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Memória infiel

Os peixes vermelhos
na pia de água-benta
Alexandre Pinheiro Torres

O

mundo transcorre pa rt e
considerável do seu percurso
pelas malhas com que se tece a ficção de Italo Calvino.
As vezes — é preciso admitilo — só se entende o real à custa de um
namoro, sempre efémero e caprichoso,
com o sobrenatural. É quando olhamos a
estátua da Razão e ela nos surge sem pernas. Muita gente se recordará daquela
história do romancista italiano em que
um peixe vermelho se apaixona pela paisagem terrestre, sobretudo por uma beldade de quatro patas. Cinco minutos hoje, dez amanhã, vai-se habituando a viver
fora de água até que chega o dia delirante
de poder coabitar com a fêmea terreal da
sua predilecção.
Chama-se a isto uma -metamorfose de
lhe tirar o chapéu. De fazer inveja a Ovídio ou à mitologia de qualquer cultura,
sofisticada ou primitiva. As metamorfoses são, porém, prática do diabo, dizem
as alquimias. Para arranjar uma que valesse a pena, muito sofreu Fausto, segundo os seus cronistas principais, Marlow e
Goethe. Não há dúvida: é mais fácil acreditarmos que é o Demo e não Deus que se
encontra em toda a pa rt e, pronto para
nos vender uma metamorfose. E elas custam os olhos da cara. Por isso, há sacerdotes que nos avisam dos seus perigos. De
pé, no escuro das igrejas, ouvimo-los
(sim, ouvimo-los) e ficamos assustados.
Então o polaco João Paulo II não acaba
de afirmar, urbi et orbe, que já cometemos pecado no nosso coração se desejarmos a própria esposa, sempre castíssima
por definição? Vivemos, assim, olhandoa de rabo-de-olho, não vá ser ela a Dama
de Pé-de-Cabra.
E por falar nesta indigna sobrenatural
senhora: Herculano já nos avisou do que
de infernal nela havia. Talvez por isso,
em O Pároco de Aldeia nos fala de um
senhor prior que não assusta ninguém do
púlpito. Do que ele se ocupa é em casar
uma menina desprotegida da fortuna
com o filho de um moleiro rico e avarento. O que é estranho, porque Herculano
situa a acção do romance em 1825, época
de grande turbulência política,- com o
fantasma dos vermelhíssimos pedreiroslivres sempre à espreita. Onde se conclui
que o espaço onde se encerra o seu bucólico romance é um lugar privilegiado onde
a História não penetrou e nós (ou seja, os
leitores palermas) a pensar que o «solitário de Vale de Lobos» (como se tal solidão nos fizesse basta pena) muito se importava com a dinâmica do mundo.
Claro que toda a gente tem o direito de
escrever as suas utopias. Ora se utopia
significa, pela etimologia, lugar que não
existe, decidamos já que o paraíso campestre do autor de O Bobo só ocupou um
lugar etéreo no mundo das ideias do seu
criador (demiurgo?), algo como um arquétipo do tipo platónico ou agustiniano:
Talvez a verdade fosse outra. Talvez o benemérito prior também - predicasse do
púlpito o perigo das metamorfoses. Que
ele faz pa rte de um cenário em que a religião católicao é apresentada como ópio do
povo, ou quase, não sou eu que o afirmo,
mas. Manuel Trindade, autor do excelente livro que é O Padre em Herculano. Ao
que me dizem Manuel Trindade é um
cultíssimo sacerdote (e não duvidamos
pelo menos do cultíssimo), mas, atenção,
não é nenhum «peixe vermelho», caso
-
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contrário a sua obra não teria sido publicada pela Editorial Verbo.
Disse «peixe vermelho»? Fugiu-me a
boca para a verdade. O fantástico animal
de Italo Calvino veio, de fora, com ideias
de um mundo diferente do nosso, demasiado móvel para os nossos gostos, seduzir uma pacífica e odorosa quadrúpede
das pastorais de Teócrito.
Porém, se a'«aldeia» de Herculano não
existe, não existe também tal pároco. Pegamos num raríssimo opúsculo de Raul

quadrúpede era. Nem que a filha da S.
Joaneira fosse mulher dele, João Paulo II
lhe perdoava.
Falemos a sério: o que repugna aos
mundos fechados, e o de O Pároco de AIdeia é mais ilha que a de Thomas More
(lembremo-nos que o Rafael Hitlodeu da
Utopia ê português mas por mais dignas
razões), o que repugna a tais mundos
dizia é a liberdade de movimentos entre espaços aparentemente estranhos ou ,
antagónicos. Como é que um peixe, mes-

Portugal há cerca de trinta anos e que o
leitor escusa de procurar nas livrarias. isv
Tempo perdido. Ora, de uma forma ou
doutra, estes «verdadeiros padres» pregam, sobretudo, a grande Metamorfose.
Eles são já a grande Metamorfose. Quem
insinua que são eles os «peixes vermelhos»?
A resposta vem na segunda razão que
aqui falta expor. Ela permite-me reabrir
a porta que leva ao princípio deste texto.
Jornadeando eu, no último Verão, por

Brandão, O Padre (1901). Que é que lá vemos como caracterização básica do sotaina
português (ressalvem-se, desde já, as excepções)? Horresco referens! Para o genial autor do Húmus o que há, primacialmente, é: «o padre eleiçoeiro, o padre janota, mamando charutos à porta das tabacarias, o padre intriguista, fazendo
cerco às viúvas ricas (...)» ou, então, o
que não é melhor: «o padre banal e charro, o padre que confessa, absolve e baptiza como um director de secretaria despacha». Ora bolas! Isto é puro anticleri-calismo, do mais rancoroso, ao nível do
Padre Amaro do Eça, no momento em
que o batina, vermelho como o peixe de
(talo Calvino, se atira, bufando, para cima da pobre Amélia, que nem sequer

mo vermelho, se pode dar na nossa Ilhó,
embora pequena, mas de chão tão sólido?
Repito: só por artes diabólicas. E para lutar com Belzebu não há nada como um
Exorcista num púlpito. Faz um gesto e logo o monstruoso se imobiliza. A Metamorfose é estrangulada à nascença.
Todo este arrazoado por duas razões: a
primeira porque sinceramente ainda me
(nos?) comove a concepção romântica,
que parece Herculano não partilhou, segundo a qual o verdadeiro padre seria "o
poeta ou o sábio ou o filósofo ou o artista,
ou, então, o apóstolo da. liberdade. Antero de Quental embarcou, de amplas asas,
neste maravilhoso voo. É ler o extenso
poema «Pater»_ das Odes Modernas
(1865), obra pela última vez reeditada em

terras de Riba-Tâmega (cada um faz as
viagens à voltado seu quarto que pode),
conduzo uma prima, já não na terceira
mas na qua rt a idade, à capela de Couto
de Vilarilhe. Fico. Já agora, em vez de
plantar-me no adro a gozar o sol, como
de costume, vou ouvir a homilia. Não importa que seja tempo de eleições. _Talvez
acabe por ouvir a prédica do mundo utópico de Herculano. Nele estamos. Nada
falta no cenário. Devaneio, sonho, enquanto o padre fala. Mas acordo, bem
desperto, quando ele explode em desabafo atroador: «Os peixes vermelhos são
obra do diabo. É preciso afogá-los, mesmo que tenha de ser na pia de água benta. Porque é para isso, meus irmãos, qu e
I^
a água se benze.»
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Botelho: histórias duma vida
"pedibus calcantibus"
Fernando Assis Pacheco

A

os 81 anos Carlos Botelho
pinta regularmente, juntase com amigos para tocar
música barroca, tem os
olhos azuis, faz baby-sitting
aos bisnetos, diz que os colegas da Escola
n.° 11, na Rua das Trinas, eram uns infelizes tão grandes que enfiavam a sangue
frio uma crina «assim, na palma da mão,
para ver se a régua escorregava», e
sobre Lisboa acrescenta: «Conheço-a pedibus calcantibus. Na Costa do Castelo,
onde tive o meu primeiro atelier, calcorreei aquilo de uma ponta à outra, conhecia toda a gente, depois pintava um trecho do Castelo e as pessoas estavam lá em
espírito, cada prédio tinha em espírito os
seus componentes. Mas não sou o tal pintor de Lisboa de quem se fala. Sou antes
um pintor de cidades, retrato-as como
retrataria pessoas. As cidades cheiram a
pobre e a rica, a presunçosa e a simpática...»
Aliás a primeira pergunta desta conversa numa segunda-feira baça, meio
adormecida pela chuva, tinha sido qualquer coisa como «o Carlos Botelho pinta
cidades e não lhes mete gente, ou só mete
às vezes», questionário para aquecer, e
Botelho percebeu, é um homem delicadíssimo, sentou-se de través com a Avenida João XXI em fundo e ditou-me para
o caderno:
«Se já me perguntaram isso uma data
de vezes? Já, já. O problema é simples:
meter pessoas para quê, para dar escala?
Uma janela ou uma po rta dão essa escala! Se eu metesse pessoas distraia a aten-
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cão do mais import ante. E o mais importante é a atmosfera, a ambiência, a transparência, são os planos. As pessoas estão
lá em espírito.»
Depois começou a contar histórias.
Ainda pensei em carregar na tecla de gravação. Desisti. No fim rimo-nos os dois
enquanto eu acomodava o japonês no saco. Isto que aqui vai é uma recriação. E
nem sempre exacta, mas feita com teclado solto e mão viva.

História da Escola n.° 11
e do seu professor desalmado
Aquele que é hoje o mais coleccionado
dos pintores portugueses nasceu em
18.9.1899 em Lisboa, na Avenida da Liberdade, num prédio onde está a Ordem
dos Médicos.
O pai, instrumentista e professor de
Música, era de Ponta Delgada. Notado
por João Silvestre Serrão, que o fez entrar
como organista para a sé, recebeu do seu
mentor, a cert a altura, um conselho que
era uma intimação:
«Olha, rapaz, aqui estás perdido, tens
de fugir. Vai para o Continente.»
Uma vez em Lisboa o músico Botelho
fez boa carreira, leccionando os filhos dos
açorianos ilustres. Por exemplo dava aulas nas famílias Teófilo Braga, Bulhão
Pato e Marciano da Silva. Marciano da
Silva que conhecera em Londres uma senhora Celina Samwell, pintora ao estilo
da Escola Reynolds. D. Celina que enviuvou de Marciano e foi viver com o músico
Botelho durante trinta longos anos. «O
quadrinho ali é dela.»

