MEC) dispensas de serviço para os funcioná-
rios que queiram participar. 

Uma comissão organizadora formada pelo 
prof. Dias Cordeiro (presidente) e drs. Fer-
nanda Barros, José Luís Castanheira e Luísa 
Melo assegurou já a colaboração de vários es-
pecialistas nacionais: entre outros Pedro Poló-
nio, João dos Santos, Rui Grácio, Maria  Emi-
lia  Brederode, Coimbra de Matos, José  Flo-
res,  Eurico Figueiredo, J.M. Ramos de Al-
meida, C. Amaral Dias, A. Fernando da Fon- 

gueiras. As filmagens deverão terminar no 
Verão. 

Para que conste, a ficha técnica: Acácio Al-
meida, director de fotografia, José Mazeda, 
director de produção, Vítor Gonçalo, direc-
tor-adjunto, e Carlos Pinto, responsável pelo 
som. Todos três são ex-alunos de cinema de 
António Reis no Conservatório. Os dois jovens 
responsáveis da produção nasceram em Trás-
os-Montes. 

«O Manuel foi muito bem recebido por toda 
a gente, veio mais gordo, rosado que nem um 
presunto de Lamego», sorri António Reis, que 
põe maiores esperanças neste filme do que no 
próprio Trás-os-Montes, uma das películas 
portuguesas mais graduadas internacional-
mente. • 

«Vi que o miúdo tinha jeito. É muito expressivo. E 
escolhi-o. Só por isso (António Reis que se vê na fo-
to com Manuel Eanes) 

seca, Maria José Gonçalves, Medeiros Ferrei-
ra, António Barreto, Francisco Alvim, Luisa 
Cortesão, Manuela Malpique, Celeste Malpi-
que e Emilio Salgueiro. Um número apreciá-
vel de jornalistas contribuirá também para os 
debates. 

É convicção do C.E.P.S. que o tema inte-
ressará professores, médicos, psicólogos, tra-
balhadores sociais e enfermeiras ao desdo-
brar-se em questões tão importantes como a 
«crise da adolescência», que poderá levar a 
perguntar se não há também uma «crise dos 
adultos», ou «das famílias», ou «das estruturas 
sociais», porventura com igual ou maior peso 
do que aquela. 

O programa tem, no dia 22, três conferên-
cias pelos profs. Diatkine, Aries e Ziegler, e 
uma mesa-redonda («O adolescente e a esco-
la») orientada pela dr.a Maria Emilia Brede-
rode; no dia 23, uma conferência dos drs. A. 
Coimbra Matos e Celeste Malpique, seguida 
de debates em cinco grupos de trabalho; e no 
dia 24, a fechar, uma outra mesa-redonda («O 
adolescente e o futuro») com os convidados 
estrangeiros e o prof. Dias Cordeiro. • 

Encontro sobre "o adolescente" 

com Aries, Diatkine e Ziegler 

René Clair: 
René Clair, realizador, «imortal» da Acade-

mia e, para muitos franceses, «o mais francês» 
dos seus homens de Cinema, morreu no sába-
do, 14, em Neuilly-sur-Seine, ar redores de Pa-
ris. O silêncio, que é de ouro, recolheu-o aos 
83 anos. 

Injustiça dos tempos? Depois de ter sido 
considerado o mais representativo realizador 
do cinema francês, um a rtista completo já que 
era o autor dos seus próprios argumentos, Re-
né Clair, o primeiro cineasta a entrar para a 
Academia Francesa, morre com a sua estrela 
empalidecida e na quase indife rença dos colegas 

 mais novos, quando um outro realizador seu 
contemporâneo, Jean Renoir, vê a sua fama 
crescer de dia para dia. E de facto os seus fil-
mes, mesmo os mais famosos, parecem hoje 
extremamente envelhecidos. Ou será um aci-
dente característico das modas e a finura do 
seu espírito, a sua ironia, o seu equilíbrio 
(acusado hoje de academismo, ele que foi van-
guardista) ressurgirão um dia e René Clair  

o fim aos 83 
reocupará um lugar impo rtante na inconstan-
te memória dos apaixonados do Cinema? 

O seu verdadeiro nome era René Chomette. 
Nascera em Paris em 1898. Foi jornalista e ac-
tor antes de se dedicar à realização com o fil- ' 
me Paris qui dort (1924). Mas a glória verda-
deira (depois de assinar uma das obras-
primas da vanguarda, Entracte), surgirá com 
Un chapeau de paille d`Italie (1927), Sous les 
toits de Paris (1930), Le million (1931), A 
nous la liberté (1932), que terá influenciado 
Chaplin, e 14 Juillet (1933) que influenciou a 
portuguesa Canção de Lisboa. Depois do in-
sucesso de Le dernier milliardaire (1935), ro-
dou alguns filmes em Inglaterra e na Améri-
ca, e regressara a França para conhecer no 
pós-guerra um renovado prestígio: Le silence 

 est d`or (1947), La beauté du diable (1950), 
Belles de nuit (1952), Les grandes manoeuvres 
(1955) e Portes des Lilas (1957). Mas a partir 
de então caiu sobre ele um silêncio que não 
parece de oiro. Definitivo? Talvez se possa 
apostar que não. • 

rA nous la liberté, (1932), com Raymond Cordy: para René Clair era a entrada no rsonoro», sobre o qual dizia 
ser possível criar ruma arte própria» 
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João Vieira 
e o caso da Vénus de Milo 

Do recato das montras para S. Pedro de Alcântara 

Vai haver 
o Mercado 
do Livro Antigo 

«Sim, agora vamos para a frente e a ideia 
será posta em prática provavelmente logo a 
seguir ao fecho da Feira do Livro de Lisboa», 
disse ao «JL» José Vieira, da APEL — Asso-
ciação Portuguesa de Editores e Livreiros, co-
mentando a notícia de que um Mercado Per-
manente do Livro Antigo estava nos planos 
próximos da agremiação e também da Câma-
ra Municipal de Lisboa. 

Fala-se desse mercado de antiquários desde 
há cerca de um ano. Numa primeira fase che-
gou a dar-se por ce rto que ele seria instalado 
no Largo de Camões, mas a hipótese S. Pedro 
de Alcântara acabou por vencer. Entretanto o 
arquitecto Manuel Igreja estuda, a pedido da 
CML, especialmente através do vereador do 
pelouro de Cultura, dr. Gomes de Pinho, um 
projecto de pavilhões fechados, construídos 
em chapa de ferro, cuja execução poderia fa-
zer-se já em Abril. 

Este Mercado do Livro Antigo destina-se 
em exclusivo a livreiros antiquários do conce-
lho de Lisboa, que são metade dos 60 comer-
ciantes do ramo inscritos na APEL. Uma dú-
zia deles, adiantou-nos José Vieira, está já 
sensibilizada para a ideia, que só não virá a 
congregar a totalidade dos inscritos por ób-
vias dificuldades ao nível do pessoal. 

No Mercado Permanente cada antiquário 
terá o seu pavilhão, mas outros pormenores 
de regulamento ainda não foram considera-
dos, o que se fará em tempo. José Vieira crê 
que os interessados acabarão por inclinar-se 
para um horário de abertura de manhã e de 
tarde, até ao pôr-do-sol. 

Tudo se conjuga para que a inauguração 
seja em Julho, aproveitando o aumento do flu-
xo turístico na área de Lisboa. 

Pernes à frente 
da AICA 

A última assembleia geral da Secção Portu-
guesa da Association Internationale des Criti-
ques d'Art — AICA elegeu como presidente o 
crítico Fernando Pernes, residente no Porto, 
onde tem desenvolvido uma grande actividade 
jornalística e pedagógica, e, como dirigente 
do Centro de A rte Contemporânea, no Museu 
Soares dos Reis, tem sido um dos principais 
promotores do Museu Nacional de A rte Mo-
derna, que a Secretaria de Estado da Cultura 
se propõe criar naquela cidade. A mesma as-
sembleia aceitou como membros aderentes da 
AICA os críticos Nelson Di Maggio, Sílvia T. 
Chicó e Maria João Fernandes. 

A AICA foi criada pela Unesco em 1948. A 
Secção Portuguesa teve como presidentes Rey-
naldo dos Santos, Luís Reis Santos, José Au-
gusto França, Rui Mário Gonçalves, Salette 
Tavares, Carlos Duarte e Pedro Vieira de Al-
meida. Os dois primeiros faleceram já, assim 
como Diogo de Macedo e Armando Vieira 
Santos, sócios fundadores. 

Além dos já citados fazem actualmente par-
te da AICA os críticos Adriano de Gusmão, 
Ernesto de Sousa, Ernesto Veiga de Oliveira, 
Eurico Gonçalves, Fernando de Azevedo, 
Francisco Bronze, Gonçalo Ribeiro Teles, 
João Rocha de Sousa, José Lima de Freitas, 
José Luís Porfírio, Mário de Oliveira, Manuel 
Pedro do Rio-Carvalho, Nuno Portas e Tomás 
Taveira. 

Nelson Di Maggio 

João Vieira é uma das individualidades de 
vulto da arte portuguesa contemporânea, com 
interesses estéticos caracterizados por um di-
namismo operativo muito diversificado. 

Nascido em 1934, frequentou estudos de 
Artes Plásticas na Escola Superior de Belas 
Artes de Lisboa e na Grande Chaumière, em 
Paris, com Henri Goetz, Vieira da Silva e Ar-
pad Szenès, quando bolseiro da Fundação 
Gulbenkian nos anos 1957/61. Pertence, por-
tanto, àquela geração brilhante de exilados da 
qual faziam pa rte René Bértholo, Lourdes 
Castro, José Escada e Gonçalo Dua rte, que se 
uniram à volta do Grupo KWY e publicaram 
uma revista do mesmo nome. De Paris conse-
guiram difundir internacionalmente os prestí-
gios da nascente arte abstracta po rtuguesa. 

Mas a sua actividade não ficou limitada à 
pintura. Foi professor na Escola de A rtes De-
corativas António Arroio e no Maidstone Col-
lege of A rt  (Inglaterra), e actualmente ensina 
no Curso de Formação Artística da Sociedade 
Nacional de Belas A rtes. Também foi cenaris-
ta da Radiotelevisão Portuguesa e realizou vi-
sitas de trabalho e estudo à BBC e ITV, em 
Londres, e à NKC, em Tóquio; o seu último 
trabalho para o teatro foram os cenários para 
o «Baal» de Brecht. Foi ainda designer na fá-
brica de espumas de poliuretano Flexipol, 
funcionário da SEC desde Setembro de 1975, 
director do Gabinete de Animação Cultural 
da DGAC e coordenador da Area Cultural da 
Galeria de A rte Moderna de Belém. 

Como pintor foi um dos representantes 
mais distintos da pintura «signica» de raiz 
gestual, aproximando-se à tendência «mini-
mal», fugindo do plano até à criação de objec-
tos. Autor de «happenings» e «performan-
ces», part icipou na representação po rtuguesa 
à Bienal de Veneza de 1980 e actualmente 
apresenta, na Galeria Diferença, uma «insta-
lação/performance» que, em ce rta medida, 
resume as suas actuais preocupações estéti-
cas. 

Pobre Vénus indefesa! 
JL — Em que consiste esta sua «exposição» 

na Diferença? 
João Vieira — Há uma característica desta 

«exposição» que pode ser reveladora e que é o 
questionário inserido no catálogo. E assim 
que posso compreender como reage o público 
àquilo que eu faço. 

P. — Qual é a importância disso? 
R. — O que me vem preocupando, e princi-

palmente agora, é o seguinte: eu sei que o con-
ceito que tenho da a rte é o mesmo de alguns 
dos meus amigos, mas não posso a pa rtir daí 
inferir que a a rte é a mesma coisa para toda a 

João Vieira: rA arte é a mesma coisa para toda a 
gente?►  

gente. Refiro-me nao só ao público, mas tam-
bém aos criadores. Quando eu penso no con-
texto social em que o criador faz a sua obra, 
levantam-se várias interrogações. Como é que 
cada pessoa vê a actividade artística e o que é 
a arte para as pessoas? É o mesmo para os 
pintores de Altamira e da Idade Média que na 
actualidade? E o que é que faz que eu reco-
nheça como obras de arte as pinturas dos pri-
mitivos? Eles, por sua vez, reconheceriam a 
minha obra como um objecto de a rte? Isto le-
vanta ainda outra questão que é a pesquisa 
dos meios de Comunicação. 

P. — Mas voltemos à tua «exposição», essa 
investigação sobre  a Vénus de Milo que tu 
chamas «Mamografias». 

R. — Eu digo no catálogo que desde o pri-
meiro ano da Escola de Belas A rtes me intri-
gou a atitude dos mestre para com a Vénus de 
Milo. Ela era-nos dada a desenhar (e a respei-
tar) cortada aos bocados, em tamanho sobre- 

Um mito, a Vénus de Milo, na origem da «instala-
ção-performance, da Galeria Diferença 

natural, e colocada sobre plintos que nos obri-
garam a olhá-la de baixo para cima, com o 
pretexto da necessária boa visibilidade para 
todos. Pobre Vénus indefesa, suportando, a 
estátua e o mito, mutilações e alterações su-
cessivas, reparações românticas, manipula-
ções publicitárias! 

Em 75 mutilei eu próprio a Vénus, reduzin-
do-a aos simbólicos seios que multipliquei em 
várias versões, pensando realizar esculturas 
em espuma flexível. Tive conhecimento, nessa 
altura, da existência, nos finais do século 
XIX, de uma bizarra máquina óptica chama-
da «câmara obscura», que servia para projec-
tar na parede duma sala; de janelas tapadas, 
uma imagem da rua, através dum jogo de es-
pelhos e lentes. Concebi então, para a exposi-
ção «Alternativa Zero», um quarto fechado 
com o chão forrado de colchões de mamas da 
Vénus, cujo interior era visto, cá fora, através 
duma imagem televisiva. Os visitantes seriam 
entrevistados, ao sair, do qua rto, sobre as 
suas relações com a «arte». 

P. — Mas porque é que esse projecto só 
agora se concretizou? 

R. — Por razões de ordem económica. Fui-o 
elaborando até à sua actual cristalização. 
Acrescentei-lhe três Vénus de carne e osso, 
estruturei as entrevistas, e mostro «objectos de 
arte» que só poderia ter realizado posterior-
mente ao processo. Há imagens que são extre-
mamente impo rtantes para nós. A Vénus de 
Milo é um dos mitos mais divulgados. É o 
símbolo da beleza feminina e eu não posso se-
parar isso do conceito de beleza em geral. 

«Loucuras» para compreender 

P. — Quais foram os elementos em que te 
baseaste? 

R. — Eu li vários livros de Freud, Peter 
Fuller, Bachofen, John Berger, os filósofos es-
tóicos. E há a minha própria experiência, cla-
ro. 

P. — E o resultado qual foi? 
R. — E um processo onde a «performance», 

o vídeo, as «obras» e as entrevistas constituem 
um método de indagação sobre a a rte. Aju-
dou-me muito o psicólogo J.G. Pereira Bastos 
e a «gente» da Flexipol que compreende as 
minhas «loucuras». Houve troca de impres-
sões e eu penso que posso dar qualquer coisa 
aos outros com a linguagem que domino, que 
é a plástica. 