Uma outra vez, vivia o músico Botelho
com a pintora D. Celina há vinte espaçados anos, surgiu D. Josefa, também dada
à música. Enamorada do açoriano? Sim,
de um amor paciente como só acontecia
nessa época. Tão paciente, e tão fiel, e
tão obstinado que D. Celina ainda durou
dez anos e só então D. Josefa pôde noivar
com Carlos Botelho pai, ela uma jovem
mulher, ele na meia idade. Em 1899 nascia Carlos Botelho filho, rodeado de música por todos os lados menos por um —
que o levaria às tintas e ao cavalete.
1905, 1906: Botelho filho, olho azul,
estatura meã, entra para a Escola n.° 11,
na Rua das Trinas. Há uma professora
muito bondosa e dois professores piores
que caceteiros. Estes entram na história
para bater. Sobretudo um que era um desalmado:
«Era pai do Henrique Tenreiro. Davanos tanta pancada! Ele e o outro: davam
os dois. Então os rapazitos meus colegas
da Madragoa enfiavam uma crina assim,
na palma da mão, para ver se a régua escorregava.»
Outro castigo consistia em escrever de
pé, voltado para a parede, com letra apuradíssima. D. Josefa Botelho achou que
dali não sairia nenhum sonetista, apesar
do estilo martelado, e matriculou o filho
Carlos no Colégio Evangélico Lusitano,
às Janelas Verdes. Conta Botelho:
«Aí, com os protestantes, é que eu fiz a
instrução primária. Sem eles ficava um
burro! O colégio era giro. Eu recitava e
cantava. E introduzi lá a letra redonda,
uma herança da Escola n.° 11.»
Por todos os lados menos por um, escrevi atrás. Num álbum de 1973 Botelho
explicará como foi:

«Em pequeno, embora nado e criado
num meio musicál (meus pais eram ambos pianistas e os românticos Schumann,
Brahms e Chopin, tão tocados na época,
eram-me familiares), foi no entanto para
as imagens dos livros herdados das' minhas avós (a bisavó era francesa, de Orléans) que a minha atenção mais se desviou. Eram revistas de assinatura, como o
Journal Illustré, Les Bons Romans, etc.,
datadas de 1860 e ilustradas por nomes
famosos como Philippoteau e o grande
Gustave Doré. Ainda me lembro, ao folheá-las, de passar muito depressa as páginas que me assustavam, como, por exemplo, o «Anão Cabeçudo», o «Quasímodo», e ficar na contemplação das cenas
alegres e movimentadas dos «Três Mosqueteiros». Fil ho único, sem convívio com
primos ou outras crianças, passava horas
solitárias na contemplação dessas ilustrações. Então pegava em papel e lápis
— às vezes com tinta-da-china (isto passava-se entre os 7 e os 9 anos) — e tentava
copiá-las. Depois, dessa bonecada escolhia as melhores cópias e pendurava-as no
corredor. Meus pais e as visitas da casa,
para me animarem, compravam-mas por
uns vinténs. Era a minha semanada para
a ajuda dos rebuçados e caixinhas de
surpresas (em geral com `confetti'),»

Três órfãos colegas
de ca rt eira
O liceu foi diferente. Foi melhor. Era o
Pedro Nunes.
«Foi formidável. Eu tive como colegas

de carteira o Luís Dias Amado e o Bento
de Jesus Caraça. Éramos os três órfãos, já
vou dizer porquê. Eu fiquei sem pai aos
dez anos, a minha mãé trabalhava para
me educar, a herdou os alunos do meu pai.
O Luís Amado também era órfão. O Caraça, esse, estava órfão doutra maneira:
tinha os pais fora.»
Caraça, aos 14, 15 anos, dava explicações para arredondar algum dinheiro,
que se lhe ia todo, o da mesada, para a
pensão. Chegava ao liceu cansado:
«Não estudei nada para a Física... Estive toda a tarde a explicar.»
Dias Amado vivia com uns tios em
Campo de Ourique. Botelho recorda-se
de que os tios faziam uma cozedura para
tratamento da sífilis, poção bastante misteriosa, antecessora do «914».
Eram inseparáveis. Por vezes saíam de
passeio até ao Dafundo, até à Cruz Quebrada. Aqui Botelho desenhava, Caraça e
Amado discutiam «ideias». Mais tarde
Botelho desenharia para Caraça a famosa
capa da Biblioteca Cosmos, trabalhando
também com ele na Universidade Popular Port uguesa, «que era na Rua Luís Derouet, por cima duma padaria».
Mais colegas do Pedro Nunes? O Luís
Reys Santos, dado às Artes. O Assis Pacheco, actor. O Leitão de Barros,-o Cottinelli Teimo, o Martins Barata.
«Naquele liceu realizei-me. E de vários
modos. Primeiro, tinha aqueles três colegas bons. Depois comecei a fazer bailado
com o Luís Reys Santos. E fiz teatro com
O Assis Pacheco: o reitor, dr. Joaquim de
Sá Oliveira, dizia que eu tinha muito jeito. Ainda autra, que foi o orfeão: organizámo-lo eu e o Luís Amado, mas para os
ensaios era preciso filar os colegas à porta... Finalmente a pintura. Dava aulas o
professor Augusto do Nascimento, com
quem aprendi bastante. Ah, e havia uma
coisa espantosa que ira a Associação Escolar, que tinha uma Caixa Económica
para a qual a gente ia descontando. O lema da Caixa era bonito — «poupa o supérfluo». Com esse dinheiro comprei a
minha primeira caixa de tintas.»
Botelho considera em 1981 que por te r
andado no Pedro Nunes é que se lançou
na pintura. E dá um nome ao estímulo, o
do reitor Sá Oliveira.
«O reitor obrigou-me a fazer, ali mesmo no liceu, a primeira exposição. Eu era
o homem dos cart azes para as festas, dos
desenhos para o jornal da turma. Em
Junho de 1918 o dr. Sá Oliveira chamoume e disse: Vais fazer a tua exposição. E é
na sala da Reitoria. Lá fiz, e lá vendï o
primeiro quadro, um recanto do Parque
das Necessidades, que eu conhecia bem
porque morava no Possolo, tinha mudado
da Rua Buenos Aires para ali. Ganhei
cinco ou dez paus, já não tenho presente...»
Do liceu aBelas Art es foi um pulo. Pulo frustrado: dois anos apenas de aulas, e
não muito rendosos como aprendizado, a
não ser da part e de mestre Ernesto Condeixa. Logo a seguir Botelho mergulhava
na vida prática, como empregado da fábrica de cerâmica Montargila, em Algés.
Do liceu à memória é que nada se perdeu. Em 1968 o pintor festejaria meio século de vida artística precisamente através duma retrospectiva no Pedro Nunes.
«Hoje não vemos coisas como as havia
nesse tempo. Nem temos pessoas como o
reitor Sá Oliveira, capazes de darem
atençaõ aos problemas do jovem.»
.

O sexteto que se enganou
Se me perguntarem por um contador
de histórias, sou capaz de responder:
«Botelho!»
Ele agora leva-me a 1919, apresentame o sr. Celestino Soares, dá a entender
que o nomeado era o seu quê de aldrúbias
e, como eu vim ao mundo em 1937, não vi
nem cheirei nada do que me relata, sustém o fôlego para a minúcia de mais um
episódio:
«Em 1919 organiza-se a Lusitânia
Films, uma invenção do Celestino Soares,
e uma porção de rapazes colaboram com
ele, como assistentes ou decoradores. Lá

estou eu, com o Reys Santos e o Leitão de
Barros, meus ex-colegas do Pedro Nunes,
e o Stuart , que não tinha andado connosco mas era do grupo. A sede da Lusitânia
era na Rua de S. Bento,- onde hoje está __
aquele clube com a piscina («JL» — o Clube Nacional de Natação). Fizemos dois
filmes que eram dois «males»: O .malmequer, com a Amélia Rey Colaço e o Robles Monteiro, e O mal de Espanha, com
o Joaquim Costa, uma espécie de António
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A Lisboa de Botelho tem por trás um amor
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João Katz, mais esporadicamente em casa de Carlos Botelho.
João Katz é o fornecedor de pa rtes musicais. O grupo, na sua máxima força,
chegou- a ter onze executantes.- E_çhegou
a ter um nome, Grupo Amador Hortus
Musicus, que já não usa mas é bonito.
«Tocamos das quatro às-sete da tarde»,
diz Carlos Botelho. «Antigamente começava-se com um chá, mas agora acabámos com os chases...»
Pisca-me o olho:
«A vida está difícil!»
E depois mostra-me o «Repertório»
dactilografado: Albrechtsberger, J. C.
Bach, J.S. Bach, Bonencini, Casatti, Corelli, Gabrielli, Haendel, Haydn, Moza rt,
Pachelbel, Porpora, Ruggieri, Seixas, Telemann, Vitali e Vivaldi. Com excepções,
quase só barroco. Tocam de preferência
Bonencini, Gabrielli, Pachelbel, Seixas e
Telemann. Para Botelho o mais difícil é
Porpora. Casatti foi uma descoberta recente.
E os «Amateur Chamber Music Players»? Com esses passa-se o seguinte: editam anualmente um guia de endereços
mencionando os associados que podem
receber outros associados quando em deslocação. No último guia há um único endereço português, que é o de Carlos Botelho, em resultado do que o pintor volta
e meia recebe uma ca rta a dizer Tal dia
passo por LIsboa. Posso fazer música com
vocês?

vulgarmente lisboeta, com especial atenção para a vida cultural (e, desta, com
largo consumo dos eventos musicais). A
Censura era frequentemente apanhada
desprevenida pelo humor corrosivo de
Botelho, ou foi-o ao princípio e numa segunda fase interveio de lápis azul na destra. Quando tal sucedia, Botelho acrescentava, rápida, a silhueta do mocho
«Piu», sinal certo de que algum coronel
malhara na página. O código funcionou
até 1950.
«Por cima dos telhados cá vou comentando a nossa cidade, as suas 7 colinas e
os seus 7 pecados», escreveu Botelho em
1947. Mas antes da, e durante a, segunda
guerra mundial os Ecos da Semana tinham-se tingido de outras preocupações,
visíveis por exemplo nesta arrepiante
trouvaille dos anos 30: «No Alentejo uma
galinha põe ovos com duas cascas. Deve
ser preventivo contra os ataques aéreos.»
Os Ecos da Semana de Botelho viveram
de algumas figuras calistas, como o «Escarrecospe», lisboeta porcalhão ameaçando a saúde pública com as suas «ostras» e
as suas «lagostas» (e ninguém podia andar descansado com a personagem à solta: «... adormece num banco da Avenida», piada de 1940, «a sonhar que comeu
uma rata assada e um pão de quilo — nisto um cuspo cae-lhe num olho e acordao... era o Escarrecospe»); o «Parecemal»,
protótipo do cidadão de finais dos anos
20, chapéu e bigode vulgares, falso mora-

Silva daquela época, um burlesco. Os
dinheiros vinham duns alentejanos de
massas, os Potes, e às tantas faltaram:
faltaram não sei porquê se calhar por falência dos Potes. O Celestino Soares e o
Luís Reys Santos foram dar com os ossos
no Aljube. Depois o Reys Santos dizia
com muita graça: Tive tanto azar que até
me ardeu o colchão na cela! E assim acabou a Lusitânia Films.»
Que a meio da sua existência ainda deu
pano para Celestino Soares mostrar as
mangas de que era capaz: um soberbo
programa no Coliseu dos Recreios com a
projecção simultânea de quatro filmes,
um em cada canto da sala. E deu para
um gag à port uguesa: uma vez na Sociedade Nacional de Belas A rtes esperavam
o Presidente da República, estava um
sexteto na varanda pronto a atacar A Portuguesa, às tantas alguém grita ele vem
aí!, e vinha, mas não era o Presidente...
«... era o Celestino Soares, que fazia
tudo à grande. O Celestino usava . polainas e pasta, confundiram-no... Mas ouviu A Portuguesa só para ele!»