P. — Mais concretamente, que propões 
com esta «exposição»? 

R. — Há uma relação constante que se es-
tabelece entre uma agressão e uma reparação. 
Penso que é um trabalho sobre o eixo vi-
da/morte e sobre as três figuras femininas 
que fazem parte da vida dos homens: a mãe, a 
companheira e a mo rte. Portanto eu unifico 
numa só e estabeleço uma relação entre mor- 

te/destruição e amor/vida. Como símbolo da 
morte escolhi uma mulher negra, uma Vénus 
negra, que não está dentro dos cânones de be-
leza da Vénus de Milo. Fui buscar um símbo-
lo de beleza que nós, por questão de civiliza-
ção e cultura, associamos com a negritude e a 
morte. Aquela mulher negra pode funcionar 
como símbolo de beleza, porque é, de facto, 
muito jovem e muito viva, e ao mesmo tempo 
aceita-se facilmente que ela encarne o papel 
de destruidora, da mo rte. 

P. — Mas essa ideias das três mulheres de 
onde surgiu? 

R. — Há um texto de Freud, chamado «O 
enigma dos três cofres», baseado nessas três 
figuras femininas. para além da figura da 
morte está a imagem maternal, de beleza 
mais clássica. É aquela figura na qual estou 
sempre a mexer, dou-lhe ordens, modifico a 
sua posição em relação a mim. É a figura que 
me preocupa mais, com a qual estou menos 
distanciado. Nesta figura maternal sinto-me 
menos separado, porque é como eu próprio ao 
colocar-me, como a rtista, numa posição gera-
dora. A arte é criação e associo-a à imagem 
feminina criadora. A terceira figura é a mais 
distanciada. No final de contas é a imagem da 
companheira sexual. É a mulher que na «per-
formance» come maçãs com uma lascívia no 
comportamento. 

«Mass Media», os manipuladores 

P. — É uma «exposição» que tem vários 
níveis de leitura e que não se fecha sobre si 
própria. Concordas? 

R. — Com certeza. No último dia da «expo-
sição» (dia 20), tendo o equacionamento das 
questões e com as respostas que virão clarifi-
cá-las, refarei as entrevistas e até a «perfor-
mance». 

P. — Mas isto que agora apresentas numa 
galeria, não gostarias de fazê-lo para uma au-
diência mais ampla? 

R. — Sem dúvida. Mas eu não tenho à mi-
nha disposição os grandes meios de Comuni-
cação, como aliás acontece com outros artis-
tas. Gostava imenso de trabalhar na Televi-
são, mas os meios de Comunicação rejeitam 
os artistas por razões de ordem civilizacional 
que são razões políticas. Os meios de Comuni-
cação Social servem para condicionar o públi-
co espectador. Como a função dos a rt istas é li-
bertar o público espectador, começa a haver 
um combate entre uns e outros. E não con-
vém. Os artistas fazem apelo à libertação e os 
meios de Comunicação manipulam as pessoas 
de todas as maneiras. O grande público está 
condicionado pelos mitos. O mito da Vénus 
de Milo, por exemplo. É uma figura sem bra-
ços e a publicidade dá-a ao público como 
símbolo da mulher, justamente porque tem os 
braços cortados. Elucidar o público do que es-
tá por detrás da exploração do mito da Vénus 
é um acto extremamente impo rtante. E esse 
acto está ligado ao amor/destruição.  

P. — Mas estas formas de aproximação  à 
arte querem dizer que deixaste de pintar?  

R. —  Eu nunca deixei de pintar. Comecei a  
fazer «performances» numa altura em que em  
Portugal se ganhava muito dinheiro com a  
pintura. Era uma altura, portanto, em que os  
bancos investiam na pintura, um período de  
falso boom económico do país. Período que  
acabou com o 25 de Abril. Esses meus primei-
ros trabalhos eram trabalhos de desmitifica-
ção — o mito da pintura moderna de grande  
qualidade que se vendia a preços muito altos.  
Eu não nego o valor da pintura como obra de  
arte. O que eu posso denunciar, e que é im-
portante no plano ético, são certas situações  
em determinados períodos.  

A primeira «performance» que eu fiz foi a  
destruição metafórica (e real) da pintura (era  
um quadro meu que custava 60 contos). Em  
1971, na Buchholz. Custou-me muito destruí-
lo. Para além do dinheiro era um quadro  
meu. Mas foi preciso fazê-lo para dar-lhe um  
sentido.  

P. — Não pensas que o público se afastou  
das galerias e museus?  

R. —  Penso que não há afastamento do  
público. Ao longo de três anos, na Galeria de  
Arte Moderna de Belém, houve uma afluência  
notável de público, dum público não educado  
para essas experiências de vanguarda e que ia  
com muito interesse. A solução é o trabalho  
de divulgação da arte pelas autoridades res-
ponsáveis. Falta um verdadeiro trabalho de  
animação cultural. O que o público não quer  
são coisas chatas, e há muitas obras de van-
guarda que não são chatas. •  

23  



José Manuel Sobral  

Guerreiros e camponeses: os primórdios do 
desenvolvimento económico europeu (.sec. 
VII-séc. XII) 
Georges Duby 
Editorial Estampa. col. Imprensa Universitá-
ria 
450$00  

O primeiro crescimento 
da economia europeia 
— uma síntese «global» 

Guerreiros e Camponeses de Georges Duby 
é, para mim, uni ponto de chegada. De dois 
trajectos que, aliás, se confundem. O do au-
tor, que o elabora vinte anos passados sobre 
as suas primeiras publicações. E um outro, 
anterior, o dos Annales, aqui particularmente 
visível através da obra de Marc Bloch. Não 
pretendo, no entanto, afirmar que este texto 
se insere linearmente numa série contínua. 
Ou que as suas análises fossem, em absoluto, 
previsíveis, tendo em conta a linhagem em 
que se situam. Procuro, tão só, encontrar-lhe 
uma família, traçar-lhe, um pouco medievica-
mente, a genealogia. E, em elementos que se 
me afiguram centrais, discuti-lo. 

Guerreiros e Camponeses fala -nos do pri-
meiro «arranque» da economia europeia. Este 
processa-se de um modo extremamente lento 
e é localizado, por Duby, no período com-
preendido entre os séculos VII e XII. Mais 
concretamente, distinguem-se duas fases no 
interior deste movimento. A primeira, que 
prossegue após o ano mil, tem como motor as 
actividades predatórias e de conquista, que 
possibilitam a manutenção da escravatura, a 
acumulação de riquezas através do saque. A 
guerra é o elemento nuclear de todo um siste-
ma de trocas, implicando reciprocidade, de 
circulação de riquezas como pagamento de 
serviços. Num Ocidente instável, assvias de co-
municação são pouco seguras, a moeda escas-
sa, o tráfico propriamente dito raro ou confi-
nado a zonas de periferia (como algumas ci-
dades italianas). Comunidades marginais — 
os Judeus — ocupam-se das actividades pros-
critas da «finança». Numa paisagem rural di-
versificada, entre montanha e planície, pas-
torícia e agricultura, as aldeias são clareiras 
nas solidões dos desertos. Perdem-se no seio 
de florestas impenetráveis, lugares privilegia-
dos do imaginário medieval. A segunda fase 
coloca-nos, pouco a pouco, perante um mun-
do diferente. Os últimos invasores — vikings, 
magiares... — encontram pela frente constru-
ções mais sólidas do que os antigos reinos 
«bárbaros» ou o extenso domínio carolíngio. 
Os poderosos a nível regional, os condes ou os 
detentores de fortalezas, o Sacro Império a 
leste, constituem barreiras inexpugnáveis. E, 
nesse mundo feudal, que uma ideologia — a 
«paz de deus» — consagra, controlado o «ban-
ditismo» sobrevivente dos cavaleiros, é em tor-
no da senhoria — poder sobre os homens, po-
der sobre a terra — que emerge uma nova so-
ciedade. Os campos desbravam-se, agora que 
os camponeses, pressionados pelos senhores, 
dispondo de uma nova tecnologia, em que o 
ferro assume uma importância cada vez 
maior, levam aos confins eslavos a coloniza-
ção agrícola. Serão as sempre crescentes ne-
cessidades dos senhores, a sua competição os-
tentatória, que provocarão uma especializa-
ção do trabalho, o aparecimento junto a ve-
lhos burgos e castelos de uma população espe-
cializada na troca ou no artesanato — a bur-
guesia. Mas aqui finda a narração. Por ora, a 
charrua revolve as terras húmidas do norte, os 
bárbaros são enquadrados — Normandia — 
ou combatidos (Cruzadas: em Espanha, no 
Oriente). A Europa constitui a «Respublica 
Christiana». Pensa-se como uma totalidade 
em que coexistem — de acordo com um siste-
ma ideológico, que perdurará — as três or-
dens: a dos que oram, a dos que lutam, a dos 
que trabalham. 

A maioria dos textos .de Duby — sínteses 
históricas totalizantes, de acordo com a tradi-
ção dos Annales —  deixa-me sempre esta 
impressão: a de uma arquitectura em movi-
mento. Guerreiros e Camponeses releva dessa 
disposição: os alicerces são a economia, os 
grupos sociais; porém, a construção não é 
compreensível sem aquilo que lhe dá «forma», 
as atitudes mentais. E, para ele, elas provêm Um «flash, medieval: as colheitas, ilustração do «Espelho das Virgens;, de Conrado de Hirsau  

Crítica  
O livro da quinzena  

Georges Du  by, os guerreiros e os cam  poneses  
de dois núcleos distintos: o bárbaro, presente 
nos comportamentos de «don» (2), na activi-
dade bélica e os modelos antigos, que marcam 
o seu prestígio através da persistência da cul-
tura escrita, da tradição de um poder de esta-
do ou da permanência de instrumentos cuja 
funcionalidade se perdera quase por comple-
to, como a moeda. A combinação da análise 
histórica com a narrativa permite ao texto, 
por outro lado, identificar o seu movimento 
com o próprio movimento da história, que as-
sim nos parece restituído.  

Imagens da «Idade Média» 
— Pirenne, Bloch e Duby 

Lendo Guerreiros e Camponeses recordo 
outras sociedades medievais. A de um Henri 
Pirenne (3) vendo na consolidação do poder 
carolíngio, na ocupação do Mediterrâneo pe-
los sarracenos, o fim trágico da brilhante so-
ciedade clássica. Face à sua visão de um mun-
do antigo urbano, comercial, face à imagem 
— bem posterior — da próspera burguesia 
flamenga, o historiador belga encontrava-se 
literalmente incapaz de pensar, excepto pela 
via da negação, um ocidente bem diverso da 
«Idade Média» que lhe era querida. Mas Pi-
renne, cuja influência, no entanto, se fez sen-
tir entre os historiadores dos Annales, apenas 
aqui figura como antípoda. O mesmo não su-
cede com Marc Bloch, o autor de La Societe  
Féodale (4), dos Caracteres Originaux de  
l'Histoire Rurale Française (5), de Seigneurie  
Française et Manoir Anglais (6). Aí se encon-
tra o privilegiar do estudo da senhoria, das co-
munidades rurais, da relação entre a feudali-
dade e a terra, o apontar da importância do 
estudo das relações de parentesco. Temas que 
podemos encontrar sempre presentes na obra 
de Duby (7), cujo quadro inicial foi o estudo 
da sociedade rural. O Bloch do estudo das re-
lações entre o sagrado e o poder, objecto da 
mais recente publicação de Duby, Les trois  
ordres ou l'imaginaire du feodalisme (8). 

Se é estreita a ligação entre as duas obras, 
tal não reduz o percurso de Duby às dimen-
sões de um mero epigonismo. O que em Bloch 

Georges Duby: os seus textos deixam a impressão de 
uma arquitectura em movimento 

é, por vezes, ainda apenas «sugestão», ocupa 
aqui um lugar principal, como o estudo da 
família ou o da ideologia. E Duby interessou-
se por um outro tipo de documentos. Como as 
construções monásticas ou as catedrais, sig-
nos doutrinários, políticos e sociais (9). Abor-
dou um período — a «Alta Idade Média» — 
de  um ponto de vista sem precedentes na his-
toriografia anterior. É, aliás, a este respeito 
que Guerreiros e Camponeses me suscita 
maiores reservas. 

A sociedade medieval europeia 
— um horizonte teórico 

Pensar comparativamente o Ocidente euro-
peu, libertá-lo do europocentrismo, constitui, 
a meu ver, a ambição maior deste livro. Para 
isso Duby recorreu explicitamente ao Essai  
sur le don de Marcel Mauss — embora se te- 

nha já também pronunciado pela pertinência 
da utilização, na análise das sociedades me-
dievais europeias, dos conceitos de reciproci-
dade e redistribuição formulados por Karl Po-
lanyi (10). É, sobretudo, através da aplicação 
da noção de «don» que Duby inova. Ela per-
mite-lhe explicar uma  sociedade  retalhada 
por guerras endémicas, em que grupos de 
guerreiros se dedicam ao roubo, à pilhagem. 
Terras, homens, jóias, são depois distribuídas 
pelos homens dos senhores, vão constituir o 
legado pio dos mosteiros. Mas a reciprocidade 
existe, sistemática. Os dependentes contri-
buem com auxílio, «serviço», os camponeses 
com «presentes», os monges intercedem pela 
família do doador. Se não existe troca mone-
tária, a circulação de bens faz-se, principal-
mente, através das modalidades do «don». 

A proposta de Duby possui um duplo alcan-
ce, descritivo e teórico. Centra a explicação no 
que, durante muito tempo, fora tido por irre-
levante ou marginal. Insere-se no conjunto 
das tentativas de constituição de uma história 
antropológica. Possibilita, talvez, partindo do 
terreno da história social, uma convergência 
com o estudo de Louis Dumont (11) sobre a 
génese do económico enquanto categoria au-
tónoma, enquanto ideologia, no ocidente eu-
ropeu. Mas subsistem muitas questões sem 
resposta. Como se processa o contacto entre 
uma sociedade regida pelo «don» — que cor-
responde, grosso modo, à primeira fase obser-
vada no «arranque» económico europeu, por 
Duby — e uma outra em que predomina o 
«modo de produção senhorial»? Quando se fa-
la em «oferendas» camponesas, estamos pe-
rante verdadeiras modalidades de «don» ou 
perante a sua ideologia? No estado actual dos 
nossos conhecimentos afiguram-se-me correc-
tas as observações produzidas a respeito deste 
tema central de Guerreiros e Camponeses por 
W.G.L. Randles (12): «Será que algum dia 
poderemos vir a saber em que medida é que 
estes termos pertenciam a realidades concre-
tas ou se limitavam apenas a ocultar, sob uma 
terminologia hipócrita, actos de uma verda-
deira prepotência, quando não mesmo incon-
fessáveis fraquezas? Se nos fosse possível atin-
gir a realidade oculta por detrás das palavras, 
será que nos seria possível situar este ou aque-
le caso, nesta ou naquela categoria? Ou não 
seria antes muito provável que se viessem a re-
velar inextricavelmente entrelaçados no âmbi-
to da sua própria essência?» 

Problema central em aberto. Porventura foi 
a minha leitura que lhe conferiu este carácter, 
quase exclusivo. São possíveis muitas outras 
neste livro, onde o rigor científico não se afas-
ta do romance. • 

(1) Comentário elaborado a propósito da tradu-
cão portuguesa — publicada pela «Editorial Estam-
pa» — dá obra de Georges Duby The Early Growth  
of the European economy — Warriors and Peasants  
from the seventh to the twelfth century. A minha 
abordagem baseia -se na edição francesa Guerriers  
et Paysans, VII-XII siècle premier essor de l'écono-
mie européenne, publicada pela Gallimard em 
1973.  

(2) Don —  Resumindo, de acordo com Marcel 
Mauss, dádiva cerimoniosa, implicando generosida-
de, rivalidade ostentatória e reciprocidade, sob pena 
de conflito. Veja-se de Marcel Mauss Essai sur le  
don in Sociologie et Anthropologie, Paris, 1968. 