Os sábados do
Hortus Musicus
Eu quero que Carlos Botelho me fale da
pintura, Carlos Botelho já falou o que tinha a falar para dúzias de jornalistas antes de mim. Pega nuns papéis em Inglês,
dá-nos a ler. Leio o cabeçalho: «Amateur
Chamber Music Players Inc.», sediado algures em Vienna, Estado da Virgínia,
EUA. Disto sei apenas que o pintor, e escolhidos amigos melómanos, se entretêm
a tocar música.
Exactamente, música. Música barroca. O grupo reúne-se em geral aos sábados à tarde, mais raramente à noite, mas
nos últimos tempos tem falhado a actividade concertante. Lembro-me de uma
curta-metragem sobre Botelho onde ele
toca violino no meio do grupo. Exactamente, ele, Botelho, violinista (aprendeu
de pequeno, nunca mais largou o arco,
tem vários instrumentos em casa, um é do
século XVII, fabricado pelo filho de
Amatus), e igualmente ao violino Sérgio
Fonseca, industrial, Pernes, também industrial, Jaime Pinto, médico; oboé e violino, José Guimarães, engenheiro agrónomo; violino e viola de arco, Bernardino, funcionário público; violoncelo, Varela, professor do liceu, e João Katz, tradutor (advogado no país de origem, não pode exercer em Port ugal). Esta é a formação habitual, mas já tocaram com ela o
advogado Albano Enes Dias, violino, e
duas Isabéis, violino e violoncelo.
As sessões são na Academia dos Amadores de Música, ou então em casa de

Nova Iorque: a cidade «de 1939,, contemporânea da bem-amada San Francisco com os seus jardins sombreados de laranjeiras

Quem aparecer é bem-vindo. E se for
em casa de Botelho, e se o passante for
curioso, talvez descubra uma reprodução
do óleo Quarteto, de 1935 (col. Cottinelli
Teimo), com três violinistas e um violoncelista imersos na música, tensos. Velha
paixão do pintor, que o levava a comentar
em tom crítico, nos cartoons do semanário Sempre Fixe, a vida musical de Lisboa. - -

Um «Fixe» feito
na casa de banho
Ainda não é desta que apanho Botelho
pintor, e a culpa é minha: falei-lhe do Flxe. Por extenso o Semp re Fixe, semanário
de humor lançado em 1926 pela Renascença Gráfica, proprietária do Diário de
Lisboa, a cuja port a Carlos Botelho iria
bater dois anos depois da fundação.
«Quem me recebeu foi o Pedro Bordallo, administrador, que era um homem
muito atencioso. Eu levava uma folha
com desenhos de crítica à vida de Lisboa.
Ele viu, viu com atenção, e só me perguntou assim: Você é capaz de fazer esta colsa todas as semanas? Respondi que sim.
Fiquei vinte edois anos no Fixe.»
A página de Botelho intiulava-se Ecos
da Semana e compunha-se de uma série
de flashes do quotidiano português, mais

lista, pretensioso, filho dilecto da ditadura, para evoluir com os tempos para uma
vítima designada da mesma falsa moral e
ganhar então outra força imposta pelas
circunstâncias; a «D. Encrenca», senhora
gorda, impertinente, bisbilhoteira, de vistas curt as e orelhas compridas; e a «Arrepanhada», imitadora da moda dos cabelos apanhados no alto da cabeça («arrepanhados»), como usavam as refugiadas,
perdendo horas no boudoir, fútil e oca.
Este cartoonista foi, pois, um outro
moralista em luta com a balofa moral vigente. E era um profissional diligente, capaz de contar-me o seguinte episódio datado de 1939, ao tempo da Exposição Internacional de San Francisco:
«Coitados, os rapazes do Fixe esperavam a página todas as semanas e eu não
queria falhar. Em San Francisco desenhava-a com quinze dias de antecedência
e mandava-o pelo correio. Em vinte e dois
anos nunca falhei, não ia falhar naquela
altura. Então, no hotel, calhou-me ficar
no mesmo quart o com o Bernardo Marques. Este avisou-me: Olha que eu ainda
vou ler e fumar um cigarro... O remédio
foi fazer o Fixe na casa de banho.»

1929-1939: a pintura como aposta
Lá para trás deixámos Carlos Botelho a
pintar peças de faiança e painéis decora-
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tivos em Algés. Em 1929 surpreendemolo, se o leitor quiser, a fazer ca rtazes, a
desenhar os Ecos da Semana, a ilustrar
livros — e a entrar, de cabeça, no I Salão
dos Independentes. No mesmo ano, apostando na pintura, pa rte para França, e
em Paris estagia em duas academias livres, Grand-Chaumière e Colarossi. Só
regressará a Po rtugal em 1931, depois de
trabalhar na decoração do pavilhão português da Exposição Internacional e Colonial de Vincennes. O ano de 1932 é decisivo: exposição individual no Salão Bobone, em Lisboa, um tudo-por-tudo que
nunca mais abandonará.
Daí em diante expõe regular e assiduamente, pratica a pintura a fresco em Itália, trabalha como decorador noutros pavilhões portugueses em exposições internacionais (com um «grand-prix» na Exposição Internacional de Art es e Técnicas
de Paris, em 1937), ganha o «Prémio Souza-Cardoso», faz nome, é assediado pelos
primeiros coleccionadores. Em Lisboa os
franceses perguntam entre si:
«Vous n'avez pas um Botelhô? Mais il
faut en avoir!»
1939: António Ferro recorre a um grupo de eleição para as Exposições Internacionais de Nova Iorque e San Francisco
— Botelho, Bernardo Marques, Fred
Kradolfer, Emmérico Nunes, Tom e José
Rocha. Um cert o Cayolla invectiva o panegirista de Salazar e secretário nacional
da Propaganda:
«Parece impossível, Ferro. Nas mãos
dos comunistas!»
«Éramos quase todos da esquerda», admite Botelho à distância de quarenta e
dois anos.«Fazíamos era as coisas bem.»
E aqui voltam as histórias.

«Salvador what?!»
Nos trabalhos da Exposição de Nova
Iorque a equipa, diz Botelho, «entendiase perfeitamente», com divisão de tarefas
(Botelho-Kradolfer foi a dupla dos andaimes) e prazos cumpridos na hora. De repente veio a notícia de que o ce rtame de
San Francisco era um bico: o pavilhão
português estava atrasado, quem havia
de ir dar uma mãozinha? Foram Botelho,
Tom e Bernardo Marques. (A cena do Fixe ao pé do autoclismo entra aí).
«Disso é que me lembro bem!»
Botelho abre-se num enorme sorriso. É
que a viagem Nova Iorque-San Francisco
foi no célebre «South Pacific», o «Cadillac» dos comboios, mito passado ao Cinema, com uma carruagem de cauda armada em solário, rotunda de vidro «para ver
a paisagem», bar 24 horas por dia. Três
dias e duas noites que o pintor saboreia
ainda hoje: «Deliciosos!»
Iam os três na arte de bem enxugar todo o líquido quando o barman, um crestado filho dos campos de algodão, veio
desarmá-los e avisar:
«Neste Estado é proibido beber.»
Estupefacção dos po rtugueses. E o barman:
«Take it easy, no Estado seguinte eu
encho outra vez os copos.»
Um dia e vários copos depois, San
Francisco. A cidade preferida de Carlos
Botelho? A avaliar pelo que lhe ouço agora, pelo menos uma fo rte maravilha. O
pintor resume o choque nesta imagem de
placidez:
«Não se imagina: jardins públicos com
laranjeiras, e a gente espojados a ler!»
«Uma beleza», San Francisco. E fica
suspenso como um Golden Gate sobre o
abismo de 1939.
Ou a maravilha é também o que lhe
aconteceu sem suspeitar: um primeiro
prémio internacional de Pintura, golpe de
sort e, embuscada? Porque meses antes
um sr. Delcour, da IBM, comprara-lhe
dois quadros em Lisboa, e ao chegar a
San Francisco o pintor foi descobrir um
deles exposto ao público.
«Eu não acreditava: um quadro meu
ali no meio daquele gente impo rtante...
Isto foi em Março. Em Outubro foi pior:
por esse quadro deram-me o primeiro
prémio.»
Veio nas primeiras páginas dos jornais
americanos, com foto do a rtista, um tal
«Botelho from Port ugal». Terceiro prémio
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soas. Lisboa, Paris, Veneza, Amsterdão,
Nova Iorque, San Francisco. As cidades
cheiram a pobre e a rica, a presunçosa e a
simpática... A diferença entre a Lisboa
da minha adolescência e a cidade moderna é que não posso com a cidade moderna, não posso com a Avenida João XXI,
incomoda-me de maneira terrível. Na sala de pintura e no quarto até pus janelas
duplas por causa do barulho!»
E acrescenta com um esgar que não é
sorriso, embora o esforço pudesse valê-lo:
«Dá-me vontade de morrer.»

Pincéis em frascos de compota

O «violino d'Ingresi de Botelho é mesmo o violino, neste caso um Amatus (filho) do século XVII

para Mau rice. Utrillo. Quarto prémio para Salvador Dali.
«Andei meses em Lisboa com a ca rta
do júri no bolso. Uma coisa daquelas!»
O prémio de San Francisco, e anos depois o primeiro prémio de aquisição da
Bienal de S. Paulo, é que fizeram de Botelho o mais coleccionado dos pintores
port ugueses. Ele pede-me que o entenda
sem falsa modéstia:
«Tive três surt os import antes na minha
vida, surtos de compras por estrangeiros.
Os ameri canos por causa do prémio de

San Francisco, os brasileiros por causa da
Bienal e os franceses durante a segunda
grande guerra, os refugiados, que passavam palavra entre eles. Hoje eu teria facilidade de fazer uma exposição em Paris
com quadros meus que lá estão.»
E então, mas só então, tocado pelo sortilégio da memória, aberto ao jogo simples da conversa para um caderno pardo
de jornalista, diz:
«Eu não sou o tal pintor de Lisboa de
quem se fala. Sou antes um pintor de cidades, retrato-as como retrata ria pes-

No Busano ou na Avenida Jodo XXI, o pintor frequenta diariamente o cavalete: aos 81 anos está activo e cheio
de cidades

O primeiro atelier de Botelho foi na
Costa do Castelo, em instalações cedidas
pela escola onde a mulher, Beatriz, estava como professora. Aí um bando alegre
de artistas e escritores conviveu durante
anos, discutiu, falazou, fez teatro, perdeu
noites como quem risca um fósforo de
Bengala.
Uma bela manhã, rua... Beatriz Botelho recusara-se a assinar um papel qualquer de «desagravo» à Senhora de Fátima.
Carlos Botelho não tem hoje ideia do que
fosse.
Procurando lugar, arranjou-o no Busano (Parede). É um segundo atelier que
conserva, embora pinte de preferência na
João XXI.
Aqui dispõe de uma «sala de pintura»,
exígua, com um velho estirador, um cavalete, estantes cheias de livros, pastas e catálogos, um divã, paredes tapadas com
quadros (que estão também na saleta, no
quarto do casal, no corredor) e ca rtazes,
pratos besuntados de tinta, pincéis dentro de frascos de compota.
Todos os dias pinta.
De modo que lhe roubei metade dum
dia de trabalho.
A despedida de Diaghilev
Ou se calhar não.
Eu estou a ouvi-lo com prazer, que me
conta uma Lisboa antepassada directa
desta onde encho cadernos de apontamentos ou cassettes modelo 60; ele, Car. los Botelho, encena-a para mim e pisca o
olho azul.
Sabia eu que Botelho foi assistente do
Teimo n'A canção de Lisboa?
«Assistente de realização! Fazia de tudo: maquilhava a Beatriz Costa, ensaiava
o grupo das dozes costureiras... O Teimo
e o Vasco Santana, quando tinham assim
uma coisa que não queriam fazer, descarregavam para mim. Um dia precisava-se
dum rato dos canos. Não se arranjou o rato. Isto é, arranjou-se um rato branco e
eu tive de pintá-lo à pistola!»
Sabia esta?
E em 1937, em Paris, quando foi da
Exposição Internacional de A rtes e Técnicas? Não é Lisboa, mas é como se fosse.
Beatriz Botelho até cozia pescada com todos.
«Nós morávamos no 202 do Boulevard
Raspail, o Bernardo Marques morava
num prédio em frente. Quando tínhamos
pescada cozida eu ia pregar um letreiro
na porta do Bern ardo com um pionés:
Hoje há pescada!»
E o 14 de Julho de 1937?
«Era depois do jantar e nada: estávamos no Dôme, num bairro com tanta
gente nova, e nada. Até que apareceu um
tipo com um acordeão, eu comecei a cantar, o Bernardo a bater palmas — e a bater com os pés no chão, com aquelas
grandes pernas que ele tinha —, e juntouse gente, juntaram-se umas raparigas, a
coisa animou. Aí à meia-noite e tal aparecerem uns tipos que vinham dum clube ,
traziam banjos, aquilo foi engrossando.
As duas da manhã os empregados do Dôme puseram-nos fora, queriam fechar.
Ficámos cá fora, depois veio uma dama
que disse eu sou cantora de ópera e começou a cantar ópera, e eu disse, espera,
«canto» já o quarteto do Rigoletto! Foi até
às seis da manhã...»
E diz no mesmo tom:
«Também tive a so rte de ver o último
•
espectáculo de Diagh ilev.»

Num país em que a arte multiplica a sua presença, embora privada dos apoios culturais que deveriam torná-la acessível, qual será a reacção
do nosso público? Apenas o silêncio?

A arte (sub)traída
Maria João Madeira Rodrigues
ara quem tem assistido aos
silêncios sucessivos que envolvem a a rt e po rt uguesa, à
teoria equívoca dos mitos e
dos falsos deuses, que
reflexão se impõe?

Tudo parece residir nestas oposições.
De um lado o grupo ou grupos que se entregam à prática das a rt es, quase-motor,
quase-vanguarda, porém colocados em
reserva e, por via de uma recuperação,
catalogados como a rt istas-especialistas
do belo, longe do artesão e promovidos

consome o produto artístico.
Mas neste consumir, que não envolve o
utilitarismo do sistema, encontra-se por
parte do público, e de modo indirecto,
uma sensibilidade ao momento cultural
quer por sentido harmónico, quer por
surpresa, já que o produtor do objecto

Talvez, e em princípio, tentar explicitar o que se entende por silêncios, o encontro frustrado do produtor de objectos
e do público português.
Desinteresse? Decididamente não, pelo
menos da pa rt e do a rt ista que, se necessariamente não quer instruir, convencer,
quem sabe nem mesmo exprimir uma situação determinada, não recusa o jogo de
existir pelos outros e para os outros e por
eles ser reconhecido, ultrapassando a armadilha das agitações de superfície em
que a presença se dilui e se esbate, atingindo o objecto e transformando-o em
aparição fantasmagórica.

Sem o contacto com modelos possíveis,
determinantes de esquemas de aproximacão, sem estímulo propiciador à contemplação, preparatória de juízo, a ligação não se estabelece e o circuito permanece fechado. O campo de cultura, meio
fértil para o dsenvolvimento harmónico
do homem, não se improvisa más é antes
o resultado de uma construção laboriosa
que passa a vitalidade social: os níveis
institucionais, filtros que se ocupam em
transmitir e legitimar as obras antes da
chegada ao destinatário, mesmo contestáveis, têm uma função a cumprir; o trabalho intelectual, mesmo transformando
o objecto estético em objecto de saber, é
indispensável. Só que os graus de intervenção contêm um tal número de variantes que o resultado das acções se desarticula no tempo e evidencia, no caso presente, mais a segregação que a comunhão.

A mediação, hipotética ainda, que a
obra exerce entre duas subjectividades, é
objectivo, ou um dos objectivos, do acto
criador, supondo um acolhimento que
não refere o discurso instaurador, mas
antes visa uma afirmação de ser que se
completa afinal em ser percebido. Parece, pois, aceitável a pressuposição da relação recíproca que ao desejo expresso na
obra faz corresponder o desejo ainda indeciso de um espectador, relação que tende a ultrapassar a oposição tradicional
objecto-sujeito.

É evidente que o que foi dito não equivale à negação de um público. Este público existe, porém, no mesmo sentido de
círculo fechado que, comprazendo-se no
isolamento, se afirma na segregação. E
essa não é com ce rt eza uma atitude salutar, pois que a relação produtor-objectoespectador envolve em retrocesso a própria dinâmica criativa.

A existência de tal reciprocidade reconhece o desejo ou a espera pressentida em
toda a sociedade que a este nível solicita
mais a transgressão, a inovação, o não
conformismo, que o respeito das normas.
Ora, tal fenómeno existe em primeiro
impulso no meio artístico português,
mesmo quando substratos académicos
conduzem à contemplação imóvel e cerimoniosa. A afirmação constante da vontade de comunicar, pela estrutura perceptiva, alguma coisa a alguém, combate
o devir histórico do sistema e a contradição daí decorrente.
Mas, por outro lado, como explicar o
desafecto geral em relação à obra de a rt e,
que é recusa ao mundo e à experiência
das coisas?
A a rt e é. Arte é a rt e. A rt e talvez não seja. Da axiomática pela tautologia à renúncia o caminho é bem difícil. O espectador no limbo, perante a criação em
perspectiva e por conclusão o diálogo não
cumprido.
Se aceitarmos a afirmação de Adorno
— «a forma, crítica por si, corresponde a
um processo de invenção» — e a tese de
Mikel Dufrenne propondo a obra de arte
como objecto ao mais alto ponto, aparência-essência e lugar-comum de experiência completando o ser na sua humanitariedade, que recusa do mundo, que teoria
de demissões e omissões está subjacente
ao processo exposto? A não apropriação,
pelo sujeito, do mundo que o completa,
corresponde a uma patologia da sensibilidade ou à sua alienação? Ou antes a uma
incomunicabilidade acidental ou voluntária, que reduz a acção c ri adora à inter- re
-laçãodegrupstifncoadem
círculo fechado de iniciados, quase místicos ou quase desistentes?

vez que o exercício do juízo é, à pa rt ida,
condicionado por uma ce rt a educação,
pela moda, pela ideologia, pelo saber,
que se desenvolvem em estruturas preconceptuais inibitórias. De onde decorre
que, como actividade prévia, propiciadora da experiência estética, existe o hábito
de ver, o exercício perante a obra de a rt e,
a familiaridade com os códigos empregues e o à vontade na prática libe rt adora
da contemplação. O hábito de ver toca
porém os processos institucionais da circulação da obra de a rt e e ainda o papel
desempenhado anteriormente por uma
acção intelectual provocadora.

De facto, a situação até há pouco recorrente no mundo das a rt es, em Po rt ugal, mesmo vista de um modo breve, evidencia os sintomas das demissões, omissões e desencontros que estão na raiz do
problema: o interesse institucional não é
referido a uma política global das artes
mas depende de vontades circunstanciais
ou de intenções piedosas; uma acção intelectualista, penetrando várias áreas do
saber, cava cada vez mais o fosso entre o
exercício desse saber e uma pedagogia
das a rt es; a recorrência de modelos académicos, talvez imperceptíveis de relance, mas bem presentes e extensamente
acompanhados a nível institucional, desvia o problema; o acto criativo confundese impropriamente com a libe rt inagem; a
contribuição valorativa de novos produtores artísticos é relativamente ignorada.
em estatuto social, amados e desamados e
praticamente inofensivos, do outro a racionalidade tecnológica que reduz o homem à unidimensionalidade e, ausente,
um público.

Para que o circuito
não permaneça fechado
Público é para uma dada obra, ou para
uma forma de a rt e, o conjunto de receptores, a clientela que potencionalmente

artístico, não trabalhando à pa rt ida para
um público p re determinado, dirige-se
contudo a uma audiência activa.
Ora, este público constitui-se numa relação de dependência dos valores culturais da sociedade como um todo, e da estrutura de classe, a que correspondem
culturas e ideologias que normalizam a
disponibilidade para a obra de arte. Ainda, alimenta-se ou deverá alimentar-se
das obras postas em circulação e, em teoria, deverá poder exercer um juízo livre e
lúcido sobre essas obras. Em teoria, uma

E apesar disso as obras tendem a multiplicar a sua presença, oferecendo-se à
contemplação. Desejo de beleza, desejo
de verdade, necessidade iniludível, numa
acção nem premeditada nem organizada
que para se completar necessita de uma
atitude cultural libe rt a do peso das convenções e dos dogmatismos e propiciadora ao estímulo da experiência do objecto,
naturante e criativa, na constituição de
um pré-real em que a prática utópica das
a rt es se encontra na verdade de um mundo possível. •

Políbio Gomes dos Santos
a voz que falta

E

stá para breve a reedição de
Voz que escuta, de Políbio

Gomes dos Santos, e com
ela, cremos, a redescoberta
de um dos nomes mais
importantes do Neo-Realismo.
Comovente, patético: um destes qualificativos pode ajudar a entender Políbio,
morto na juventude e desde então desco-

nhecido — excepção feita à transcrição
em antologias — da maioria dos leitores.
A nova impressão desse título (póstumo)
de 1944, n.° 10 e último do Novo Cancioneiro, agora a cargo das edições Limiar,
assume, pois, aspectos de reparação.
No momento da redescoberta, «JL»
evoca a voz que falta. E fá-lo através da
. exemplar apresentação que Carlos de Oli-

veira, seu contemporaneo em Coimbra,
escreveu como nota introdutória ao volume a editar em breve. Julgámos útil
acrescentar-lhe ainda um poema de Vitorino Nemésio e três ca rtas inéditas do
próprio Políbio Gomes dos Santos, uma
com destinatário não apurado e as restantes para Miguel Torga (agradecendo e comentando A criação do mundo — o ter-

ceiro dia) e para Jorge Torres. A «maldita
febre», as «crises malditas» prenunciam o
fim agónico iludido apenas com a referência às melhoras em Ancião, onde lograra internamento, e com a nenhuma
pressa em ver-se publicado. •

Três ca rt as inéditas
Ancião, 6 de Julho de 1939
Meu Caro Tôrres:
Encontro-me desde 29 em Ancião onde venho fazer um tratamento especial. Os amigos
de ai têm vindo. Eu ia chegando mo rto mas
estou agora melhor. Este clima é explêndido.
Estou só com a família numa casa de saúde,
cedida pelas autoridades locais beneficentes.
Escrevo-lhe para me mandar -para aqui o Esclarecimento. Dê notícias e quando for para
férias diga para onde vai. Abraços para os
amigos e para si do Políbio.