(3) V. de Henri Pirenne sobretudo Mahomet et  
Charlemagne (1937) e Les villes du Moyen Âge 

 (1927), ambos publicados em português, pelas Edi-
torial Início e Publicações Europa- América, respec-
tivamente. 

(4) Primeira edição, 1936. Já publicado em Portu-
gal por Edições 70. 

(5) Primeira edição, 1931. 
(6) Primeira edição, 1960. 
(7) V., por exemplo, de Georges Duby La Societe  

aux XI et XII slides dans Ia region mâconnaise 
 (1953), L'économie rurale et la vie des campagnes  

dans l'Occident medieval (1962) e Hommes et Struc-
tures du Moyen Age (1973).  

(8) A obra referida de Marc Bloch é Les Rois  
Thaumaturges (1924). 0 livro de Duby foi publica-
do em 1978. 

(9) Entre várias obras de Duby sobre estes temas, 
sublinho as mais recentes: Saint Bernard et fart cis-
tercien (1976) e Le Temps des Cathédrales (1976).  
Tradução portuguesa: O Tempo das Catedrais (Edi-
torial Estampa). 

(10) V. a contribuição de Georges Duby no núme-
ro especial dos Annales, Pour une Histoire Anthro-
pologfque, 1974, publicado em português por Edi-
ções 70.  

(11) Louis Dumont Homo aequalis — Genése et  
épanouissement de l'idéologie économique, Paris, 
Gallimard, 1977. 

(12) W.G.L. Randles «La reciprocité dans l'Afri-
que bantu» in Annales, o.c.  
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Poesia 
Pedro Tamen, Horácio e Coriáceo, Círculo de 
Poesia, Moraes Editores 
Poeta difícil, sent dúvida. Mas, sobretudo. 
porque se demarca de uma certa «poeticida-
de» demasiado óbvia, e consegue. a custa de  
inesperados, surpreendentes e calculados so-
bressaltos de linguagem, transcrever os dis-
cursos do quotidiano e a mentória de outros 
discursos. E talvez Pedro Tamen se torne um 
poeta «faci!» se nos deixarmos conduzir pelo  
dizer imediato das palavras. Tão simples co-
mo este dizer: «Que é isto de silêncio? /  
Não ouve o marinheiro o arar / e ele ruge. 
Nem o mar  / ouvirá jamais o nurrinheiro». 
Poesia de uni certo e despistante silêncio da  
poesia — ruas também «silêncio. pétala arris-
cada / da flor em tumulto.» Urn livro impor-
tante.  

Fernando Guerreiro, Poemas interiores, Edi-
cão do Autor 
Prossegue Fernando Guerreiro uma obra poé-
tica e ensaística mais interessante pela tensão 
que transporta do que pela nitidez dos resul-
tados que atinge. Agora propõe-nos trazer a verso  
«certas cenas intimas que o costume silencia».  

Ernesto José Rodrigues, Manuel Martins, 
Maria Augusta Maia, Mário de Carvalho, A  
Peste, Quatro Elementos Editores 
Depois do Mar. a Peste. «A peste é transmiti-
da pelo ar, segundo uns, pela água, segundo 
outros. Diz-se que o fogo purifica. Quanto à 
terra, tudo nela germina e cresce. A água ex-
tingue o fogo. Assim, a peste pode sempre 
continuar a propagar-se». E como efeito dessa  

propagação, aqui gráfica e textual, que este 
caderno se apresenta. Empreendimento algo 
perturbante, porque insitundo e ir;situável. 
Contudo, há um interessante trabalho de van-
guarda cultural que aqui se vai inscrevendo. 

António Feijó, Sol de Inverno, seguido de  
Vinte Poesias Inéditas, introdução bibliográ-
fica e notas de Alvaro Manuel Machado, Bi-
blioteca de Autores Portugueses, Imprensa  

Nacional — Casa da Moeda  
Mais uma bela ediçaõ da Biblioteca de Auto-
res Portugueses:  um  texto de António Feijó, 
acompanhado de produção inédita, e de um 
estudo que procura siivar o autor «entre o 
parnasianismo. o decadentiszno e o sin:bolis-
mo». E nesta perspectiva que Sol de Inverno 

 aparece como «obra de sín tese».  

Ficção 
Wanda Ramos, Percursos (do Luachimo ao  
Luena), Editorial Presença 
Até agora autora de poesia pouco conhecida, 
é com um texto aparentemente em prosa que 
Wanda Ramos se revela ao obter o Prémio de 
Ficção 1980 da Associação Portuguesa de 
Escritores, num livro cuja referêrrcicr à reali-
dade africana e a composição fragmentária 
ressaltam do próprio titula; Trata-se afinal de 
«massa posta a fermentar, crescida, pastosa,  
coesa, segregando bolhas aqui e além», bolhas 
que se tornam «reminiscências quase estan-
ques, já perderam cr rigidez do bloco de maté-
ria, deixar: já antever prováveis esculturas».  

Este livro mostra-nos u trabalho de «as anti-
gas bolhas - quase - esculturas cr refundirem-
se, a tomarem nova forma global e indiscrimi-
nável que se fecha no tempo e assim: nos difi-
culta a decifração». Será escritor, dirá Wanda  

Ramos, algo que efectivamente oscila entre 
uma ficção perdida e um poema por encon

-trar. 

Arnaldo Gama, Paulo, o Montanhês, com um 
estudo de Maria Leonor Machado de Sousa, 
Biblioteca de Autores Portugueses, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda 
Publicado pela primeira vez en: A Península, 
en: 1853, este romance situa-se ria linha de 
unia literatura romântica de exaltação de 
bandidos e salteadores. Recomenda-se, era 
particular, aos apreciadores de emoções vio-
lentas e sentintentos excessivos — ou para  
aqueles que ainda sabem fruir a desprevenida 
ingenuidade disso. 

Ensaio 

Lewis Mumford, Arte e Técnica, Arte e Co-
municação, Edições 70  

Que a arte esteja do lado do sujeito e a técnica 
do lado do objecto. que a técnica domine o  
mundo contemporâneo, e que por isso se tor-
ne recomendável o reforço do subjectivo e do  
artístico — eis  um  ponto de partida, de sabor 
claramente humanista, para pensar o nosso 
tempo. 

Gillo Dõrfles, Novos ritos, novos mitos, Arte e 
Comunicação, Edições 70 
Um  conjunto notável de ensaios sobre ritos e 
mitos do imaginário contemporâneo. Con: 
Gillu Dõrfles. o leitor poderá compreender co-
mo um grande pensador da arte do nosso tem-
po pode acabar por escrever páginas admirá-
veis sobre a banda desenhada ou o caso de Ri-
ta Pavone. Na linha das Mitologias de Bar-
thes, mas como unia visão que se pretende 
menos negativa. 

Roger Caillois, O mito e o homem, Perspecti-
vas do Homem, Edições 70 
Um  espírito racionalista fascinado pelos fenó-
menos da desrazão. Por isso Caillois, grande 
ensaísta contemporâneo, se propõe conceber 
de  um  modo unitário as diversas manifesta-
ções da  imaginação  humana — do biológico 
ao cultural, do singular ao colectivo. Entre os 
vários ensaios reunidos neste volume, com da-
ta original de 1938, poder-se-á salientar, para 
os que os vivem no parolo terror fascinado das 
coisas francesas, o excelente artigo intitulado 
«Paris, mito moderno». 

H. R. Trevor-Roper, Religião, reforma e  
transformação social, Colecção Métodos, Edi-
torial Presença 
Unr clássico da historiografia contemporânea. 
uma obra fundamental. No conjunto dos en-
saios aqui reunidos, há uni fio que os reúne: 
pensar «a crise do governo, da sociedade e das 
ideias que se verificou na Europa e em Ingla-
terra entre a Reforma e meados do século  
XVII». E no âmbito dessa crise que toma lu-
gar o famoso estudo sobre as bruxas na Euro-
pa dos séculos XVI e XVII.  

Pierre Salama, Sobre  o Valor, elementos para  
uma critica.. Movimento, Livros Horizontes 
De  um  lado as teorias neoclássicas, examinadas.  
não por prazer. mas por dever de crhica. Para, no 
outro lado, surgir, triunliune e inevitável a análise 
marxista.  Trabalho feito na perspectiva de urna  
crítica da economia política.  

Jacques-Philippe Leyens, Psicologia Social, 
 Persona, Edições 79 

Sabe o leitor o que são as experiências de  
Milgram? Elas pernritern avaliar a sua (nos-
sa) capacidade de recorrer à tortura se para 
tal nos for dada uma boa causa, cientlficcr, 
por exemplo. Assim se demonstra como nos 
sabemos ,  sent grandes hesitações, submeter à 

 autoridade, desde que o Outro apareça con;  
suficientes garantias para a exercer. São expe-
riências deste tipo que cornstituent alguma da  
matéria desse campo da ciência que se desig-
na de «psicologia social». Numa abordagens 
especialrnerue temática. Leyens expõe-mios,  
com acentuado rigor. o que de irais interes-
sante se temi: concluído: mecanismos  de identi-
dade, irritação, mudança  de atitude, agres-
são, etc..  

Juan F. Marsal, Conhecer Max Weber, Ulis-
seia  
Talvez fosse melhor traduzir o próprio Weber 
do quë estas rápidas introduções. Neste domí-
nio, o que se passa entre nós é bens pior do  
que o panorama en: lingua castelhana — que 
o autor já considera deplorável. Mas, à falia 
disso, temos um curto ensaio informado, que 
pretende desligar Weber das interpretações 
f'urrciornalistas e dos epígonos antimcrrxistas  

(que o procuram propor como um «Marx du  
burguesia»), para o apresentar como um  au-
tor itzteressazzte precisamente  porque profun-
damente contraditório.  

Bruno Munari, Fantasia, Colecção Dimen-
sões, Editorial Presença 
Uma tentativa muito acessível e ilustrada de 
nos convidar a desenvolver um  pensamento vi-
sual que não ponha de ludo a fantasia e a ima-
ginação. 

Anthony Kenny, São Tomás de Aquino, 
 Mestres do Passado, Publicações Dom Quixo-

te  

Um pequeno livro que constitui unia obra sé-
ria e qualificada. Poderá parecer  um  tema in-
digesto. Contudo, São Tommás de Aquino de-
verá ser matéria obrigatória para qualquer fu-
turo candidato à Presidência da República... 
E o livro de Anthony Kenny será um bom co-
meço.  

Revistas 
Análise Social, revista do Gabinete de Investi-
gações Sociais, n.° 64 (segunda série, volume 
XVI, 1980 - 4.°)  
Urna das mais  prestigiadas publicações cientí-

ficas de nível universitário. Neste número. 
João Ferreira deAbneida estuda as mudanças 
nas práticas colectivas e nas referências sim-
bólicas e culturais a partir duma análise do fe;  

nómezro dez festa enr Fonte Arcada, Manuel de 
Lucena procura caracterizar o capitalismo 
português. e alguns dos problemas que se lhe 
deparam, a partir da acção das federações de  

grémios de lavoura, Maria Eduardo Ribeiro e 
Judite Sarmento estudar: en: diversos países a 
problemática das políticas dos rendimentos, e  
Farelo Lopes dá-nos os primeiros elementos 
para uma análise da  ideologia da Seara Nova 

 como articulação de elementos de carácter de-
mocrático e de carácter antidemocrático, num 
trabalho que tern por temer «A rendição da 
cultura liberal». 

Figuras —  3  
Propriedade do Grupo de Estudos de Semió-
tira e Poética do Porto. esta revista. dirigida  

por Rui Magalhães, prossegue um curioso 
trabalho de produção textual e teórica, que, 
sendo sugestivo, aparece ainda n;arcc;do cla-
ramente por certas figuras tutelares, em parti-
cular Derrida. No areio, entre alguns poemas 
de menor qualidade, depara-se-nos uma mon-
tagent de textos produzida por António Roa-
mos Rosa. G.L.  
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O que é a social-democracia?  
Michel Rocard, Jean-Paul Martin, Gilles  
Martinet, Gérard Sandoz e Pierre d' Almeida  
Moraes Editores, col. Pistasi  
150$00  

As formas múltiplas e, em alguns casos,  

originais que têm assumido as crises capitalis-
tas dos últimos anos assim como — coisa di-
versa — a paralela e progressiva crise do mo-
delo de regulação keynesiano tem provocado,  
em diversos países e línguas, um ce rto flores-
cimento de literatura sobre «a social-
democracia». Tal é, pelo menos, e por razões  
que não cabe aqui desenvolver exaustivamen-
te anossa hipótese explicativa para o súbito  

enriquecimento dos estudos genealógicos so-
bre a família dos Marx-Lassalle. Por um lado,  
num primeiro momento, as recentes crises ca-
pitalistas (anos 70) puseram em evidência a  

inadequação das velhas receitas liberais quan-
to ao objectivo de estabilização das grandes  
variáveis do sistema e chamaram mais forte-
mente a atenção para os êxitos — ao menos,  
parciais — das políticas . intervencionistas,  

«sociais-democratas». Por outro  lado,  quase  
simultaneamente, o aprofundamento conjun-
tural das crises tendo colocado à beira do co-
lapso o que, grosso modo, se pode designar  
por art iculação entre o «modelo Keynesiano» e  
o «sistema de poder político social -democrata»  
fez surgir esta questão: vão as experiências so-
ciais -democratas, enquanto experiências de  
poder, sobreviver ao colapso dos modelos de  
regulação sobre os quais construíram, desde o  
fim da II Guerra, situações de governo e hege-
monia, renovando-se e gerindo assim os no-
vos tipos de conflitos ou, pelo contrário, vão  

afundar-se, sabe-se lá por quanto tempo, com  
as suas imutáveis políticas de concertação,  

deixando o terreno às elites e às ideologias  

neoconservadoras, ultraliberais, ou anarco-ca-
pitalistas imbuídas de neodarwinismo social,  
de sociobiologia e de uma fiscalidade desi-
gualmente permissiva? Em qualquer dos ca- 

sos, uma reflexão aprofundada sobre as expe-
riências sociais-democratas ocupa um lugar  
de primeiro plano na análise do futuro políti-
co do continente europeu.  

Assim, historiadores, sociólogos, economis-
tas, ou simplesmente políticos e ideólogos — 
entendam-se estes no sentido comtiano, isto é,  
«utopistas» e «revolucionários» — tem-se dedi-
cado, nos tempos mais recentes, a renovar, ou  
simplesmente, a actualizar e divulgar análises  
diversas sobre o movimento que, segundo  
Bernstein, não ousava «parecer o que era».  

O livro colectivo «O que é a social-
democracia?» " agora editado em português,  
representa, antes de mais, uma inte rvenção  
precisa numa conjuntura específica e datada,  
destinada produzir efeitos concretos e, em  
parte, anunciados. Ou seja, abrir (ou reabrir)  
o debate no interior (prioritariamente) do so-
cialismo francês, em 1979, sobre modos de  
transformação e regulação social propostos e  
praticados por partidos sociais-democratas,  
em situação de poder governamental. Se tiver-
mos em conta o que «sobrou» como problemá-
tica política das fo rtes esperanças «governa-
mentalistas» que animaram a esquerda e o so-
cialismo franceses desde 1974 (campanha pre-
sidencial Giscard-Mitterand) até às legislati-
vas de 1978; se tivermos presente o carácter  
proibido e fortemente evocativo que, na cultu-
ra política francesa (e, de resto, na portugue-  _ 
sa recente) se liga à expressão «social-
democracia» compreende-se que os autores,  
evitando as questões candentes da social-
democracia dos dias de hoje, tenham procura-
do desbloquear o debate tomando como eixos  
de ataque a ve rtente «histórica» e o pendor  
«diferenciação» das diferentes sociais-
democracias. Por um lado, o texto colectivo  
«diz»: a social-democracia é algo que vem do  
passado, de longe, imbricada no movimento  
operário e constitui uma sua legítima e dura-
doura expressão. Adivinha-se contra que tipo  
de posições se assesta este enunciado: com  
efeito, «reafirma-se» que não se trata nem de  
um «desvio» reformista em relação a um mo- 

delo revolucionário, nem de um «enxerto» ex-
terno num corpo operário são, nem de um  
agente de uma conspiração imperialista da  
qual seria mero «instrumento», nem, muito  
menos, movimento ou pa rtido de natureza  
«social-fascista» como o caracterizaram os es-
trategos da III Internacional antes que a ine-
vitabilidade da ascensão nazista os tivesse fei-
to voltar a concepções mais medianamente  
prosaicas de aliança «frentista» com os «refor-
mistas» da pequena-burguesia. Por outro la-
do, o texto pretende evidenciar quão a social-
democracia é mais diversificada do que a his-
tória a tornou aos nossos olhos, realidade  
multiforme e complexa ao contrário do que  
sugere o monolitismo que lhe é atribuído nas  
simplificações que globalmente a 'reduzem à  
identificação com o modelo alemão. É o que o  
texto procura demonstrar através do trata-
mento em capítulos separados da social-
democracia alemã (Gérard Sandoz), do tra-
balhismo inglês (Pierre d' Almeida), do parti-
do social-democrata sueco (idem), além de  
um capítulo dedicado à relação entre social-
democracia e marxismo (Jean-.Paul Ma rtin),  
de um outro dedicado à relação entre a social-
democracia e os sindicatos (Gilles Ma rtinet)  
além da introdução genérica de Michel Ro-
card.  

É bem conhecida a forma diversa como se  
estruturou a relação pa rtido-sindicatos no  
«caso inglês» e no «caso alemão», determinan-
do sistemas de relações de força bem,diferen-
ciadas. No «caso alemão», o partido cria os  
sindicatos com o intuito de alargar a sua ac-
ção do «campo político» ao «campo indus-
trial». No «caso inglês», os sindicalistas, fo rtes  
e organizados, criam uma coligação política  
que lhes permita, sem mediações excessiva-
mente sinuosas como acontecia aquando dos  
sucessivos pactos com os «liberais», fazer ouvir  
a voz dos trabalhadores no parlamento de  
Westminster. De resto, a especificidade origi-
nária do trabalhismo inglês lança uma luz al-
go esclarecedora sobre o tipo de conflitos em  
gestação recente no «Labour», os quais tem  
como causa próxima a mudança no modo de  
seleccionar os candidatos a deputados. Mu-
dança que, formalmente, representa, em par-
te, um regresso ao modo de funcionamento  
original, segundo o qual os deputados traba-
lhistas eram considerados como representan-
tes no Parlamento do conjunto dos trabalha-
dores sindicalizados e recebiam as suas direc-
tivas na sessão anual do TUC (Congresso dos  
Sindicatos). Nada disto se passa ou se poderia  
passar segundo a tradição alemã. E menos  
conhecida e menos soblinhada a diferente re- 

lação com o marxismo: enquanto, por um la-
do, a social-democracia alemã, pelo menos,  
desde o congresso de Erfurt (1891) que marca  
a derrota (temporária) das concepções de Las-
salle, se encontra imbuída das ideias dos «ve-
lhos de Londres» o que, de resto tem como  
consequência que mesmo os dirigentes ale-
mães mais assumidamente «direitistas» como  
Bernstein raciocinam em termos que denotam  
a influência de Marx, por outro lado, os fa-
bianos do trabalhismo inglês ignoram sober-
bamente a polémica, os debates e a tradição  
marxistas, o que tem como consequência que  
as referências ao marxismo dos dirigentes das  
suas sucessivas «alas esquerdas», ao longo de  
décadas, sejam ou extremamente diluídas ou  
até inexistentes. Quer isto dizer que o traba-
lhismo inglês se situa mais «à direita» do que a  
social-democracia alemã? As características  
acima apontadas não impedem o «Labour» de  
ser mais receptivo a uma apreciação positiva  
do papel das nacionalizações numa «economia  
em transição» do que os seus homólogos ale-
mães ou suecos que, por exemplo, valorizam  
muito mais os efeitos positivos da descentrali-
zação do aparelho de estado ou a acção sus-
tentada dos municípios. Como é óbvio, a im-
possibilidade de colocar a questão em termos  
unidimensionais, sublinha a importância su-
perlativa da diferença entre as «histórias das  
sociais-democracias», profundamente marca-
das pelas particularidades económicas e cul-
turais das diferentes formações sociais de  
«acolhimento».  

Foi recentemente editada em português  
uma excelente história da social-democracia  
alemã (1), da autoria de um historiador pro-
fundamente conhecedor da Alemanha con-
temporânea. E de desejar que os editores por-
tugueses se venham a interessar pela publica-
ção de obras de tipo semelhante sobre, por  
exemplo, ingleses e suecos, ou, até, por situa-
ções que embora aparentemente marginais e  
desprovidas de interesse como - é o «caso aus-
tríaco» constituem pólos de seguro inte resse  
uma vez que o chamado «austro-marxismo»  
constituiu urna das mais instrutivas tentativas  
falhadas de combinar ce rtas constrições do  
marxismo com as exigências da democracia  
política. Como, por razões diferentes, é ins-
trutivo o caso italiano do pós-guerra. E isto,  
para já não referir o interesse que deveriam  
ter os herdeiros, que deveriam servir para cui-
dar da herança. •  

(1) — «Histoire de la Social-Démocratie Alleman-
de», de Joseph Rovan, Ed. du Seuil, Paris. Tradu-
cão portuguesa: Perspectivas e Realidades, Lisboa,  
1979.  

LIVROS 
 

EDIÇÕES ALM EDI NA — COIMBRA  
— Anedotas Portuguesas e Memórias Biográficas da Corte Quinhentista — Christo-

pher C. Lund  
— Coplas del Menosprecio e Contempto de las Cosas Fermosas del Mundo — Condes-

tável D. Pedro — Edição Preparada por Aida Dias  
— O Cancioneiro Geral e a Poesia Peninsular de Quatrocentos — Aida Dias  
— Rimas de Luis de Camões — Reprodução Fac-Similada da Edição de 1598 — Estudo  

Introdutório de Victor Aguiar e Silva  
— Relação da Vida d'EI Rey D. Sebastião — Pe. Amador Rebelo  
— A Questão Ibérica (1850-1870) — Manuela Mascarenhas  
— A Ideia de Decadência na Geração de 70 — António Machado Pires  
— Para a História da Cultura Po rtuguesa do Renascimento (A Iconografia do Livro Im-

presso em Po rtugal no Tempo de Dürer) — José V. de Pina Ma rt ins  
— A Consciência Nacional Po rtuguesa (Ensaio de História das Ideias Políticas) — Mar-

tim de Albuquerque  
— Estilística, Poética e Semiótica Literária — Alicia Yllera  
— Teoria e Técnica Teatral — Fernando Wagner  
— O Poder da Poesia — Grupo Francês de Educação Nova  
— Intertextualidades — a Poétique» n.° 27  
— O Universo do Teatro — G. Girard, R. Oullet e C. Rigault  
— Introdução à Semiótica Narrativa e Discursiva — J. Courtés  

— LinguagemeEstilodeEça — ErnestoGuerradaCal  
— Didáctica do Teatro — José Oliveira Barata  
— A Arte de Contar em Júlio Dinis — Maria Livia de Araújo Marchon  
— Manual Prático de Arqueologia — Louis Frédéric  

— O Poema e as Máscaras — Carlos Felipe Moisés  
— O Discurso da Poesia — «Poétique» n.° 28  

— Do Fim-de-Século ao Tempo de Orfeu — José Carlos Seabra Pereira  
— Estatuto e Perspectiva do Narrador na Ficção de Eça de Queiroz — Carlos Reis  
— Cambes — José Filgueira Valverde  
— A Análise Literária — F. Costa Marques  
— O Romance  Americano — Ronald Weber  
— Mário de Sá Carneiro e a Génese de «Amizade» — François Castex  
— Uma Visão Brasileira da Literatura Po rtuguesa — Leodegário de Azevedo Filho  
— O Surrealismo — Gérard Durozoi, Bernard Lecherbonnier  

— O Universo do Romance — R. Bourneuf, R. Quellet  
— Espaço Autobiográfico em Miguel Torga — Clara Crabbé Rocha  
— Competência Linguística e Competência Literária — Victor A. Silva  
— Introdução à Leitura de Uma Abelha na Chuva — Carlos Reis  
— A Epistolografia em Portugal — Andrée Crabbé Rocha  
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Distribui(,-,ao DIGLIVRO 

Poesia  

O diálogo amoroso 
e o universo do desamor 

António José Saraiva: intensidade e fulgor mantêm-se, mas a rpolitizaçõor em sentido estrito e imediato 
levanta desacordos e dúvidas 

Staab  

Uma secreta paixão 
libertária 
Miguel Serras Pereira 

Filhas de Saturno - escritas sobre o tempo que 
pia 
António José Saraiva 
Livrmia Bertrand 

 450500 

Em Maio e a Crise da Civilização burguesa, 
em Ser ou não ser Arte, bem como em suas in-
tervenções dispersas e nas páginas de outros 
volumes, António José Saraiva consegue um 
pensamento elevado a graus de intensidade e 
fulgor, que, entre nós e alhures, são raros e, 
como a liberdade em toda a nossa história, 
verdadeiramente excepcionais. 

Em Filhos de Saturno — escritos sob re  o 
tempo que passa, esta intensidade e este ful-
gor intempestivos não desapareceram. Pelo 
contrário, o seu contraste com o que, mais pa-
tentemente do que antes, no ideário de Sarai-
va, os pretende integrar, canalizar, «politizar» 
em sentido estrito e imediato —, esse contras-
te, por inquietante embora, não deixa de os 
acentuar, e de alimentar, por isso mesmo ante 
as teses políticas mais «realistas» do Autor, os 
nossos desacordos e dúvidas. 

Ousasse A.J.S. parecer o que é nele a secre-
ta paixão libertária, que os véus ideológicos 
não criam, mas ocultam, e seria como que um 
mestre paradoxal dos que, como eu próprio, 
desejariam aprender a pensar, a viver e a con-
tinuar a aprender, sem mestres nem senhores. 
Sem sequer a necessidade de pensar contra, 
sistematicamente, em oposição a eles. 

Estes «escritos» (de 1974 a 1979) começam 
com as palavras: «Cada homem é um deus 
aprisionado num corpo (...) é um ser transcen-
dental limitado e condicionado pelo mundo 
fenomenológico.» Sob um aspecto decisivo, 
este mundo fenomenológico condicionante é o 
da burocratização universal, quer através da 
«sociedade de consumo» ocidental, produtora 
de indivíduos e grupos cada vez mais exceden-
tários, quer através do capitalismo de Estado, 
do Estado-Patrão de tipo soviético. Ora, é 
precisamente entre um e outro modelo que 
grande parte das análises de Saraiva tendem a 
fazer-nos escolher, e isto em termos de tal mo-
do estritos e não-residuais que as suas propos-
tas de aceitação do mal menor (o mercado oci-
dental) se confundem alarmante e frequente-
mente com a defesa a todo o preço de um su-
premo bem. 

João Rui de Sousa 

Um momento antes 
Jacinto Magalhães 
Edições Nova Renascença 
200.100 

Estes poemas em prosa constituem primor-
dialmente o lugar onde se desenvolve o nasci-
mento e a plenitude de um diálogo amoroso 
em que o jogo de viver (p. 9) não raro se con-
funde com um muito essencial sentido de li-
berdade, aquele descaminho que os «cami-
nhos» do poeta preceituam, com a suplemen-
tar intromissão, digamos que obrigatória, da 
referenciação paradisíaca — a cumplicidade 
daqueles lugares selectos (arvoredos, rios, 
ilhas, dunas, areais...) que a natureza reserva 
sempre aos amorosos. Nesse diálogo se inscre-
ve, como será óbvio, um sensorialismo onde 
corpo, maõs e lábios constituem tópicos mais 
obsessivos e onde o ritual dos gestos toma, en-
quanto instrumento de comunicação, ascen-
dente nítido em relação à linguagem verbal 
(Dizer, é com as mãos que estendo, p. 43). 

Do outro lado desse universo que, real ou 
mítico, dá ao homem a transparência, a am-
bicionada possibilidade, do existir nu ou do 
existir apenas coberto com a manta dos so- 

É aqui, todavia, que as questões decisivas 
se levantam, e nós temos o direito de opor 
aquilo a que Saraiva chama o nosso «ser 
transcendental» à alternativa em que o espíri-
to da época, e não o corpo individual, tende a 
encerrá-lo. Talvez, a este propósito, devêsse-
mos dizer que cada corpo é um deus aprisio-
nado numa alma de hierarquia e mercado, 
numa ética da produção e do consumo, que o 
instrumentaliza e achata, prosseguindo a uto-
pia negativa da sua sistematização unidimen-
sional acabada, da sua redução completa à 
ordem de funções do «sistema» estabelecido. 
Utopia negativa, porque o próprio «Sistema» 
jamais poderia funcionar sem esse excesso do 
corpo sobre a razão dos organigramas que o 
perturba, ou que, em termos automobilísti-
cos, o empana. 

Assim, por exemplo, por que teremos de es-
colher contra a ameaça das multinacionais — 
dado que «estamos num mundo mercantil» e 
porque «a acumulação de capital pelo Estado 
(...) exigiria uma ditadura terrorista para na-
da» — «um capitalismo nacional suficiente-
mente forte», «o caminho (...) da acumulação 
de capital pelas empresas privadas», em que 
«todo o excedente tem de ser investido na pro- 

nhos (p. 45), vamos encontrar, ainda que em 
grau mais atenuado, o universo do desamor: a 
inquinação (e o epílogo) dum privilegiado en-
tendimento entre dois seres; e a corrosiva 
consciência de desadaptação a uma «cidade» 
(a teia social) que apenas se enfrenta ou se , 
consente na tristeza dos escondorijos, na escu-
ridão do aparentar (p. 21) e onde as palavras 
medo, amargura e solidão têm o maior peso. 
É o universo ve rtiginoso e cáustico do distan-
ciamento em relação aos outros — esses ou-
tros de que, por nos ficarem estranhos ou 
mesmo inimigos, nos é preciso separar em 
crispação ou no refúgio, afinal ineficaz, do 
mais bem defendido «Castelo» (título daquele 
que é, significativamente, o último dos textos 
deste livro): 

(...) Fechei cuidadosamente todas as jane-
las, ergui a ponte levadiça e deixei buracos 
infimos nas seteiras. As heras que plantei jun-
to dos torreões deram-lhes um aspecto aban-
donado como convinha ao refúgio de um soli-
tário. Um riso de criança veio, uma manhã, 
demonstrar-me que tinha sido descoberto. Vi-
vi então o intervalo entre o riso e o começo do 
assédio. Senti ranger as máquinas de guerra e 
desbastar o tronco que rolaria em direcção a 
entrada. Morri antes de cair a primeira pedra" 
enviada pela catapulta que os homens trazem 
no lugar do coração.  

dução de mercadorias exportáveis e de máqui-
nas», sem ao menos «a veleidade de praticar 
em Portugal uma política social-
democrática»? Para deixar de lado a questão 
principal (a de saber quem terá o direito de 
decidir pelos outros os sacrifícios que estes te-
rão de pagar) — não haverá outros caminhos, 
embora marginais à cena política dominante, 
nas malhas do sistema, no que escapa ao que 
Henri Lefebvre chama o modo de produção 
estatal e que, apesar de todo o seu poderio, 
não resume em si o «mundo fenomenológico» 
no seu conjunto, antes reprimindo a possibili-
dade presente de outras relações com esse 
mundo e, nele, connosco próprios? 