Políbio Gomes dos Santos, morto na juventude, a rvoz que faltai para o leitor de 1981 saber o que foi o Neo-Realismo em
poesia

Políbio
Carlos de Oliveira

A

Voz que escuta (e, dum modo geral, o trabalho poético
de Políbio Gomes dos Santos) sempre me fascinou. Lia, reli-a, e nunca a leitura
conseguiu desgastar-lhe a substância, a
forma, se puser de parte um ou outro pormenor (que, mesmo assim, me fazem hesitar: não sei ao ce rto se a erosão das estátuas, no lado mais exposto ao tempo, as
prejudica ou não). Isto, para ser minucioso como ele. O seu labor, caracteriza-o
sobretudo o uso (muito pessoal) dos metros poéticos: Políbio apoia-os sabiamente numa distribuição de rimas interiores,
aliterações, adjectivos tensos, seriados;
numa espécie de estrutura sónica onde o
poema vibra com o seu reco rte clássico.
Aliás, mais aparente que real. O trabalho
de Políbio, com a lentidão do cálculo, da
solidez, impele o poeta para diante (obriga-o a saltar de súbito duas ou três décadas), inserindo-o em ce rtas preocupações
ulteriores da nossa modernidade: o peso e
a múltipla irradiação das palavras, que
depende sempre do lugar (único) em que
cintilam: onde alcançam a levitação textual, o halo da poesia. Trabalho que liga
também Políbio aos primeiros «operários»
dessa modernidade oficinal: Nobre, desarticulando um pouco os versos: Cesário, polindo-os sem descanso.
No prefácio para a Voz que escuta
(1944), Joaquim Namorado escreve:
«Apesar de doente isolado [...], as suas
cart as revelavam que não só estava a par
do que fazíamos como também partilhava do nosso combate [...]». De facto, o último livro de Políbio, sob uma luz ine rte
de sanatório, é todo ele um apelo aos amigos distantes: mas, ao mesmo tempo, o
canto da impossibilidade própria, da

inacção. Rompe a bruma opressiva (que
fica no entanto a flutuar entre os versos) e
faz lucidamente uma leitura, uma chapa
radiográfica, da realidade: «uma supervisão de Raios X». E aqui estará, talvez o
mais terrível encanto desta a rte: a transmutação da linguagem clínica (o pneumotórax, «o ar azul», o «gás emagrecido,
manso mas cansado») em análise social;
Oscar Lopes e António José Saraiva chegam a falar de «identificação perfeita»
entre duas doenças. Identificação?
Transmutação? Metamorfose, mudança,
alquimia (a vara mágica que rarefaz,
adensa, modifica, passa as palavras a
outro estado)?De qualquer modo, o diagnóstico do poeta é feito à distância, com o
desencanto, a nostalgia de quem se despede. E pede (ou, pelo menos, insinua)
uma pequena redenção em que esteja
também a sua lembrança. Melhor, o seu
talento invulgar.
Os livros de Políbio, escritos há quarenta anos, tiveram tiragens quase confidenciais. (Era assim nessa altura. O Novo
Cancioneiro, por exemplo, fazia edições
pequenas, para vender sempre que possível de mão a mão. Circularam mais tarde
cópias dactilografadas ou mesmo manuscritas: vi uma da Voz que escuta, há
anos, e lembrei-me dos calígrafos, dos
velhos cancioneiros). Republicando agora
a obra de Políbio, cumpre-se enfim o voto
de quem tanto quis «ser útil à navegação», onde se perdeu ainda jovem. E
próprio dos poetas perdertm-se duas vezes. Como toda a gente; e como ninguém:
de poema em poema, só por escreverem.
Mas doutra forma, fugindo à tempestade, poderiam eles encontrar-nos? A voz
que escuta e«estala e mansamente cala» é
a nossa voz. Até surgir um desses viajantes perdidos e bater à po rta. Então sabemos que nos procurava, que lhe servimos
(em silêncio) de estrela polar. Que esta■
mos finalmente juntos.

Guarda, 10 de Maio de 1939
Meu Caro Amigo:
Nada mais tenho do que dizer a verdade para me desculpar: Quereria eu apoz a recepção
do seu livro «O 3.° Dia», escrever-lhe uma longa carta a contar-lhe, criticamente, de como
por êle me senti impressionado. Porém a maldita febre e as crises malditas não me tem deixado pôr pé em ramo verde. E também hoje
lhe não venho dizer nada a não ser estas simples palavras: gostei e obrigado.
Claro que apesar de terem passado oito meses sabre a leitura que fiz, não esqueci ainda
páginas admiraveis como a de certa manhã na
Estrada da Beira, o bela-kun, a terníssima cena do berberis, etc. Como lhe digo: admiravel
e espero anciosamente o 4.° Dia.
Sei que vai para Leiria, a sede do meu districto. Oxalá que se dê bem. Eu queria vê-lo
em Coimbra. Mas a vida manda.
Um abraço dêste amigo certo.

Prezado Camarada:
Tenho aqui o seu postal a pedir-me um poema mais curto, que substitua a Experiência.
que verdadeiramente me Confes-lhqu
interessava publicar era esse que lhe enviei
mas em face do que me diz indico outro, a
Meditação. Suponho que o Dr. Nemésio tem
já uma cópia deste poema e lembro-me até
que nessa altura me disse que o publicaria na
«Revista» se não fôsse tão pequeno. Por isso
mesmo êle próprio me pediu a Experiência.
Claroquepdinv-hotrsema
do livro que vou publicar mas todos êles são
muito extensos.
De modo que, meu prezado camarada, deixo à vossa escolha o que queiram decidir, na
certeza de que se nada de meu poderem publicar, eu em nada, mas sinceramente em nada,
me desgosto e do mesmo modo fico agradecido ao Dr. Nemésio por se ter lembrado de
mim
Francamente lhe digo que não tenho nenhuma pressa em me publicar e se agora aparecia na Revista e pouco depois em volume
era, no primeiro caso, por se tratar duma
publicação de máximo expoente que me apresentava, e no segundo porque a mim próprio
necessito crear-me responsabilidades.
Peço-lhe desculpa de me ter alongado um
pouco mais e creia sinceramente o camarada
muito grato.

Um poema de Vitorino Nemésio
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O poeta que morreu entrou agora,
Não se sabe bem onde, nas entrou,
Todo coberto de demora,
No bocado de noite em que ficou.
As ervas lhe desenham

Seu espaço devido :
Depressa, venham
LA-.o no chão os que o não tenham lido 1
Que o sorriso que o veste
J& galga como um potro
As coisas tenebrosas,
E esquecido
's6 outro :
Este
Nem precisa de rosas.

39
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Marguerite Yourcenar:
a obra "desconhecida"
David Mourão-Ferreira
um texto de 1931, em que
se diagnosticavam outros
sintomas ainda mais graves
de disseminada barbárie
cultural, o grande ensaista e
investigador alemão Ernst-Robe rt Curtius observava que «existe abandono da cultura quando, por exemplo, se toma contacto com as grandes personagens da história apenas através da forma do folhetim». Exactamente o mesmo se poderia dizer do contacto que se toma com ce rt as
grandes figuras literárias apenas em função de uma precária actualidade que as
ilumina, apenas em função de êxitos que
obtêm, de prémios que recebem ou, como
diria Cocteau, de «bordoadas de honrarias» que lhes caem em cima das costas, e
que não passam, na maior pa rt e dos casos, de outras tantas formas «folhetinescas» de suspeitíssima voga e de pseudoconhecimento.
Não tivera sido o Prémio Fémina atribuído, há cerca de doze anos, a um dos
livros de Marguerite Yourcenar e não fora, sobretudo, a sua recente entrada na
Academia Francesa, jamais uns semianalfabetos se teriam tornado, da noite
para o dia, apressados exegetas ou improvisados empresários da autora dos
Mémoires d'Hadrien. Se fosse aliás possível «radiografar», no cérebro de tais semianalfabetos, quer o efectivo número de
páginas que de Marguerite Yourcenar terão lido, quer o elaborado resíduo do que
dessas leituras lá terá ficado, ce rt amente
se nos deparariam, se não e apenas confrangedoras «imagens» de um vazio quase
absoluto, quando muito umas ínfimas
áreas de matéria cinzenta assim «impressionada». Mas tudo isto, que já é grotescaco, acabaria ainda por ser desculpável
8

O amor e as faixas de linho
Encontro-me num qua rt o, à cabeceira
de um leito, com o homem que amo. Estou depois deitada nessa cama, invadida
por aquela tremura de animal hipnotizado que se apodera da mulher em presença
do amor. Acabamos de assistir ao espectáculo de um circo de feira, cuja música
ruidosa continua a ressoar sob as nossas
janelas abe rt as. Saímos antes do fim, deixando dois palhaços a repuxarem, um ao
outro, as longas gaforinas louras. Estava
a chover: a minha roupa encharcada junca o soalho, de mistura com os sapatos
húmidos ainda quentes do calor dos meus
pés. De súbito, a música rouca cessa de
tocar, substituída pelo rumor de passos
da multidão que se escoa, lá em baixo,
através das po rt as de pano pintado; e esses milhares de passos soturnos, como
que abafados dentro de pantufas, ecoam
surdamente na rua, transformada agora
num grande charco luzidio. Depois, a escuridão abate-se como um taipal, lá em
baixo os candeeiros apagam-se, e apenas
tenho sob os olhos um quadrado de céu
preto. Mas uma pequena lâmpada eléctrica arde à cabeceira do leito. O meu
companheiro estende o braço como para
afastar ou designar alguma coisa, e este
gesto desloca e faz vacilar a luz da lâmpada, como se afinal se tratasse da chama
de uma vela. Apercebo-me então de que o
meu amigo não está vestido, na precisa
acepção do termo, mas apenas envolto
em inúmeras fa ixas , como uma espécie de
múmia de Apolo. Estas finas faixas, estreitamente ape rt adas como as dos mortos egípcios ou como as grevas dos ciclistas e dos soldados, aparecem por toda a
pa rt e recobe rt as de sinais negros e miú-

dos, tais os caracteres de um alfarrábio
de feitiçaria, e semelhante profusão de
letras indecifráveis faz-me pensar naquelas espirais de papel de jornal que nos enrolavam à roda das pernas, quando crianças, para nos proteger do frio. A medida
que o meu companheiro se despe ou, melhor, que pacientemente desenrola essas
intérminas faixas que em todos os sentidos se entrecruzam à volta do seu corpo,
o chão mal iluminado vai-se cobrindo de
um montão idêntico ao das ligaduras que
pendem da cabeceira dos feridos. Mas
por fim ele cansa-se deste lento e complicado modo de se desnudar, e contenta-se
a pa rt ir daí em esfregar vigorosamente os
braços, o peito, as coxas, arrancando a
seguir com as costas da mão a espessa
pasta amolecida que se desfaz como o papel doente dos velhos ca rt azes, ou como
aqueles restos de jornais tornados irremediavelmente húmidas à força de terem
embrulhado as hastes de ce rt os ramos de
flores. Esta simples fricção basta para retirar a esse corpo denso e duro o mínimo
vestígio de vestuário ou até de humanidade, ao mesmo tempo que lhe restitui a sua
forma e a sua nudez de deus. Ei-lo que se
alonga então sobre mim com a indiferença de um homem fatigado que se estende
em cima da cama; ape rt o entre os meus
braços, entre os meus joelhos, esse corpo
mais amado que Deus, mais impo rt ante
que a minha própria vida, e este inefável
excesso de felicidade de repente me acorda, o que sem dúvida vem a ser, em sonho, a única maneira de perder os sentidos.
(Trad. de Les Songes et les Sorts, ed.
Grasset, Paris, 1938, pp. 215-218)

desde que houvesse o cuidado, por pa rt e
de quem só agora se acerca da obra de
Yourcenar, de ao menos honestamente
deixar lavrado o que dessa obra afinal
desconhece, até porque não se mostram
de acesso fácil, antes pelo contrário, muitos dos livros da narradora de Souvenirs

Pieux.
Mesmo em França, onde o atrevimento
costuma exibir-se mais alfabetizado, não
são raros os críticos e jornalistas que de
vários modos manifestam uma crassa ignorância de grande pa rt e desses textos.
Daí, em panegíricos de última hora, só a
referência a espécies bibliográficas que
podem hoje encontrar-se em qualque r
drugstore; daí, em abundantes entrevistas, as inúmeras questões óbvias ou apenas desmioladas que amiúde se colocam;
daí principalmente, ao estalar o verniz no
novo-riquismo de uma informação de f achada, a grosseira impostura — que um
simples piparote conseguirá desmascarar
— dos que fingem ter «lido» obras que
não «viram» sequer ou a infantil desfaçatez dos que implicitamente concluem, por
nem as terem «visto», que elas serão decerto despiciendas. A verdade, no entanto, é que estão longe de o ser.

Narração e «cristais»
aforísticos
De tais obras, esgotadíssimas desde há
muitos anos e que, por antiga devoção,
venho pacientemente reunindo, algumas
há que a própria Marguerite Yourcenar
não considera dignas de serem reeditadas; outras que pensa voltar a publicar,
mas só em ampliadas versões devidamente corrigidas; e uma terceira categoria,
enfim, sobre cuja eventual reedição não
creio que a autora se tenha pronunciado.
Ao primeiro grupo pe rt encem o romance

ou narrativa La Nouvelle Eurydice (ed.
Grasset. Paris, 1931) e o ensaio Pindare
(ibidem, 1932). Do segundo constam as
três novelas do volume La Mort Conduit
l'Attelage (ibidem, 1934) e os relatos oníricos de Les Songes et les Sorts (ibidem,
1938). No terceiro, finalmente, avulta
sobretudo a «plaquette» de poemas Les
Charités d'Alcippe (ed. La Flate Enchantée, Liege, 1956).
Quanto às duas obras do primeiro grupo, se em part e, e só em parte, se compreendem as reservas da autora em relacão à primeira, já no respeitante à segunda nos permitimos inteiramente discordar de um rigor que se mostra ainda mais
excessivo. É ce rto que La Nouvelle Eurydice está longe de «repetir», por completo, o pequeno grande milagre da sua narrativa de estreia — Alexis ou le Traité du
Vain Combat (1929) —, cuja prodigiosa
economia de processos, pela recusa de todo o espúrio descritivismo e pelo esforço
de remeter a narração aos extremos limites da allusiveness, constitui, sem dúvida,
no século em curso, uma das raras possibilidades de sobrevivência do chamado
récit à la française. Publicado apenas sob
o nome de M. Yourcenar (e recorde-se a
confidência, que ocorre em Souvenirs
Pieux — l. a ed., p. 213 —, de ter ambicionado, aos vinte anos, permanecer apenas como um «autor anónimo»), o volume
La Nouvelle Eurydice traz curiosamente
na capa a designação de récit e, depois,
na página de rosto, a de roman; e talvez
resida, na «hesitação» entre essas duas espécies narrativas, a razão do só meio conseguimento ou do só meio malogro da
obra.
Com efeito, La Nouvelle Eurydice teria
sido porventura uma completa réussite
comparável a Alexis se a sua autora aí se
tivesse quedado no âmbito do récit e não
houvesse feito uma prematura incursão
no campo do roman. Onde a obra falha é
justamente no precipitado agenciamento
de cert os aspectos «romanescos»; e nem a
figura de Thérèse nem a de Emmanuel
têm ainda aquela consistência interior,
sequer aquele contorno externo, que muitos outros heróis yourcenarianos virão ulteriormente a apresentar. Mas o narrador, Stanislas, sofrendo talvez de um «envelhecimento» demasiado precoce em relação a Alexis, é já, pelo escrúpulo ético e
pela maturidade intelectual, um irmão
mais novo do Eric de Le Coup de Grâce,
do protagonista dos Mémoires d'Hadrien, do Zénon de L'Oeuvre au Noir; na
obra de um autêntico ficcionista, os últimos «filhos» acabam sempre por ser os
mais velhos.
Seja como for, o íntimo vínculo existente entre Alexis e Eric só através de Stanislas se conseguirá devidamente entender.
Não falo apenas de afinidades ou parentescos «espirituais» — coisa por demais
aleatória no domínio da narratologia
mas antes do «processo» como, de obra
para obra, Marguerite Yourcenar foi conferindo progressiva densidade e cada vez
mais fort e verosimilhança ao ponto de
vista de um narrador interveniente na
própria história, a essa entidade verbal
do narrador-protagonista que plenamente se afirmará nos Mémoires d'Hadrien;
nesta perspectiva, Stanislas representa
um elo indispensável na cadeia que vai do
jovem pianista em ruptura com um «vão
combate» ao lúcido imperador para quem
nenhum combate acabará por ter sido
vão, se bem que se mostrem vãos muitos
aspectos do mundo em que esse combate
se realiza. Por outro lado, da gradual sabedoria, que isto mesmo implica, o próprio texto de La Nouvelle Eurydixe se encontra significativamente recheado, por
vezes ainda sob a forma de cristais aforísticos que por inteiro se não dissolveram
(mas dissolver-se-ão por inteiro em qualquer das obras ulteriores?) no fluido e no
ímpeto da coulée narrativa; e, mesmo que
outros elementos não houvesse a «salvar»
— mas há — no semi-malogro de La Nouvelle Eurydice, bastaria a existência de
tais «cristais» para que se impusesse uma
operação de pelo menos parcial salvamento.
De alguns desses «cristais» aforísticos
— correspondentes a outras tantas reflexões de Stanislas, o narrador — atreve—,

mo-nos a traduzir os seguintes:
«E difícil não inventar, quando se tenta
recordar; e, pelo facto de se ter ficado
mais tarde apaixonado por uma mulher,
antedata-se com boa-fé o amor que se teve por ela» (p.10).
«Basta-nos multas vezes ouvir louvar
uma virtude por outrem para que logo ela
nos horrorize em determinada pessoa» (p.
24).
«Provavelmente o meu amor só se
transformava tão violentamente em desejo porque está estabelecido que não amamos de facto uma mulher enquanto a não
desejamos» (p. 32).
«Uma mulher que nos não ama nunca
está longe de nos odiar» (p. 41).
«O meu amor foi aumentando, ou foise antes envenenando, menos porque ela
me inspirasse desejo que pelo facto de
outras mulheres já mo não inspirarem»
(p. 53).
«Cada noite coloca um fragmento de
eternidade entre nós e a incessante fantasmagoria que tomamos por nós próprios: qualquer homem, ao acordar, até
certo ponto experimenta as sensações de
um morto, assombrado por ter vivido» (p.
61).
«Nada me comove tanto como o precoce Outono das mulhe res (...), essa fase da
vida em que as mais castas acabam por
ceder, não propriamente às solicitações
de um amante, mas aos remorsos acumulados das ocasiões perdidas, e sobretudo
ao medo de morrer antes de terem pecado» (pp. 76-77).
«... os que sabem como é difícil, mesmo junto do mesmo ser, obter duas vezes
a mesma alegria, sabem também que não
se pode prever, nem antecipadamente
sonhar, a particularíssima qualidade de
prazer que nos dará alguém. (...) E talvez
seja necessário ter possuído muitas mu-

que em filigrana, alguma ou algumas das
linhas narrativas que atravessam La
Nouvelle Eurydice. De outra parte, e só
em si mesmas consideradas, estas reflexões e muitas outras como estas inscrevem-se no que de mais limpidamente lapidar vem sendo realizado — de um Pascal a um Joubert, de um La Bruyère a um
Chamfort, de um Vauvenargues a um
Valéry — nessa vole royale constituída
pela tradição dos grandes «moralistas»
franceses.

Cumplicidade ou identificação
Mas La Nouvelle Eurydice, logo a partir do título — e através da procura que o
narrador empreende, no inferno dos testemunhos dos «outros», do verdadeiro
rosto de uma mulher que morreu —, representa ainda, por essa obsessiva alusão
a um mito grego, a plena introdução do
mundo antigo na obra de Marguerite
Yourcenar; e a esse mesmo interesse,
aqui ensaiado no registo da ficção narrativa, corresponderá, logo a seguir, um registo biográfico e ensaístico, o seu trabalho dedicado à vida e à obra de Píndaro.
Embora escrita na terceira pessoa, esta
monografia - que a autora hoje encara
com extrema severidade — já prefigura
também o que por completo se patenteará, tanto nos Mémoires d'Hadrien como
nas traduções de La Couronne et la Lyre:
dentro do quadro histórico desse mundo
antigo, o esforço de compreensão e de
«acompanhamento» de um determinado
destino ou de determinados destinos; o
propósito de reanimação dos valores verbais por que tais destinos se manifestaram; a «reinvenção», inclusivamente, da
voz ou das vozes que lhes serviram para
exprimir-se. E quanto à importância da

A uma mo rt a
Eis o mel a escorrer do coração das rosas,
Os perfumes, as cor's, os hálitos amados:
Vós não sorrireis mais à beleza das cousas;
Vossos braços estão doravante fechados.
Nunca mais sentireis, sobre as pálpebras mo rtas,
O lento desfolhar de choros perfumados;
Desfaz-se-vos o peito em tais metamorfoses
Que a tempo chego só de não mais encontrar-vos.
Do ser, que resta? Um nome. E do tempo? Uma data.
Teríeis sido, ao sol, a sombra que eu amara.
No degrau de um sepulcro o meu amor tropeça.
Mais desenvolta, a morte apressou-se a tomar-vos;
Se pensardes em nós haveis de lamentar-nos:
Nós julgamos cegar assim que uma luz cessa.
(Trad. de Les Charités d'Alcippe,
ed. La Flute Enchantée, Liege, 1956, p. 30)

lheres para se compreender o que se perde ao falhar-se junto de uma só» (p. 111).
«... basta perseguirmos alguém para
nos apercebermos de que os vivos são
igualmente umas espécies de fantasmas»

(p. 132).
«Fizemos ambos o que fazem quase todos os homens: passámos ao lado do
prazer, receando encontrar o infortúnio
no seu rasto e, por fim, só o infortúnio
veio ter connosco» (p. 148).
«... achar-se mesquinha determinada
inquietação não nos impede de a experimentarmos, do mesmo modo que nos não
curamos de um amor pelo facto de o julgarmos degradante» (p. 211).
«A vida de um homem é sempre tão
complexa que, mesmo quando ele se suicida por um motivo aparentemente claro, nunca se sabe quantas outras infelicidades terão colaborado na sua morte» (p.
228).
O mostruário dos referidos «cristais»
acabou por ser bem mais extenso do que
eu esperava. Através dele pode adivinhar-se, contudo, in abstracto e como

voz na criação e na re-criação de Marguerite Yourcenar — aspecto para que
ela própria, recentemente, não deixou
aliás de chamar a atenção (cf. Les Yeux
Ouverts, ed. Le Centurion, Paris, 1980,
pp. 71, 153 ss.) — permito-me remeter o
leitor interessado para o meu estudo
Marguerite Yourcenar: Retrato de uma
Voz, de que foram publicados dois largos
excertos no Diário de Notícias, de 6 e de
13 de Dezembro de 1979.
De toda a maneira, o processo críticobiográfico de «acompanhamento» de um
destino, que em Pindare pela primeira
vez se põe em prática, nem só tem a ver
com os Mémoires d'Hadrien — onde tal
processo é excedido pela intervenção da
componente imaginária — mas também,
e sobretudo, com alguns textos de Sous
Bénéfice d'Inventaire nomeadamente os
consagrados a Agrippa d'Aubigné, Piranese, Cavafy ou Selma Lagerlof, este último apenas incluído nas mais recentes
edições da referida obra) e, mais particularmente ainda, com o recentíssimo Mishima ou la Vision du Vide (ed. Galli-