Ou, de outro ponto de vista, como não es-
tranhar aqui a ausência de qualquer interro-
gação de Saraiva sobre a autogestão, as solu-
ções cooperativas, quer em termos moderados 
e gradualistas, quer em termos da criação 
pontual de tipos libertários de socialização e 
sociabilidade? 

«No íntimo da minha consciência e da mi-
nha afectividade repugna-me a sociedade de 
mercado e a engrenagem do capital, e penso 
que eles estão destruindo a alma e a vida» —, 
mas porque teremos então de viver e escrever e 
pensar e agir, criticamente ou não, num em-
penhamento tendencialmente exclusivo, em 
função destas alternativas capitalismo-
burocráticas, sem experimentar, ir experi-
mentando outras, que não sejam apenas con-
tra o sistema, chorando sem remédio a impos-
sibilidade da sua total destruição instantânea, 
mas vão sendo novas maneiras de afirmar e 
transformar, assumindo a aventura do devir e 
o ímpeto simultâneo próprio de toda a perma-
nência? • 

Estes, quanto a nós, os mais fo rtes; os mais 
densos e os mais aliciantes dos possíveis signi-
ficados deste livro. Pena é que ao nível da ex-
pressão o autor nem sempre tenha oferecido 
às suas páginas a mesma força, a mesma den-
sidade e a mesma capacidade de aliciamento. 
Pode falar-se, por exemplo, de uma imagética 
demasiadas vezes presa do lugar-comum e, 
portanto, desnecessariamente empobrecida. 
Pode falar-se de frequentes hiatos discursivos 
ou de um excesso de pendor denotativo que 
toma prevalência ali onde o texto parecia (e 
merecia) avançar para a transfiguração. Co-
mo pode falar-se da demasiada condescen-
dência do autor para consigo próprio no crité-
rio adoptado na selecção dos textos. 

De qualquer modo, fica bem à vista que Ja-
cinto Magalhães não desconhece a aventura 
da multiplicação referencial, o quanto as pa-
lavras podem ser a noite, o frio, o vento... 
(p. 43) e as mais das coisas que, do azul às nuvens 
que o podem cobrir, o espírito criador pode 
colocar no seu caminho. Como ficam bem à 
vista — sobretudo em alguns dos melhores 
textos: «Caminhos», «Vidraças», «Existir», «O 
Castanheiro», «A Claridade» e «O Castelo», 
por exemplo — os «indícios de ouro» de uma 
capacidade recuperadora ou inventiva que 
apenas é preciso levar às mais exigentes .e de-
cisivas consequências. • 

Parodiando 

os romances 
epistolares 
do séc. XVIII, 

este novo livro 

de ALMEIDA FARIA, 
cuja acção 

decorre de 
Abril de 74 
a Março de 75, 
encerra a trilogia 
de que fazem parte 

A Paixão e Cortes. 
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Aptas plásticas  

Pomar: o jogo  
da verdade  
Rui Mário Gonçalves  

Helena Vaz da Silva com Júlio Pomar  

Edições António Ramos, col. Afinidades  
Electivas  
500$00  

Leitura agradável e útil é proporcionada 
pelas Edições António Ramos, que iniciaram 
uma colecção de entrevistas com a rtistas. He-
lena Vaz da Silva interroga Júlio Pomar, isto 
é, faz falar o pintor. O texto resultante respei-
ta bem a linguagem oral de Pomar. E esta é 
uma das qualidades que torna o livro atraen-
te, desde a primeira à última página. 

A conversação é fluente. Pomar revela-se 
bastante, expõe-se sem presunção. Nenhuma 
pose, nenhum histerismo, nenhuma vontade 
de parecer ser mais do que aquilo que se é. Es-
tão, frente a frente, a probidade de um artis-
ta, com obra e com público, e a probidade de 
uma profissional do jornalismo. 

Como levar um pintor a fornecer, por meio 
de palavras, os dados esclarecedores do seu  

do factos, avançando hipóteses, nunca sobre-
pôs porém o seu discurso ao do entrevistado  
— vício muito frequente em alguns críticos,  
quando fazem entrevistas.  

O livro aparece-nos como um jogo da ver-
dade, tal como poderia acontecer num en-
contro, uma vez. Outro encontro forneceria  

talvez outras informações, mas não necessa-
riamente uma revelação diferente da persona-
lidade de Júlio Pomar. Este revela a sua ma-
neira actual de estar no mundo, a sua opinião  
sobre as obras de outros pintores, sobre a sua  
obra, sobre si próprio.  

Para despertar a curiosidade do leitor,  

transcrevo algumas declarações de' Pomar.  

«Em Maio 68, estava eu a refazer interpreta-
ções das batalhas de Paolo Ucello que, reduzi-
das aos seus elementos mais simples, são lan-
ças, paus, capacetes...» Daí a felicidade da sé-
rie ou ciclo de pinturas realizadas então sobre  

os acontecimentos.  
Sobre a sua pintura, que nos últimos dez  

anos recorre.a cores  lisas:  Há «a superfície da  
tela antes de ser pintada e há um tomar conta  

da imagem; ela não vai só depor-se sobre a su-
perfície, vai fazer corpo com ela».  

Sobre a arte do retrato: «Nos retratos a lá- 
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pensamento visual? Tarefa difícil. Ambos têm  

consciência dessa dificuldade. Pomar: «O  

intrínseco da pintura passa pelo não historiá-
vel, senão bastar-nos-ia ser ceguinhos e ouvir  
relatos.»  

A missão de um entrevistador é todavia ins-
tigar o entrevistado para um jogo em que o in-
terrogatório se dispõe a mudar d e  ângulo e de  
nível, tantas vezes quantas as necessárias, sa-
tisfazendo entretanto a curiosidade real, que  

não se formula apenas em perguntas directas,  
nem exige sempre respostas simples, mas  
aceita mergulhar na complexidade dos pro-
blemas da actividade artística.  

Seria preferível um diálogo entre o pintor e  

um crítico profissional? Seria, em alguns as-
pectos, diferente. Mais minucioso, talvez, no  
esclarecimento de alguns momentos da histó-
ria cultural portuguesa, nomeadamente a  

época heróica do neo-realismo dos anos qua-
renta e cinquenta; e seria também mais técni-
co na caracterização das obras. Mas dificil-
mente seria melhor na caracterização do ho.  

mem.  
Cada diálogo tem a sua coerência própria, e  

cabe imenso mérito a Helena Vaz da Silva ter  
desencadeado este, tal como está. Com  ele-
gância e agilidade mental, Helena Vaz da Sil-
va não deixou o jogo perder-se em tempos  
mortos, respeitando, com hábil psicologia, a  
maneira de exprimir-se, e respeitando tam-
bém alguns desvios de rota dó entrevistado,  
sabendo suspender e retomar as questões.  
Com  perguntas de variado âmbito, lembran- 

pis que eu fazia há alguns anos, que eram  

muito trabalhados, eu em geral começava vá-
rios retratos ao mesmo tempo. .  Vinha o retra-
tado, eu fazia o possível para que ele fosse  

contando coisas e fosse esquecendo a sua posi-
ção de retratado. Então começava uma espé-
cie de ir à caça, de tentar prender a coisa fu-
gaz que de repente vinha ao de cimo... Acaba  

por ser mais verdadeiro, uma ilusão de verda-
de muito maior do que a que se consegue com  

a enumeração simples e imediata de todos os  

detalhes. No fundo penso que o que me atrai  

num retrato é a necessidade de uma grande  

síntese e a dificuldade dela.»  

Sobre obras passadas: «Quanto à surpresa  
que me possam dar obras minhas de que me  

separei há muito, é obra do tempo que delas  

me fez sair. Sobretudo do facto de não ter fi-
cado parado a lembrá-las, de ter vivido outras  

experiências.»  
Anos de aprendizagem: «Quando eu anda-

va nas Belas-A rtes de Lisboa faltava às aulas  
que nada me excitavam e ia para a Ribeira ali  
a dois passos.»  

O livro contém mais de cem ilustrações, al-
gumas a cores, reproduzindo pinturas das di-
versas épocas, desenhos, fotografias de Po-
mar e de alguns amigos.  

A mesma editora está a preparar um livro  
semelhante sobre Helena Vieira da Silva.  

Também a Arcádia está já imprimindo uma  
série de entrevistas inéditas «captadas» a Sa-
rah Affonso. Há que aplaudir estas iniciati-
vas.  
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Exposições 

A importância 
de ser profissional 

«Cogumelos,, pelo Teatro do Mundo: até ao fim do mês no Vasco Santana, depois de uma crise de 
crescimento 

Teatro 

Terra madrasta 
para "Cogumelos" 

A BIBLIóFILA, LDA. 
QUADROS, GRAVURAS ANTIGAS 

E MODERNAS 

EXECUTAM-SE MOLDURAS 

VISITE-NOS 

RUA DA MISERICÓRDIA, 102 — TELEF.: 36 34 76 	 1200 LISBOA 

Maria João  Brilhante  

Qualquer pessoa terá autorização para julgar 
por seis pence ou doze pence ou mesmo dezoi-
to pence, dois xelins, meia coma, de acordo 
com o preço do seu lugar: com a condição de 
o seu lugar não valer mais do que o seu enten-
dimento: Ben Jonson (I) 

Falo dos vários cogumelos que nestas ter-
ras nascem, uns mais saborosos que outros, 
mais desenvolvidos se na «terra» existe o ne-
cessário, todos tentando exibir-se e seduzir 
quem os olha. Acontece, por vezes, não che-
garem a desenvolver-se, a enfezarem precoce-
mente como se decidissem não correr risco. 
Muitos obstáculos, de facto, se lhes deparam. 
Que fazer quando lhes é negado um lugar on-
de nascer, quando não encontram as condi-
ções de que a «espécie» necessita? Quem os 
aprecia, mais tarde, ou não se dá conta das 
dificuldades ultrapassadas — porque os co-
gumelos tent&ni esconder as marcas que de-
las ficaram — ou não leva a sério quando pa-
ra elas é ale rtado. E assim vão os cogume-
los... 

No Teatro do Mundo também os Cogume-
los sofrem estes males e têm mesmo uma his-
tória. Anunciam há um mês que estão em es-
tado de serem admirados, e, quando alguns 
curiosos (amantes de cogumelos...) se prepa-
ram para os saborear, encantados à pa rt ida 
com o seu aparecimento original e sóbrio, 
que lhes é dito? Que não estão prontos, que 
não cresceram tudo. Só que no final (afinal) 
Cogumelos mostrou que não era perfeito mas 
que estava pronto, conseguiu um local para 
se fixar e passeia no Metro, espalhando a sua 
energia numa afirmação cabal de como é 
possível adequar o teatro às condições de pro-
dução. 

São oito estes Cogumelos. Um, mais reni- 
,, tente, pretende escapar à classificação, mas, 

entre a negação e a denegação, acaba por se 
incluir, pela voz de Manuela de Freitas, na 
sua «espécie». Faz, deste modo, a (sua) intro-
dução no/do espectáculo. Os restantes sete 
sucedem-se, um ritmo começa a impor-se, e 
seguimos do acusado que desconhece a acu-
sação e abdica do direito à palavra a favor da 
voz do poder, até à morte e desarticulação de 
um corpo, por ele próprio narrada, com que 
o espectáculo, aparentemente fragmentado, 
adquire a sua (uni)forma. Reúnem-se então 
todos os intervenientes para, à média luz, nu-
ma ambiência evocadora da «Lição de Anato-
mia do dr. Nicholas Tulp» de Rembrandt, 
deitarem fogo ao texto. 

Uma voz nega o direito à questionação, 
deixando ler, no entanto, claramente os seus 
valores através de uma curiosa demarcação 
em relação à sala (várias vezes se mostra que 
a palavra no teatro é sempre diálogo, mesmo 
quando o outro está ausente, fazendo o públi-
co, por vezes, de emissor hipotético). Mo-
mento peculiar este em que se assiste à des-
montagem dos valores burgueses, sem que, 
no entanto, se recorra à explicitação do con-
flito. Até que ponto se consegue que a sala se 
reconheça como «partenaire» no confronto 
com aquela figura indiferenciada, com aque- 

le discurso inquestionável (até porque nos fal-
ta o direito à palavra) é interrogação que aqui 
deixo. Do mesmo modo, saliento a ineficácia 
do «cogumelo» seguinte, não desprezando, 
contudo, o jogo de oposições entre sinais co-
mo a música «de outras eras» ou o espaço do 
supermercado, e a «lírica» ilegível que se 
transmite. 

O texto de que estas vozes se «apropria-
ram» ecoa em muitos de nós: narrativas bus-
cadas no imaginário ou repetidas no quoti-
diano, sujeitas a um trabalho de dramaturgia 
que lhes exacerba certas marcas: a história de 
Ida (ou Venci, ou Vencida?), deambulação 
fabulosa sem outro rumo e desfecho que não 
sejam os impostos pela lógica infantil; a de 
acordeonista ambulante, corpo imobilizado, 
no local que lhe é permitido ocupar, pela re-
signação que lhe atribuímos ao evocarmos 
dele um arquétipo, um som distorcido, uma 
selecção musical — «A evolução não foi no 
sentimento mas na consciência do sentimen-
to» diz-se. Narrativas que surgem e se distan-
ciam, deixando marcas nos objectos que à 
nossa frente permanecem, sinais (a música, o 
jogo de luz e sombras, a consciência da rela-
ção espaço/som) que as acompanham, quase 
sempre'bem. Excepções: a ocupação do espa-
ço produz, por vezes, pouco sentido; o guar-
da-roupa apesar de uma ou outra vez se 
mostrar significativo (caso do acordeonista 
sóbrio e anónimo como um modelo, fora de 
moda, da figura que o social lhe criou) carece 
de unidade, parecendo estar somente a vestir 
um corpo que fala. 

Ressalta, no domínio da relação entre o 
texto, a voz (quase sempre singular e firme) 
que os diz e o destinatário, a existência de 
uma energia. Escolhe-se a «consciência do 
sentimento» muito mais do que o çlidactismo 
ou a apologia e por aí se leva, inteligentemen-
te, à descoberta dos cogumelos escondidos. 

Último pedido do espectador ao Teatro do 
Mundo. Únicas exigências devem ser: fazer-
se cada dia melhor e com mais rigor; destruir 
o fantasma do espectáculo perfeito, produzi-
do em condições excelentes (porque isso seria 
esquecer o lugar e o momento em que se inse-
re), para projectar trabalho que pa rta das 
reais condições de que pode dispor. 

Cogumelos — textos de António Patrício, 
Fernando Pessoa, José Afonso, Alberto Pi-
menta, Saint John Perse, Gertrude Stein, Ley 
Guarda Ferreira, Amorim Ferreira, Mi-
chaux, Grock, Jorge Listopad; direcção de 
Jorge Listopad: cenografia de Roberto Mos

-coso; aderecista — Conceição Costa Cabra!, 
sonoplastia de José Mário Branco e Luís Mar-
tins Saraiva: direcção de Produção de Carlos 
Medeiros: pelo Teatro do Mundo — António 
Branco, Conceição Costa Cabral. Cucha Car-
valheiro, Fernanda Neves, Gabriela Morais, 
Jean Pierre Tailhade, José Mário Branco, 
Manuela de Freitas, Teo de Carvalho e José 
Borrego. 

(1) «Introdução» in A Feira de Saint-Barthelemy, 
incluído no volume dedicado a Ben Jonson e editado 
pela Seghers na colecção «Théâtre de tous les 
temps». • 

Silvia Chico 

Clement Greenberg, talvez o mais maldito 
crítico do nosso tempo, deu, nos anos cin-
quenta, aos a rtistas plásticos que iriam afir-
mar a identidade da arte americana, este con-
selho: «Be a professional!». E isto queria di-
zer: concentrar-se na arte que se fazia, ficar 
surdo aos sucessos mundanos, e aplicar-se 
sobretudo no desenvolvimento da linguagem 
que se investiga. Esta frase, assim como ou-
tras propostas vindas de Greenberg, são ainda 
hoje consideradas, tanto pelos seus amigos e 
seguidores, como pelos seus inimigos. Men-
cionado Greenberg, digamos a título de infor-
mação, que este crítico de arte de setenta 
anos, cuja acção foi decisiva na New York 
School e na arte abstracta subsequente, é pre-
sentemente, nos meios universitários e em al-
guns meios museológicos, encaraáo como um 
autêntico inimigo público. A intelectualidade 
instituída, e que se define pelo avançar roti-
neiro nas etapas estabelecidas por uma buro-
cracia universitária, odeia mais do que qual-
quer outra classe um intelectual genuíno que 
não serve di rectamente as estruturas da Uni-
versidade. O método de Clement Greenberg, 
apelidado de formalista, assenta num profun-
do conhecimento da prática da a rte, ligado a 
uma capacidade de mobilização de intui-
ções artísticas, para, de modo interdisciplinar 
mas também rigoroso na especialização-, ajui-
zar a arte que se apresenta. Mas a intuição 
artística, a capacidade de juntar livremente 
dados, é, para Greenberg (e para qualquer 
crítico que se preze), um elemento fundamen-
tal. Compreende-se assim que os historiado-
res de arte medianos, que são, evidentemente, 
a maioria reinante nas Universidades e mu-
seus não possam compreender uma actividade 
de pensamento que não passe pelos ficheiros. 
Clement Greenberg é alguém que afirma que 
os principais instrumentos de trabalho do 
crítico de arte são os olhos e o dedo. Os olhos 
para ver e o dedo para apontar. O resto de-
preende-se. O juízo de valor assenta numa 
aposta em que joga todo o convívio profundo 
com a obra e com a prática artística, e numa 
noção extremamente impo rtante para os ar-
tistas: a noção de se estar presente no fazer da 
história e ser-se por isso responsável. Os juí-
zos do crítico sobre os artistas não se compra-
zem com fraquezas e hesitações, e acabam por 
propor uma atitude de grande seriedade, ou, 
por outras palavras, de grande profissionalis-
mo. 

Mas a invocação de Greenberg vem a propó-
sito de algo que para nossa satisfação se anun-
cia como uma esperança para a arte portu-
guesa. De facto, as últimas semanas de activi-
dade artística em Lisboa têm-nos mostrado 
algumas exposições que nos tornam optimis-
tas quanto aos destinos próximos da arte por-
tuguesa. 

Estamos a referir a exposição do segundo 
ano da Escola de Belas A rtes, em que os alu-
nos do departamento de Artes Plásticas e De-
sign mostram, entre muitas obras compreen-
sivelmente incipientes, uma série de telas e 
objectos que nos chamaram a atenção. Um  

grupo de art istas extremamente jovens mani-
festa uma coerência estética e uma aposta nu-
ma arte que nada tem de fácil, antes, procura 
a elementaridade como veículo expressivo. Al-
guns nomes: Ana Vidigal, Alda Nobre, Pedro 
Casqueiro, Domingos Isabelino e Madalena 
Coelho. Este grupo de jovens apresenta-se-nos 
como algo a que poderíamos entender como 
uma futura geração. Existe até uma certa afi-
nidade estética nas suas obras que são predo-
minantemente abstractas. Curioso é aliás ve-
rificar que a a rte abstracta está cada vez a 
ganhar mais força, havendo como que um na-
tural consenso, não programado, que faz apa-
recerem em pontos distantes obras de idênti-
cas preocupações. 

Também nesta exposição é a arte abstracta 
ou abstractizante que se sai melhor. Seria de 
desejar que estes jovens não confundissem o 
aplauso da crítica com a consagração. E de 
facto necessário ter uma noção de profissiona-
lismo, de constante investigação, para que se 
não caia no academismo do próprio estilo, 
chegando rapidamente a um beco sem saída. 

Outras exposições 
• Pedro Cabrita (Galeria de Arte Moderna da So-
ciedade Nacional de Belas-Artes): desenhos de 
grande interesse: neles se revela já maturidade e 
rigorosa procura da essencialidade. 
• Bernardo Scoditti (Galeria Tempo): exposição 
desigual ent termos de qualidade; contudo, urna 
boa noção de desenho; trata fundamentalmente a 
transparência e a sobreposição de planos rtunta 
situação microscópica, e daí a dimensão intintis-
la. 

Mário Américo (Galeria Quadrunt): atmosfera 

surrealizante (Magritte invocado): procura do  pa-
radoxo; bons domínio técnico e qualidades poéti-
cas indiscutíveis. 
• Alberto José (Galeria de Arte Moderna da So-
ciedade Nacional de Belas-Artes): tendência con-
ceptual:  perfil de  um  pintor envolvido num fundo 
de escrita quase microscópica pude se escreve a 
sua biografia; boa noção de profissionalismo no 
trabalho proposto. 	 • 
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Guilherme Ismael 

I. Há heróis que vivem da virtude e heróis 
que vivem da mácula. São, de qualquer mo- 
do, heróis e, virtuosos ou cruéis, circulam pe- 
la tela como personagens privilegiadas sauda- 
das no fim pela salva de palmas ou os tiros dos 
interlocutores. 

E evidente que este jogo permite variações e 
permutas que, dificilmente poderíamos aqui 
sistematizar. E se, numa máquina cinema- 
tográfica como a americana nem sempre é 
possível ir mais longe, pode-se contudo permi- 
tir cavar bem mais fundo nesse estabelecido 
sistema de valores. 

Em As Grades do Inferno, temos o primei- 
ro caso: anjo chegado a um mundo de «perdi- 
dos», aí instala as suas armas e leva de venci- 
da tudo e todos. Mesmo quando aparente- 
mente vencido, como acontece neste caso, a 
consagração e o reconhecimento acabam 
sempre por surgir no fim da narrativa, o que, 
no caso concreto de Brubaker, age nitidamen- 
te como acréscimo de real. Mas  a consagração 
a posteriori justifica-se, no filme de Rosen- 
berg, pelo simples facto de que neste caso, o 
herói sem mácula luta fundamentalmente 
contra um sistema corrupto de inúmeras ra- 
mificações, envolvendo um poder que não vê 
com bons olhos a sua actuação. Mas a consa- 
gração lá está (na legenda) e imaculado sai o 
herói. 

y " 

Cinema 

O lugar da alternativa Os labirintos da ficção 

João Mário Grilo 

O Último Metro é um desses filmes a que se 
assiste sem sobressaltos nem perturbações. Tu-
do parece muito bem... funcional, líquido. 
Desde a Deneuve (belíssima), até aos décors 
(excelentes, sobretudo os décors de «A Desa-
parecida», a peça que o Théâtre Montmartre 
leva à cena), passando pela fotografia de Nes-
tor Almendros (impecável na exploração 
da contradição entre os tons quentes do teatro 
e os tons frios da noite parisiense da ocupa-
cão), tudo parece efectivamente concorrer pa-
ra converter este último trabalho de François 
Truffaut num dos maiores êxitos de bilheteira 
do cinema francês, de alguns anos a esta par-
te. De resto, a atribuição de 10 Césares à pelí-
cula (cobrinco áreas que vão da realização à 
música, da montagem ao argumento), acom-
panhada da recente nomeação para o Oscar da 
Academia, constitui um índicio particular-
mente evidente do investimento económico e 
estético que O Último Metro representa na 
recuperação de uma certa identidade do cine-
ma francês. 

No entanto, talvez que uma das maiores cu-
riosidades que este filme arrasta consigo seja 
a constatação de uma situação que já se adi-
vinhava (pelo menos, aquando da passagem de 
Truffaut por Lisboa, há alguns meses): o no-
me «Truffaut» surge agora como que uma ga-
rantia de um ce rto cinema, uma imagem de 
marca que acaba por conseguir a fixação de 
uma clientela determinada, ao ponto de se re-
velar relativamente oportuna uma sociologia 
dos espectadores de O Ultimo Metro. E se 
bem que este problema não seja prop riamente 
determinante, o que é um facto, pa rece-me, é 
que O Último Metro  se torna assim numa 
aposta, sem dúvida ganha, mas ainda assim 
numa aposta. 

O argumento parece ser, nesse sentido, 
exemplarmente simples: durante a ocupação de 
Paris, em Setembro  de 1942, uma pequena 
companhia de teatro — O Théâtre Montmar-
tre — tenta levar à cena A Desaparecida, uma 
peça «inocente» de uma autora nórdica. O seu 
director, Lucas Steiner, judeu, é obrigad o'  a 
esconder-se na cave do teatro, sendo a encena-
ção da peça entregue a Jean-Loup Cottins, um 
dos actores da companhia; e a di recção do 
teatro assumida por Marion Steiner, sua mu-
lher. De forma extremamente meticulosa (pe-
netramos no teatro, guiados por Be rnard 

Granger, um actor do Grand Guignol contra-
tado pelo Montmartre), Truffaut vai-nos fa-
zendo percorrer, da cave ao palco, o tecido, 
por vezes complexo, das relações entre as per-
sonagens, cujos limites parecem ser desenha-
dos, definitivamente, pelos muros físicos do 
edifício. É que a possibilidade desse segundo 
discurso que se perscruta em cada olhar — o 
amor — é o palco. O tempo do último metro, 
esse que havia desesperadamente que apa-
nhar, é também o tempo da omissão dos sen-
timentos (por isso os parisienses acorrem às 
salas de espectáculos, como Truffaut nos faz 
saber pela voz-off do início). Daí, que o ca-
minho que Lucas Steiner constrói para esca-
par ao quadrado frio da cave vá, também ele, 
em direcção ao palco, lugar da fuga por exce-
lência, lugar das palavras impossíveis, como 
as que Marion troca com Bernard no diálogo 
final de A Desaparecida, lugar da alternativa. 
Para os outros, para os que procuravam a to-
do o custo uma vitória, como Nadine, «era 
preciso aceitar tudo», desde a dobragem que 
se fazia de manhã ao pequeno papel no «Anjo 
da Misericórdia» (fazendo-se aqui alusão à 
biografia de Catherine Deneuve, processo 
aliás habitual nos filmes de Truffaut). O res-
to, o espaço da Resistência, que Truffaut nos 
dá através de Bernard, é qualquer coisa de 
completamente estranho (diríamos mesmo in-
compreensível) ao ambiente do teatro. É, 
aliás, a lógica da agressão de Marion a Ber-
nard, na sequência em que este lhe anuncia a 
troca do 'teatro pelo trabalho na Resistência, 
que torna definitivamente estranhos esses dois 
mundos alimentados por códigos tão comple-
tamente distintos. 

Jogado em formas cinematográficas de uma 
soberba elegância e sedução (veja-se, por 
exemplo, os dois planos de co rte sobre  o rosto 
furtivo de Catherine Deneuve, na sequência 
do bracelete de Nadine, ou, a sucessão de 
campos e contracampos na escada circular do 
Propagandstaffel), O Ultimo Metro tem por 
certo o mérito de se constituir num espectácu-
lo rigoroso e eficaz. E isso, apesar de esse ri-
gor e eficácia se construírem nos limites de 
um «charme» que se torna, por vezes, total-
mente insuportável. • 

O Último  Metro; título original: Le Dernier 
Metro; realização; Francois Truffaut: argumen-
to: Francois Truffaut e Suzanne Schiffman: in-
térpretes: Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, 
Jean Poiret, Andrea Ferrol, etc. Estreia: Cinema 
Londres em Lisboa (24 de Fevereiro de 1981). 

Mário Jorge Torres 

Filme sobre uma época e uma geração? 
Sobre a literatura? Sobre três americanos no 
começo de uma nova década? Sobre o cine- 
ma? 

Enquanto a narradora, responsável pelo 
prólogo, poderá representar a face oculta 
mais profunda da classe média americana (a 
mudança na permanência), os vizinhos Ben- 
dix representarão a sua face óbvia e caricatu- 
ral (a permanência na recuperação da mudan- 
ça), e pautarão os três actos da comédia em 
que o filme evolui. 

Prólogo: Delimitação do espaço e do tempo 
no confronto entre uma imagem visual (repre- 
sentação da deflagração da bomba atómica 
em 1945) e uma imagem auditiva (o tema do 
filme «A Colina da Saudade», cerca de dez 
anos mais tarde). Dois elementos que ocultam 
e revelam. A primeira intervenção da narra- 
dora (Carolyn) impõe e estabelece uma ordem 
e uma perspectiva. 

I.°  Acto — Ira ao apresentar Neal a Jack 
desencadeia a viagem de que a ficção (as fic- 
ções) vai ser reflectora. Viagem dem destino, 
através da América, ruptura para uma utopia 
— o México como objectivo inalcançável, re- 
duzido posteriormente à dimensão de um car- 
taz e ulteriormente a uma viagem «turístico- 
revivalista». No espaço do filme a viagem re- 
duz-se ao trajecto entre Nova Iorque e San 
Francisco, a caminho da permanência (que 
vai ser encarnada por Carolyn), da separação 
(para Jack ela é apenas a origem do discurso). 
Paralelamente, Ira (ou a ira?) forja o seu 
próprio texto, cheio de som e de fúria (a di- 
mensão sonora que falta a Jack), o «uivo» que 
culmina na sequência do restaurante chinês. 
A mãe de Jack, Stevie, desaparece para dar 
lugar à presença feminina fundamental: Ca- 
rolyn, a narradora, a personagem de ficção, a 
estudante de arte, à procura de emoções for- 
tes, que vê o seu projecto de vida radicalmente 
modificado, modificando os projectos de Jack 
e Neal, e separando-os. Neal sacrifica o carro 
(«para viajar não precisa de razões, apenas de 
gasolina») à casa. No fim do 1.° acto, o casal 
Bendix entreolha-se aterro rizado. 

2.° Acto — Jack viaja e escreve. Ne al  perma- 
nece; está amarrado à família constituída por 
e com Carolyn, refugiando-se na imitação da 
viagem (o seu posto nos caminhos-de-ferro, 
como meio de sobrevivência, a sua instalação 
numa cidade à beira da estrada). Jack volta 
quando Neal se ausenta, depois de uma breve  

noite de boémia, «antes de atingir a estrada». 
Jack e Carolyn ensaiam a sua alternativa. os 
vizinhos assistem, cúmplices. 

3.° Acto — Constituição do único trio aceite 
pela narradora, submetido à prova dos Ben- 
dix, que, resignados, acabam por suspirar de 
alívio. 