mard, Paris, 1981). A distância de cinquenta anos, o poeta grego dos séculos
VI e V antes da nossa era e o romancista
japonês dos nossos dias são afinal «acompanhados» segundo um semelhante processo de obstinada elucidação que, por
incompleta que se mostre neste ou naquele pormenor, nunca perde de vista o
que em tais destinos houve de específico
e de concretamente individual, mesmo
quando é toda a condição humana que
neles se projecta e representa. E tãopouco faltam, em Pindare, aqueles cristais aforísticos de que toda a obra de autora se mostra esmaltada e de que demos
alguns exemplos em relação a La Nouvelle Eurydice . Mas, embora aqui a tentação de os traduzir ainda seja mais fo rte,
limitar-me-ei por agora a da r só estes exemplos:
«Cada um de nós constrói, com ideias,
uma prisão de que em seguida a nossa
preguiça nos não deixa sair» (p. 159).
«A moral, em cada época, é um compromisso entre os instintos, as necessidades sociais, a moda e as crenças. Nela
também entram um pouco de cortesia,
um pouco de higiene. Por vezes, um tanto de razão. Faz parte dos usos de uma
época, aos quais não é obrigatório conformarmo-nos, mas que será imprudente
combater» (p. 185).
«Não há vida que não seja falhada; e a
glória, quando chega, limita-se a proclamá-lo em voz alta» (p. 252).
«A acção embriaga, e o trabalho do génio criador é a acção por excelência. Mas
a idade, apaziguando esse ardor como
apazigua todos os outros, recoloca o homem diante desse nada que é a realidade» (p. 263).
«E sobre o tarde, na escrita informe
das últimas páginas, que se revelam os
gostos e os tormentos íntimos. O arrependimento: essa memória do desejo» (p.
270).
Emparelhem-se estes exemplos com os
que de La Nouvelle Eurydice atrás se
apresentaram; recorde-se que entre a
publicação dos dois livros mediou apenas
o intervalo de sete meses (Setembro de
1931 a Abril de 1932); repare-se na prodigiosa lucidez com que esta mulher, que
ainda não atingira os trinta anos, encarava já certos aspectos do amor e da glória,
dos instintos e das convenções, da vida e
da morte; reflicta-se, uma vez mais, na
mestria «epigramática» com que já era
capaz de exprimir tudo isto; e indague-se,
por fim, se o conhecimento de tudo isto
será ou não indispensável para uma adequada compreensão do que mais tarde
veio a escrever.
É evidente que estes breves trechos não
podem transmitir uma visão sequer aproximada dos livros de onde foram extraídos; mas eles bastam, creio eu, não só
para corroborar muito do que se vem
apontando ou sugerindo, como também
para entremostrar, na autora de Archives du Nord, a continuidade e a permanência de outro seu fundamental pendor:
o da estreita cumplicidade entre os traços
da sua própria fisionomia intelectual e os
das fisionomias intelectuais dos seres de
ficção que tem criado e dos «heróis» que
no plano da História tem elegido. E essa
cumplicidade transforma-se, não raro,
num mágico fenómeno de osmose ou de
inexplicável identificação.

Das recordações aos sonhos
Das obras pertencentes aos outros dois
grupos quase não falarei por agora. Uma
delas — La Mort Conduit l'Attelage —
ainda não a obtive e só tive ensejo de rapidamente a consultar, há ano e meio,
numa biblioteca universitária dos Estados Unidos. (Tratava-se, aliás, de uma
das três únicas bibliotecas que em todos
os Estados Unidos possuem este livro, segundo opo rt unamente me «esclareceram», em Washington, os computadores
da Biblioteca do Congresso...) Mas essa
rápida consulta permite-me poder informar, ainda assim, que a referida obra é
composta por três narrativas intituladas
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D'après Dürer, D'après Greco, 'D'après
Rembrandt; e que a primeira delas, tendo Zénon como protagonista, constitui já
o núcleo central do que será, trinta e
quatro anos mais tarde, o romance
L'Oeuvre au Noir. Em Les Yeux Ouverts
(p. 58) depara-se-nos a boa nova de que a
autora prepara uma remodelada versão
deste seu livro de 1934 — o que todavia
não exclui, para um yourcenariano que
se preze, o conhecimento aprofundado
do primitivo texto.
Quanto a Les Songes et les Sorts e a
Les Charités d'Alcippe, limitar-me-ei a
muito sumárias descrições e a marginalmente proporcionar, de cada uma dessas
obras, a tradução de textos que se me afiguram razoavelmente representativos.
Em Les Songes et les Sorts, de que também Marguerite Yourcenar nos promete
para breve um texto refundido e ampliado, apresentam-se-nos, na versão original, os pormenorizados relatos de vinte e
dois diferentes sonhos «que mais fortemente perturbaram ou reconfortaram um
ser que tem sonhado muito» — e que ela
própria capitula de sonhos líricos ou alucinados. O conjunto é precedido de um
extenso prefácio de importância capital,
onde de modo algum se propõe «um novo
sistema do sonho», onde muito menos
ainda se adopta qualquer dos que hoje
estão em voga a esse respeito, mas onde,
em contrapartida, se avançam fecundas
conexões entre o sonho e a escrita («O
sonho re úne imagens como o poeta reúne
palavras», p. 14) e onde sobretudo se estabelece uma íntima relação entre as recordações e os sonhos como partes integrantes da mesma realidade:
«Quando penso na minha vida, revejo
alguns passeios à beira-mar, uma rapariguinha nua diante de um espelho, lufadas- de música medíocre num corredor de
hotel, uma cama, alguns comboios cuja
velocidade triturava as paisagens, Veneza de madrugada, Amesterdão sob a
chuva, Constantinopla ao pôr do sol, os
h azes da rua de Varenne, um agonizante envolto numa peliça a vaguear pelos corredores de uma clínica, o camarim
vermelho de um teatro, as colinas calcinadas da Grécia, um campo de narcisos
na região de Salzburgo, algumas ruas

Marguerite Yourcenar: «É sobre o tarde, na escrita informe das últimas páginas, que se revelam os gostos e os
tormentos íntimos)

sombrias de cidades do Norte onde a
minha tristeza deambulou diante de
montras de cereais ou de mercadores de
encerados, o tanque de Versalhes sob um
céu de Novembro, um estábulo de came-

los pejado de animais a mastigarem sanguinolentas melancias, uma separação à
beira de uma entrava do Metro, a mão
que segura uma anémona, o doce rumor
do sangue nas artérias amadas, e este

punhado de relâmpagos constitui aquilo
a que chamo as minhas recordações.
Tais fragmentos de factos reais têm a intensidade mágica das visões entrevistas
nos meus sonhos; e, por vez, certas visões
dos meus sonhos têm todo o peso dos
acontecimentos vividos. Só a minha razão me impede de confundir as duas ordens de fenómenos, mas esta mesma razão talvez se aconselhe a aproximá-los, a
colocar uns e outros num mesmo plano,
que é sem dúvida o da única realidade»
(pp. 31-33).
Na primeira pa rt e do passo transcrito
e na matéria de muitos dos sonhos relatados, encontra-se porventura, graças à
mediação do sonho — que funciona aí
como um álibi ou um disfarce —, algo do
que de mais profundamente autobiográfico Marguerite Yourcenar até hoje escreveu. Ou melhor: algo de diferentemente autobiográfico de quanto de autobiográfico tem escrito sob as máscaras de
Alexis, de Stanislas, de Eric, de alguns
narradores das Nouvelles Orientales, de
Hadrien, da Marcella ou do Clément
Roux do Denier du Rêve, do Zénon de
L'Oeuvre au Noir. Sempre a necessidade
de um outro, que lhe sirva de quebra-luz
ou anteparo; e um outro que também
vem a ser aquela que «sonha» em Les
Songes et les Sorts.
Finalmente, num livro como Les Charités d'Alcippe et Autres Poèmes — com
uma aliás reduzida tiragem de 430 exemplares (mais um py do de se esconder)
—, o outro manifesta-se obliquamente
pela inusitada ack pção do verso rigorosamente clássico como modo de se exprimir. Para outra altura ficará uma referência mais detida a estes vinte e quatro
poemas que só por si merecem um longo
ensaio. Registe-se apenas que o original
do soneto adianta traduzido -pertence d uma série que traz como título «Cinco
Sonetos para os Mortos»; mas, numa página final em que se consignam certas
«modificações», Marguerite Yourcenar
não perdeu a opo rt unidade de, a este respeito, assinalar a seguinte alteração: «No
topo dos cinco sonetos (sem título nem
números de ordem no manuscrito) corrigir Para os Mortos (conjectura do editor)
em Para uma Morta». E também sobre
esta correcção alguma coisa haverá a dizer.
•

As palavras na areia

A pergun ta
Nuno Bragança

U

m motorista italiano foi entrevistado por um jornalista
português. Já não sei qual o
jornal que publicou a entrevista porque isto se passou
há largos anos. O que nunca mais esqueci
foi uma pergunta que saltou dessa entrevista. Ao tempo, pareceu-me digna de registo. E nesta nossa actualidade tem-me
ocorrido à lembrança com uma frequência lamentável.
O motorista conduzia um camião frigorífico que vinha quinzenalmente a Setúbal buscar peixe destinado a bocas- italianas. Ao longo da entrevista falou com
entusiasmo das muitas coisas que apreciava na vida, desde a ópera até à qualidade especial de ce rt o tinto — tudo isso
na Itália. O entrevistados fez a pergunta
que se impunha: «E Po rt ugal?»
«Não gosto», respondeu o italiano. E
logo lamentou que a profissão o obrigasse
a vir até nós constantemente. Para se explicar também não se fez rogado: declarou que achava os portugueses muito
tristes, que a nossa via pública era um
mostruário de rostos abatidos. Coisa que
o inquietava tanto que lhe apetecia interpelar os transeuntes desta forma: «O que
é que vos aconteceu?»
10

Se esta pergunta fo rt e fosse feita agora,
penso que toda a resposta a ela iria dar ao
25 de Abril. A variação seria consoante o
bode expiatório político escolhido por
quem respondesse.
Mas a entrevista ocorreu quando o Salazar gozava de saúde fo rt e e feia.
Os democratas da perseguida oposicão ao salazarismo devem ter pensado,
lendo a entrevista, que a situação retrógrada originada pela ditadura era a causa
exclusiva da tristeza geral que tanto perturbara o motorista italiano. Quanto aos
salazaristas, esses sempre acusaram a democracia anterior ao 28 de Maio como a
grande culpada do atraso português
(quando ousavam confiar uns aos outros
que havia atraso).
Na democracia anterior ao 28 de Maio,
as acusações foram tantas e jorraram de
tantos lados que é impossível resumi-las
senão dizendo que os republicanos se
acusaram uns aos outros e aos monárquicos, os quais, por sua vez, viam na República a fonte de todos os vícios e acusavam a Coroa de, por brandura, não ter
sabido impedir a implantação da dita República. Este género de reflexão leva-nos
a recordar que os monárquicos absolutistas olharam sempre os monárquicos liberais como agentes enviados pelo demónio
a fim de provocar a perdição de Po rt ugal.
Quanto aos males sobrevindos ao longo
do absolutismo, eles foram explicados

por vários adeptos do absolutismo como
consequência de um declínio que a Restauração da Independência em 1640 não
logrou deter. O leitor, neste ponto, já está
a entrever (e bem) o sebastianismo resultante da derrota de Alcácer-Quibir. Mas
convém lembrar que essa derrota proveio
de uma expedição que Camões receitou a
D. Sebastião para curar Po rt ugal da apagada e vil tristeza diagnosticada n'Os
Lusíadas.
Bem. Parece que a marcha atrás na
História não resulta. Dou meia volta para
recordar um episódio. Verídico.
Numa noite de santo popular, houve
disputa num arraial. De leve que começou , deu em aquecer tanta gente e de tal
modo que a pancadaria grossa estava
quase a rebentar. Subitamente, um homem muito alto abriu caminho ao encontrão, até alcançar o epicentro da contenda. Aí chegado, ele soltou um «Alto
aí!» de autoridade imensa. A reforçar o
berro, meteu a mão no bolso interior do
casaco, enquanto fuzilava os circunstantes com um olhar de algemas. As pessoas
imob il izaram-se, mesmo as mais acaloradas. E toda aquela gente aguardou, resignada, que o desconhecido exibisse um
crachat da Polícia.
Mas sucedeu que a mão oculta no casaco reapareceu empunhando uma gaita de
beiços, que o homem logo meteu à boca
para começar o tocar o fandango. Estalou