Epilogo — Ira é procesado e por seu '«in- 
termédio» Jack é «condenado à posteridade». 
Desfaz-se este trio, sem que isso implique um 
retorno ao trio inicial, antes o reduzindo a três 
elementos isolados: Jack transforma-se em ve- 
deta literária, Ira desaparece do espaço fílmi- 
co, Neal é preso e reaparece reduzido a este- 
reótipo: 

Este é o aparente esquema condutor do fil- 
me, o seu objecto primeiro. Mas não é o fun- 
damental. O genérico propõe que ele teria si- 
do sugerido por um livro de memórias de Ca- 
rolyn Cassidy, que «desficcionaliza» o roman- 
ce de Jack Kerouac On the Road (em Portu- 
guês, Pela Estrada Fora). 

Mas o filme, ao mesmo tempo que revela, 
oculta, ou seja, «reficcionaliza»: por detrás de 
Ira Steiker oculta-se Allen Ginsberg (poeta de 
Howl — em Português Uivo — em que expli- 
citamente o secreto herói e NC, Adonis de 
Denver), por detrás de Dean Moria rty (herói 
esplícito de On the Road e revelado como 
Neal Cassidy, personagem da narração de ca- 
rolyn e do filme) ocultar-se-á James Dean? 
Não haverá uma terceira deformação ficcio- 
nal, que desmistificando a ficção proposta pe- 
Ia narradora (que por sua vez altera a de Ke- 
rouac), nos imponha, a nós, espectadores, 
uma imagem puramente cinematográfica, o 
primado da imagem visual sobre o referente 
literário? Ao som de Ira e à fú ria de Neal falta 
a imagem, que só o filme pode dar, embora 
Carolyn, enquanto narradora, a pareça co- 
mandar: desfazendo os t rios (reduzindo-os a 
duos), impondo o seu t rio, só recuperando um 
dos trios desfeitos (Jack/Stevie/Neal) quando 
tal é necessário para afirmar a «sua verdade». 

De facto, o discurso filmico vai minando 
a visão da narradora, culminando na distan- 
ciação final,  quando Carolyn define o seu trio 
face ao comprometimento (enquanto a câma- 
ra se fixa sobre a cidade). 

O filme propõe, em última análise, uma es- 
pantosa reflexão sobre a possib ilidade da fic- 
ção a partir da ficção sobre a ficção. • 

Heart Beat, título português: Um bater de co- 
rações. Realização de John Byrum. Interpre- 
tação de Nick Nolte e Sissy Spacek. Estreia no 
Quarteto, Sala 3, em Lisboa. 

t 
ácula 

Poder-se-ia dizer que de filmes tecnicamen- 
te bem feitos está a cinematografia americana 
cheia, assim como de boas intenções estão os 
seus poderes repletos. E que o cinema é algo 
mais que as boas ou más intenções. 

É nesse sentido e, nomeadamente no que 
diz respeito à sua construção, que As Grades 
do Inferno de Stuart  Rosenberg é um filme fa- 
lhado, tão antigo como o cinema: como cenário 
uma prisão demoníaca; como herói um envia- 
do de uma instância superior do poder que, 
como tal, assume todas as etapas que o carac- 
terizam: vive com os presos, assiste à degrada- 
ção, à violência, às prepotências do «preso lobo 
do preso», numa palavra, vive como irmão 
com os outros detidos assumindo com eles a 
marginalização. Até descobrirmos, maravilha- 
dos, que ele é realmente um enviado. E como 
acontece com todos os enviados, chega o mo- 
mento da actuação. É então altura de realizar 
aquilo para que estava destinado: acabar com 
a corrupção, transformar aquela prisão num 
paraíso de grades para aqueles que a socieda- 
de pretende isolados e inofensivos. 

Anotava Camus num dos seus cadernos: 
«abram as prisões ou provem a vossa virtude». 
Só que no filme de Rosenberg, não é propria- 
mente de abrir as prisões que se trata, embora 
a questão da virtude paire constantemente 
sobre a cabeça do enviado Brubaker, o novo 
chefe da prisão. A vi rtude, como é bem de ver, 
tem, para um liberal americano, uma outra 

Heróis de 
e heróis de m 
virude 

leitura. E quanto a abrir as prisões, isso está 
fora de questão. A sua missão é a de gerir — 
apenas. 

Não se trata pois de subverter ou tão-só de 
pôr em causa todo um sistema que faz que a 
vida de alguns termine entre grades, mas pura 
e simplesmente de, no interior da instituição 
prisional, sanar os erros e caminhar no senti- 
do da «dignificação» do preso (atitude aliás 
muito digna). Trata-se, não de abrir as pri- 
sões, mas de as manter bem fechadas dentro 
da dignidade, e criando, dentro delas, condi- 
ções de vida tão humanas como as «dos ou- 
tros». E essa a virtude para o director prisio- 
nal. 

Apesar de tudo, ficamos a saber que esse 
caminho não é sem espinhos. E o poder, ele 
próprio atravessado de corrupção, teme as 
suas próprias criações. B rubaker, pioneiro das 
reformas, é despedido, saindo contudo digni- 
ficado por uma salva de palmas dos presos. 

II. Mas referia-me eu a heróis que vivem da 
virtude e de heróis que vivem da mácula, e era 
a propósito de dois filmes. Vejamos o segun- 
do. 

Exemplo curioso do herói com mácula é o 
de Al Pacino no filme de Friedkien A Caça. 
Filme menor dentro da cinematografia ameri- 
cana, suscita ele, contudo, e no meio de uma 
floresta de objecções possíveis, alguma refle- 
xão. 

Polícia enviado para o apocalíptico sub- 
mundo da homossexualidade (visão Fried- 
kien) para descobrir um assassino de homos- 
sexuais, a relação do herói com a mácula dei- 
xa de ser tão transparente como poderia pare- 
cer numa primeira leitura. 

Em geral, quando o herói se «conspurca», é 
para atingir um grau mais alto de ilibação. 
Circulando, por razões profissionais e éticas, 
numa zona privilegiada de pecado (pecado es- 
se que nunca o atinge), o herói passa essa fase  

do seu percurso como uma prova e termina in- 
cólume, se bem que angustiado, pelo pra- 
zer/desprazer da missão cumprida, e mani- 
festando o mais evidente asco (dentro dos di- 
versos matizes) em relação ao mundo e à ex-
periência que viveu. 

Só que no filme de Friedkien essa relação se 
complica. Herói travestido (e não mascara-
do), injectado no «mundo da homossexualida-
de», pretende-se, para o bom êxito da sua mis-
são, que ele seja activo intérprete desse mun-
do, o que põe o problema da identificação, 
que é tanto mais complicado quanto essa 
identificação colide com os tabus sexuais do 
personagem. 

Face a todos esses problemas, o herói como 
que sucumbe, incapaz de susportar ou resol-
ver as contradições com que se depara. 

Posto assim nestes termos, A Caça poderia 
ser um filme bem mais interessante do que na 
realidade é, até porque, se o problema se che-
ga a esboçar, o filme tendencialmente mergu-
lha, e perde-se no alinhar superficial e desca-
bido de uma série de luga res-comuns do géne-
ro policial. Lugares-comuns que só se salvam 
num curioso jogo de ambiguidades, nesse re-
púdio/fascínio que se vislumbra no evoluir da 
personagem. Até ao ponto em que o problema 
de identidade polícia/travesti se transmuta e 
se transforma em pista nova, prolongamento 
indefinidamente suspenso do enigma inicial-
mente proposto. • 

As Grades do Inferno; titulo original: Bru-
baker; real: Stuart Rosenberg: interpr.: Ro-
bert Redford, Yaphet Kotto. Jane Alexan-
der; estreia no Condes, em Lisboa (20-2-81)  

A Caça; título original: Cruising; real.:  
William Friedkin: interpr.: Al Pacino e Ka-
ren Allen; estreia no Tivoli, em Lisboa (13-2-
81)  
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A  rato-análise 
de Laborit -ócio 
Alain Resnais, no seu filme O 
meu tio da América, põe Laborit 
e as suas teses em cena. Um 
psicólogo põe-nas em causa. 

José Gabriel Pereira Bastos 

«... la légêre narcose oú l'art nous plonge est 
fugitive; simple retraite devant les dures né-
cessités de la vie, elle n'est point assez profon-
de pour nous faire oublier notre misère réel-
le.» 
S. Freud, in Malaise dans da civilisation 
(1930) 

«Je suis de plus en plus convaincu que nos 
principes de connaissances occultent ce qu'il 
est désormais vital de connaItre.» 
Egar Morin, in La méthode — 1. La nature 
de la nature (1977) 

1. Saber do que se trata, quando se fala de 
«um espantoso êxito», de uma «extraordinária 
obra-prima», de um «filme de qualidade», e 
pensar as suas articulações não-necessárias, 
poderia fornecer o ponto de partida para uma 

série de artigos teóricos, ou para um livro, 
mas não cabe no espaço de um quinzenário 
cultural. E no entanto, a imprecisão dos con-
ceitos facilita a política da confusão. 

2. Não sei se Mon onde d'Amérique é uma 
«extraordinária obra-prima». E não me es-
panta que, tão bem condimentado, seja um 
«êxito». 

Do meu ponto de vista, Mon onde d'Améri-
que é, sobretudo, e a vários títulos, uma obra 
inovadora. Porque introduz o cinema de 
massas como meio andragógico, e porque 
transforma um (verdadeiro) cientista numa 
personagem de ficção. E diríamos que com 
uma capacidade de a rt iculação e de síntese 
notáveis. 

3. 0 cinema é suposto dar a ver. As vezes, 
na chateza de uma excessiva obviedade. Com  
mais saber, num jogo «strip-teasante» de ocul-
tações e desvendamentos, de retornos e pro-
gressões, de desvios e de sínteses, que mantêm 
o interessse e apelam ao espectador para que 
participe como sujeito. 

Mas — como nos outros aparelhos ideológi-
cos — quanto mais exposto e manifesto é esse 
dado-a-ver, mais nele se oculta um não-
expressamente dito, iniciático, de desejos e de 
deveres-ser delirantes, fundamentais. O corpo 
e a moral, a vida e a morte, o impulso e a or-
dem que o retêm, oscilam nas margens do da-
do-a-ver. Como apelo e como protesto bási-
cos. Como ideologia «in statu nascendi». São 
eles que ficam, como organizadores do ser, 
quando o filme já esqueceu. 

4. Através do jogo das personagens e do en-
redo que as entretece , uma certa dor e uma da-
da esperança se transmitem, a coberto da au-
sência do emissor e da inocência perversa do 
receptor (violado), na cumplicidade da noite 
cinematográfica. E nessa transmissão, é um 
confronto desigual que se estabelece. Frágil, o 
emissor, ele ocupa toda a cena, e no entanto 
permanece invisível. Pacífico, o espectador, 
curioso, espera. Por vezes comovido 
(fusional), por vezes aquiescente (intelectual), 
por vezes derrotado (obtuso), por vezes fran-
camente irritado (defensivo), acontece-lhe, 

até, querer «discutir» o filme. Com  outros es-
pectadores, claro. De igual para igual. Agora 
activo. E, nesta paciência expectante, nesta 
inquietação, é a identidade que joga. Em 
busca do reconhecimento, da confirmação. 
Nos melhores casos, em busca da universali-
dade (da sua omni-extensão difusional), ou da 
compreensão. 

O pensamento simplificador 

5. Através da informação suposta científi-
ca, Resnais dá Laborit a ver, como autorida-
de. Como sujeito suposto saber, na bela ex-
pressão de Lacan. Aqui, a dor e a esperança 
aparecem caucionadas, através do que Morin 
chama os «modos fundamentais do pensa-
mento simplificador»: (in La méthode — 1. 
La nature de la nature) 

— idealizar (acreditar que a realidade pode 
ser reabsorvida pela ideia, que só seja real o 
que for inteligível), 

— racionalizar (querer encerrar a realidade 
na ordem e na coerência de um sistema, impe-
dir-lhe toda a extravasão fora do sistema, ter 
necessidade de justificar a existência do mun-
do, conferindo-lhe um certificado de reacio-
nalidade), 

— normalizar (isto é, eliminar o que é es-
tranho, irredutível, misterioso).» 

6. Ora, que há de mais estranho e misterio-
so do que a agressividade, a destrutividade, a 
infelicidade humanas, em seres que, segundo 
Freud, «tendem à felicidade»? 

Freud, ele próprio, equacionará uma pri-
meira resposta: ameaçado pelo sofrimento 
por três lados (no seu próprio corpo, através 
do mundo exterior, e nas suas relações com os 
outros seres humanos), «o homem aplica-se, 
de ordinário, a reduzir as suas pretensões à fe-
licidade, e estima-se já feliz quando escapa à 
desgraça e ultrapassa o sofrimento.» (Freud, 
in Malaise dans la civilisation (1930, P.U.F., 
Paris, 1971, pág. 21) 

Se Freud tem razão, há então uma cumpli-
cidade a esperar do Homem autonormaliza-
dor e do discurso normalizante do Homem su-
posto cientista, no seu trabalho comum de ra-
cionalização e idealização. 

7. Laborit — o cientista — (francês, claro; 
Resnais não escapa ao tradicional «chauvinis-
mo» caseiro de pensar Paris o Umbigo do 
Mundo) vem explicar. Cita McLean e a supos-
ta tripla estrutura cerebral. Leva a sério a me-
táfora filogenética. Produz uma teoria sim-
ples dos- impulsos (de consumo, fuga, luta e 
inibição). Adiciona-lhe um pouco de Pavlovis-
mo, de «Behaviorismo» e de Culturalismo nor-
te-americano. Acena de passagem que o «seu» 
inconsciente (o dos estereótipos da psicologia 
social convencional) é que é (puxando as ore-
lhas ao Freud de 1895). Junta-lhe finalmente 
um pouco de «vontade de poder» adleriana e 
umas experiências com ratos de laboratório 
q.b., e fica de bem com a ideologia dominante 
(empirista, positivista, mecanicista — onde 
americanos, europeus e russos tão bem se en-
contram em sintonia). 

8. Laborit — a personagem — dói-lhe o 
passado, a indignação é-lhe História. Ao im-
porem a Liberdade à sua terra-mãe, Vendeia, 
mataram-lhe milhares de filhos, em nome da 
«Liberdade, da Igualdade e da Fraternidade». 

Heróico e libertador ele também, quando 
Laborit-cientista difundir a sua mensagem 

messiânica (Resnais ajuda) não mais sua mãe 
(nenhuma mãe, voltará a sofrer com a morte 
dos filhos. A revolução não voltará a matar. 
Com  Laborit, tornar-se-á pedagogia, condi-
cionamento, educação, ordem estabelecida, 
paraíso final. Laica, desdramatizada, científi-
ca. 

9. Resnais — escondido, claro — goza. 
Duplamente. 

Primeiro, ao reduzir o discurso grandioso 
do personagem-Laborit à pequena política do 
deputado-em-cuecas, da esquerdista histéri-
co-altruista, do gestor católico rezando o terço 
antes de se «suicidar», com os suspensórios de 
ocasião. E metendo-lhe os ratos em casa, em-
bora delicadamente, sem ir ao ponto de pôr o 
laborioso Rato-Laborit a botar discurso 
científico. (O que é pena, porque seria levar 
às últimas consequências a produção desse 
novo tipo de cientista: o rato de Laborit-ório). 

Depois, aproveitando-lhe a teoria para se 
vangloriar omnipotente. Se os homens são o 
que Laborit diz serem, então, neste mundo 
sem procissões, o cinema (Jean Gabin, Da-
nielle Darrieux, Jean Marais) é que lhes mos-
tra o caminho, e os modela. E o cinema é ele 
— o Realizador. 

10. Resnais frui. Delicadamente. Um avô à 
beira-mar toca-nos a todos. Caranguejos na 
maré vazia. A ilha de infância que não tive-
mos. O desejo tão humano de ser deputado 
(quem, até hoje, não se sentiu mais capaz do 
que aqueles que nos representam? Aliás, não 
é esse o gozo maior, a motivação mais profun-
da ao elegê-los?). As pequenas ambições de 
ser actriz. As disputas com os pais. A atrac-
ção que reúne os iguais (a actriz mulher-de-
negócios e o deputado actor-de-doenças) na 
ambição do sucesso. O desejo de escrever um 
livro. A desapiedada competição profissional. 
As rupturas conjugais melodramáticas e as 
(re)acomodações convenientes. A fornicação-
de-negócios. Os desesperos teatrais. E o cine-
ma, sempre o cinema — o do primeiro beijo, o 
do acto heróico, o do gesto resignado da víti-
ma. 

11. Resnais frui — é o seu direito. E o Mon 
onde d'Amérique, nessa perspectiva, «come-
se» bem. Melhor, bem melhor do que muito 
outro «cinema de qualidade» que há para aí, a 
armar ao complexo, ao difícil, ao hermetismo 
esclarecido. E como o filme, graças a Laborit, 
é polémico, tanto melhor. Se pegar, é um «su-
cesso». E ainda por cima (ao contrário de Pm-
vidence), parece fácil. E actual (Eu diria mes-
mo que é o grande produto ideológico dos 
anos 70 — a  agressividade...).  

Uma teoria 
com função de mito 

12. Mas... e o efeito de verdade? Será ver-
dade o que Laborit afirma, com todo aquele 
aparato científico? 

Mas... e o efeito político? Será conveniente 
o que ele diz? Que «a América não existe» (ele 
esteve lá...)? Se a mensagem científica assim 
veiculada é fortemente redutora (e roedora), 
como será a política-depois-de-Laborit? 

As aparelhagens partidárias preocupam-se 
avisadamente, se pensam que lhes estão a rou-
bar o público. Nessa perspectiva, de facto, os 
públicos possíveis não são inesgotáveis, e os 
aparelhos do maravilhoso (dos milagres da 
Santa da Ladeira a Bergier e Pauwels, dos dis-
cos voadores à parapsicologia e aos espiritis-
mos, do «Jornal do Incrível» aos «Enigmas de 
todos os tempos»), os aparelhos de diversão 
(da televisão ao futebol, da Feira Popular à 
romaria local), os aparelhos da esperança (o 
céu das Igrejas e o progresso das ciências, a 
justiça dos part idos políticos e as ideologias 
da razão pedagógica), e os aparelhos da resig-
nação (a escola e o trabalho, a família e a 

Igreja, as «vacanças» e a «cultura»), disputam 
entre si arduamente, e com sucesso desigual, 
um público que não chega para todos. Até 
porque, às vezes, e ao contrário do que diz La-
borit, o homem pensa. Ainda pensa. 

13. É essa preocupação (acerca da verdade 
e da alimentação) que não vale a pena. 

Primeiro, porque uma teoria vale o que va-
le, e se o valor de troca (de obtenção de pla-
teias espúrias, mas pagantes) da teoria de La-
borit é grande, como se vai vendo, o seu valor 
de uso parece quase nulo. Eu explico-me: o 
valor-de-conhecimento de uma teoria 
vem-lhe do seu núcleo de originalidade, em 
ruptura como o já-sabido, e é dessa descoberta 
que, quando fundamentada pelos meios ade-
quados, lhe advém o seu potencial de progres-
so, nas áreas de aplicação possíveis. Não se vê 
que seja o caso da teoria de Laborit. Há tam-
bém, claro, o seu valor-de-reconhecimento 
(para públicos circunstanciais), que resulta 
da capacidade recombinatória e rebaptizante 
de informações já conhecidas (através do 
«senso comum» ou a partir da divulgação  po-
pular  de teorias anteriormente em voga), da 
sua função de síntese, da sua capacidade de 
plágio criativo e opo rtuno, que lhe vai conferir 
a função de mito, que Resnais explora, e que 
preocupa os políticos. 

Ora a vantagem do trabalho de «patch-
work» de Laborit-cientista, reside exactamen-
te na sua grande generalização explicativa, 
que o leva a ser facilmente esquecível pelos 
públicos afluentes, dada a sua capacidade 
apaziguante. (Não existem contradições in-
trapsíquicas e relacionais básicas, não exis-
tem contradições económicas, e sócio-
políticas intranacionais e internacionais — é 
só o pequeno drama de alcova e a natural am-
bição do homem, no «struggle for life» darwi-
niano — e se assim fica tudo explicado, é só 
dar tempo ao optimismo científico, que «hora 
a hora Deus melhora»...). 

Em segundo lugar, porque, veiculado pelo 
cinema, passado o momento de actualidade (o 
cinema só pode viver matando os seus filhos, 
para dar lugar a novas gerações de produtos 
vendáveis) da sua função de mito ficará ape-
nas a humanização do cientista-tornado-
personagem, que ao falar, mesmo que indi-
rectamente, nas suas dores e esperanças, ne-
las se esgota (como qualquer outro persona-
gem). Esbatida a «verdade» científica, ficará o 
«tipo».  

14. Digamos o mesmo de outra maneira.  
Copérnico e Galileu pe rturbaram o mundo  
medieval. A ruptura que provocaram foi, com  
o tempo, integrada. Darwin estragou a pa-
ciência e o sossego do burguês vitoriano.  
Marx foi quanto possível banido das boas  
famílias e dos seus poisos tradicionais e decla-
rado inimigo a esconjurar.  

Freud irritou meio-mundo bem-pensante e  
ainda hoje, para afirmar algo nas ciências do  
homem é preciso começar por negá-lo. Eins-
tein baralhou o «establishment» científico do  
seu tempo. Todos eles ajudaram a reposicio-
nar a compreensão do drama humano, rom-
pendo com supostos saberes excessivamente  
estreitos ou mesmo alienadores. Esses, sim,  
seria de algum efeito difundi-los. Retomar a  
nível da a rte de massas que o cinema também  
é o problema da sua difusão. Aí, as implica-
ções sociais poderiam ser algumas, como  
coadjuvantes da criação das forças necessá-
rias á produção de modificações estruturais  
(para que não fique tudo na mesma). Aqueles  
que agora criticam Resnais, têm aí o seu pro-
jecto cinematográfico, aproveitando o «Ovo  
de Colombo» que Mon onde d'Amérique  
(também) é. As po rtas estão abertas, num  
mercado que é plural.  

Agora, Laborit? É produto sazonal. De  
aqui a 12 filmes, quem se lembrará das s,,as  
teorias? •  
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O quantinho do leitor 
José Sesinando 

C
om a maior abertura à dex-
tra e à sinistra (e quão sinis-
tra é a  dextra!),  publicare-
mos todas as cartas que os 
nossos leitores nos dirijam. 

Bom: todas, não. Algumas. Ou, mais 
francamente: alguns trechos de algumas. 
O nosso critério será rigorosamente ob-
jectivo: publicaremos apenas as contri-
buições de maior interesse (nem que te-
nhamos de ser nós próprios a escrevê-las). 
A tais contributos, que representarão um 
quanto — quanto? não muito — do nosso 
texto, reservamos este quantinho. 

Publicamos neste número, excepcio-
nalmente, o texto integral de uma carta, 
menos pelo seu valor intrínseco do que 
pela categoria intelectual e cívica do seu 
subscritor, comandante L.I.G. Leonar-
des. Contra-almirante antes do 25 de 
Abril (pois era almirante do «contra»), al-
mirante logo após, actualmente mais mi-
rante do que  contra-almirante  ou almi-
rante, o comandante Leonardes deu, se 
não brado, pelos menos berros quando — 
era,  então, «Maire» honorário de Capari-
ca-a-Velha — fundou o movimento leo-
nardista. Deste quase desconhecido capí- 

ciai desfere o autor umas graçolas acerca 
dos cegos e dos surdos que devemos con-
siderar, pelo menos e na hipótese mais 
benévola, de muito mau gosto. Estou cer-
to de que os cegos não podem fechar os 
olhos a tais afrontas, que farão os coxos 
espernear de fúria e sobre as quais, aliás. 
também os mudos terão unta palavra c ►  

dizer. Nem julgue o sr. Sesinando que os 
manetas vão ficar de braços cruzados. 
Acontece, até, que tais «piadas». incidin-
do na constituição física das pessoas, são 
inconstitucionais. Temos, felizmente, 
uma lei fundamental que nos defende. 
Mas mesmo no estrangeiro: se vivesse em 
Paris. recusar-se-ia o sr. Sesinando ca resi-
dir perto dos Invalides? 

2. Quanto à parte substancial do arti-
go, ou seja uno tocante à música. afinei 
coin as notas do autor. Para mini, a músi-
ca é sagrada: na música ninguém toca. 

3. Principiarei, corno Patriota, por me 
insurgir: então não há qualquer referên-
cia aos Portugueses? Então — e as cróni-
cas (musicais) de um Fernão Lopes Gra-
ça? Então — e o labor. como librettista e 
compositor, do luso-italiano Cesário Ver-
di? Então — assim se escamoteia o facto 
de, entre as autoridades mundiais que 
nzais a vontade se sentem nos  «Jogos de 
Agtua», figurar o nosso compatriota Jorge 
Peixinho? Assim se nega à classe média  

fará entl ►ctlidecer o sr. Sesinando atas 
sorrir a Gioconda — a da (Dança das Ho-
ras» ou doutra dança qualquer): 

d) O chamado «rei da fuga» não foi 
Bach, azas Houdiuzi; 

e) E exacto que Johann Strauss, o das 
valsas vieuenses. era  um  compositor de 
segunda — mczs o sr. Sesinando devia ter 
acentuado que o pior é que não era só de 
segunda: era de segunda a sábado; 

f) Strauss mesmo a ver que o Oliver 
Twist não é unta dança; 

g) Invoca o sr. Sesinando, muitas ve-
zes, o êxito de Toscanini, unas inexplica-
velmente não conta que, onde o grande 
maestro recebeu maiores aplausos. foi cut 
Las Palmas; 

h) Por outro lado, nem urna única vez 
menciona o 't ome do genial Anton Kor-
bensky (porquê? pela circunstância, ite-
rainente fortuita, donde irrelevante, de 
ele nunca ter existido?); 

i) Também — embora tendo falado da 
ópera, que é um género nino exclusiva-
mente itelódico — não se refere, nunca. 
ao ballet (porquê? porque quem corre por 
gosto. não dança? e oeste contexto. rever-
tendo ao ponto 3 desta carta — o da falta 
de menção aos genuínos valores lusituros 

—, deveria ter 'nomeado Anna,Mascolo. 
LunaAzzdermatt, etc.); 

j) Está beis. é possível que, em flamen- 

n) Nem em Arthur Honegger (nem em 
qualquer dos outros cinco), cujo «Pacific 
231» imediatamente se revelou, pela reac-
cão do público no primeiro intervalo do 
concerto, uni estrondoso êxodo; 

o) E o brasileiro Heitor Vale-de-Lobos, 
que Alexandre Herculano ouvia em Villa-
Lobos? 

P) E hão haverá vivaldi que fale en, An-
tónio Vivalma, o das quatro estações 
(Lisboa, Campolide. Cacém e Génova)? 

Senhor director: 
Termino. Daqui lanço um  repto ao sr. 

Sesinando: ele que venha ao terreiro, ao 
terreno, ao terráqueo, parir se defender 

das minhas acusações. Só nuns ponto o 
admiro: não ter ousado. por respeito. to-
car muni assunto extremamente melin-
droso — o da música no tempo de Ca-
mões. 

Aguardando e agradecendo,  desde já. 
ca V. Exa. a publicação dos meus conside-
randos, sou 

De V. Exa. 
Mui respeitosamente, 

L.I.G. Leonardes 
(ex-Contra-Almirante, 

ex-Almirante, 
actualmente Mirante). 

tufo da nossa história política contempo-
rânea não temos, porém, tempo de nos 
ocupar hoje. A ele voltaremos noutra oca-
sião, se os nossos leitores e o dr. Oliveira 
Marques se não importarem. Uma última 
palavra: a carta não deve ter sido escrita 
pelo comandante Leonardes, que não 
percebe nada de música, mas sim por sua 
filha Christina, que também nada de mú-
sica percebe. 

Ei-la: 

Exiz. ° Senhor Director: 
Permitirá V. Exa. que não ec ► le a ani-

nha indignação perante o artigo «Acerca 

da Música» que, no primeiro número (e 
que muitos se lhe  sigam!)  do seu jovem 
meus• já prestigiado seitintensário, o sr. 
José Sesinando publicou. Com  efeito: 

1.  0 referido artigo é chocante. de pon-
ta a ponta. pela insensibilidade e igno-
rância que revela. Logo no parágrafo Mi- 

nacional o mérito dos decisivos estudos 
que distintos clínicos (autênticos auscul-
ta-dores) como o professor Egas Moniz 
poderiam. como pioneiros, ter dedicado à 
histeria/unia?Então —já não é bom tem-
po de falarmos uno João Domingos? Então 
— não será do arais baixo reaccionarismo 
deixar ent branco o noite do dr. João de 
Freitas? E os exemplos podiam conti-
nuar, se outros reparos não quisesse eu 
ainda fazer. agora acerca de entidades e 
composições estrangeiras. 

4. Na verdade: 
a) a «Suite Sue» não é urna sweet sinfá-

nica: 
b) Nas suas carruagens, a Címnpanhia 

WAGON-LISZT não faz ouvir apenas 
rapsódias húngaras: 

c) Nem todos os autores que cultivaram 
o ponto-contraponto se chanzaram Bach 
— podem. inesperadamente, ter-se cha-
mado Aldous Huxley (o que, obviamente,  

go, «Beet» signifique «beterraba» e «Ho-
ven» «estufa». E daí? O essencial era in-
firmar o leitor de que es ► íz hoje prova-

do que a célebre surdez de Beethoven teve 
origem alérgica. Era alérgico aos frutos 
tropicais, nomeadamente a anona  (ou 
«nona» — consulte o Cândido, não de 
Voltaire mas de Figueiredo, quem qui-
ser). Daí a  sua  famosa «Ode à Alergia», 
precisamente  na  nona sinfonia; 

k) Também lhe escapou o facto. bas-
tanteunente significativo, de Beethoven 
ter subintitulado a sua 7.. Sinfonia de  an-
tepenúltima sinfonia (ele lá o pressentia); 

1) O sr. Sesinando fugiu a quase todo o 
problema económico da música, desde a 
sua produção até à sua comercialização 
(caso nítido do actual e prático cheque-
díscolo); 

m) E a música peninsular? o «canto 
fondo», por exemplo, que vai de Málaga a 
pior? 

Nota da Redacção: 

Comunicado o teor desta carta ao nosso 
colaborador José Sesinando, este decla-
rou que: 
a) Efectivamente — e disso pede desculpa 
aos leitores — não se referiu a  Johann 

 Paul Aegidius Schwartzendorf, composi-
tor alemão que adoptou o nome de Gio-
vanni Paolo Martini, mais conhecido por 
Martini il Tedesco, que viveu no século 
XVIII (de pouco lhe valeu, aliás, ter vivi-
do no Século XVIII, porque morreu no 
século XIX); 
b) Quanto a Camões: talvez se ocupe de 
Camões um dia destes. Vontade não lhe 
falta, antes lhe sobeja das escassas come-
morações em 1980. 	 ■ 
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