uma gargalhada geral, seguida de uma
salva de palmas. E a zaragata que estava
prestes a estraga r tudo não se deu.
Ã luz deste episódio, eu responderia à
pergunta do motorista italiano dizendo
que nos tem faltado o homem da gaita. E
que a ausência dele tem deixado por explorar a face oculta da nossa lua; a capacidade para rir e desarmar com esse riso a
solenidade e dramatização que trazem a
nossa vida colectiva de sobrolho carregado. E, por tabela, a nossa vida individual.
O riso a que me refiro não é o riso contra, ou riso à custa de alguém. É o riso
que salvou o arraial no episódio que narrei, e no qual a propensão para o humor

puro prevaleceu sobre códigos de honra,
ali prestes a ditarem mais uma cena de
violência inútil.
Quando me recordo dos debates parlamentares a que assisti em Londres, penso
que o que mais me impressionou foi o recurso constante ao sentido de humor, que
mantém respirável a atmosfera que os temas graves e as tensões políticas carregam, inevitavelmente.
O que o homem da gaita conseguiu
com o seu gesto foi mostrar que a agressividade ali crescente era evitável, por desnecessária. Mas tal só foi possível graças
à resposta que o seu gesto obteve.
Isto, que aconteceu num beco de Lisboa, não será possível no beco nacional?
U

No mundo de Marlowe o delito é a norma é não a excepção. As regras estão feitas como no desenho geométrico dum tabuleiro de xadrez.

Raymond Chandler: uma narrativa da violência
Salvato Teles de Menezes

N

o celebérrimo ensaiotestamento literário de
1944, The Simple Art of
Murder, Chandler afirmava
a necessidade da presença,
no interior da estrutura do romance policial negro (ou thriller), da personagemherói, i.e., da figura do investigador particular Marlowe, por aquele «princípio de
redenção» (quality of redemption) que é
chamado a incarnar, perante uma realidade inautêntica e falsa, mera fachada de
corrupção e de cinismo: «Mas por estas
ruas sórdidas deve caminhar quem não é
sórdido, quem não está manchado nem
tem medo. O detective deste tipo de história deve ser um homem destes. E o herói,
é tudo. Deve ser um homem completo,
um homem comum e, no entanto, um homem invulgar.»
Mas, assim postulada, esta exigência
introduzia uma modificação bastante
sensível e inédita na figura e no papel do
detective clássico (desde o arguto Monsieur Dupin ao cerebral Sherlock Holmes) e daí na própria economia narrativa
e ideológica do género policiário, mesmo
no que diz respeito à escola de The Blak
Mask (hard boiled style) e Dashiell Hammett (esse perfeccionista radical), à qual
o próprio criador de Marlowe pe rt ence.
De facto, se o compararmos com os modelos precedentes de detective, o investigador Marlowe, se resolve a acção sempre, e continua desse modo a ser o ponto
de vista essencial da trama, nela todavia
não se identifica (nos valores da realidade
reflectida e no seu sentido), tende antes a
marcar nos seus confrontos as formas de
um distanciamento céptico e incómodo,
ao exprimir a tentativa de uma demissão
da sua negatividade.
Trata-se de uma constante idiossincrática da personagem e daí, pelos seus trâmites, de uma peculiaridade que a total
estrutura do thriller acaba por assumir
em toda a obra narrativa de Chandler,
mas muito pa rt icularmente no magnífico
romance The Long Goodbye. Aqui, com
insuperada transparência metafórica, o
tema da cidade, da metrópole corrupta e
corruptora em que não se pode viver, daquele labirinto petrificado, que existe
sempre e em todos os lugares, de Los Angeles a Hollywood ou Bay City, situa-se
como expressão unívoca de uma realidade fechada, normativa, compacta. Há a
podridão do poder e da riqueza, acima e
abaixo, entre as instituições e a vida quotidiana, mas também a inautenticidade
como norma que tudo invadiu, mesmo
instintos e sentimentos. Erguendo-se perante e contra tudo isto, como numa especularidade paradoxal, está um indiví-

duo só, alguém que não está propriamente lá, e que por isso apenas parece já a
projecção extrema de uma identidade
ideológica roubada a outros e remotíssimos tempos.

A teia, a trama
Marlowe — como já era claramente demonstrado em The Simple Art of Murder
— é não só o ponto de vista, o detentor
«científico» da chave da trama, mas sobretudo uma espécie de cavaleiro antigo,
o sobrevivente de uma humanidade desaparecida, anterior ao dilúvio industrial.
Na edificação do lúcido e desencantado
realismo que invade este universo romanesco instala-se assim uma fo rt e contradição, uma acentuada veia lírica e nostálgica, mas, simultaneamente, também
um profundamente enraizado cepticismo
que, quanto ao modelo tradicional, à figura omnisciente de Dupin e Holmes, reduz sensivelmente de escala a figura do
investigador. Marlowe percorre, efectivamente, os labirintos do mal e do crime,
mas não os dissolve, se a realidade é
aquele universo estático, aquela lei e
aquele mecanismo que eternamente permanecem. Não é ce rt amente por acaso
que a sua acção tem a insistente característica de ser uma série continuada de
intervenções marginais, sobre gangrenas e
causas individuais, não sobre a causa primeira, não sobre a ponta da meada.
Donde o sabor amargo a vazio, aquela
sensação de imobilidade no movimento
que o seu investigador comporta, quase
como se o agir tivesse perdido sentido e finalidade, e sobretudo a sua finalidade
clássica, a descobe rt a do assassino e do
móbil do crime. Estes estão acima da investigação, um prima imediatamente
obliterado por uma série de actos e Ostos, mas também de humores, que traçam o perfil de uma casualidade rapsódica que continuamente desloca, dilata e
descentra o móbil primeiro, o acto de início da investigação, e cuja verdade final
quase torna vão. É um modo pelo qual
Marlowe descreve o real, o seu enredo e a
sua podridão, mas do qual se protege,
tacteia as formas, se não da liberdade,
ce rt amente de uma sobrevivência em relação a uma teia de aranha que o envisca,
de uma trama que é na verdade um destino.

O crime impune
Num sentido profundo, que se prende
com a visão global da realidade americana do pós-New Deal e, em particular, depois de um tempo que naqueles anos se
conclui e que viveu, no debate cultural e
ideológico, uma exigência de integração
criticamente positiva entre literatura e sociedade, no universo romanesco de Ray-

mond Chandler as regras do jogo estão
feitas, como no desenho geométrico de
um tabuleiro de xadrez, a acção é um movimento forçado, e precisamente por isso,
por mais paradoxal que possa parecer, é
a ausência de móbil, um impulso e como que uma incongruência do sentimento a verdade que o investigador Marlowe,
em última instância, desvenda.
Em The Long Goodbye, por exemplo,
Terry Lennox será no final aquele «pobre
diabo» que desde o início foi, simultaneamente vítima e promotor da intriga. Imotivada e excessiva é a relação céptica e desiludida de Marlowe com a realidade e
com a figura colorida da própria imaginação. Este logro procurado é o verdadeiro fim da busca, i.e., que literalmente a
faz divagar e concrescer sobre si mesma,
e por fim o melancólico legado da aventura, aquilo que resta e não encaixa, ou
melhor retorna como uma irónica e amarga equação.
Mas, o que mais conta, esta estridente
nota que estabelece as formas de uma dissonância, de uma singular mescla de azedume e pranto reverbera-se na totalidade
da estrutura do thril ler, na qualidade e
natureza do seu realismo contraditório:
nisso ambiciona tornar-se o documento
impiedoso da sociedade americana, a par
de tanta narrativa daqueles anos, não podendo todavia registar mais de um impasse, até em relação às regras clássicas do
policial, uma expectativa implícita do seu
vasto público: Marlowe, ao descobrir
sempre o autor do delito, descobre também que é essa a norma e não a excepção,
e a pa rt ir disso que o verdadeiro crime,
aquilo que serve de alicerce, em absoluto,
à sociedade americana moderna permanece impune.

Filão novecentista
A extraordinária intensidade e riqueza
significante do título deste romance reside também na demissão impossível, repetidamente (e vãmente) tentada, desta
América, da sua omnipresente, violenta
«civilização» urbana, a que sugestivamente alude com perfeita transparência. Mas
afirmar isto significa já colocar Chandler,
e muito justamente (tal como Hammett,
Cain e Ross MacDonald), no mais importante filão da literatura e do romance
americano do século XIX, aquele que inclui como seu único, exclusivo horizonte
histórico e metafórico a brutal realidade
das relações capitalistas no próprio universo narrativo e sentimental e que vai,
sem verdadeira discriminação de categorias e de níveis, pelo menos neste ponto
fundamental, de Jack London e Henry
Adams e Theodore Dreiser e Scott Fitzgerald, para referir apenas alguns exemplos
significativos.

Reside o traço distintivo desta tradição
americana moderna, precisamente no
que concerne a experiência europeia coeva, no exacto desvendar neste assunto
implícito na sua estrutura narrativa (ou
aquele seu assumir definitivamente, ou
melhor aquele conotar lucidamente com
uma luz de idílio irrealista, de frontier
ideológica) tudo o que restabeleça uma
relação com o real própria de um tempo
pré-capitalista, remoto já, na história e
na consciência, como um arcaico, desconhecido passado. •

Chandleriana
Para os potenciais leitores de Chandler a lista dos seus romances, antologias de contos e novelas e escritos diversos (as traduções po rtuguesas são de evitar, se exceptuarmos O Imenso Adeus,
The Long Goodbye, da responsabilidade de Mário Henrique Leiria):
I. The Big Sleep, A. A. Knopf, New
York, 1939 (A beira do abismo, col.
vampiro, Livros do Brasil);
Farewell My Lovely, A. A. Knopf, New
York, 1940;
The High Window, A. A. Knopf, New
York, 1942 (A Janela Alta, col. vampiro, Livros do Brasil);
The Lady in the Lake, A. A. Knopf,
New York, 1943 (A Dama do Lago,
col. vampiro, Livros do Brasil);
The Little Sister, Houghton Mifflin Co.,
Boston, 1949 (A Ingénua Perigosa,
col. vampiro, Livros do Brasil);
The Long Goodbye, Houghton Mifflin
Co., Boston, 1953 (0 Imenso Adeus,
col. vampiro, Livros do Brasil);
Play Back, Houghton Mifflin Co., Boston, 1958;
The Poodle Springs Story (romance inacabado, publicado na antologia póstuma Raymond Chandler Speaking).
II. Five Murderes, Avon Book Co.,
New York, 1944 (foi publicado também sob os títulos Five Sinister e Red
Wind);
Spanish Blood, The Word Publishing
Co., Cleveland, 1946;
Finger Man, Avon Book Co., New
York, 1947;
The Simple Art of Murder, Houghton
Mifflin Co., Boston, 1950 (também
sob o título Pearls Are a Nuisance);
Killer in the Rain, Houghton Mifflin
Co., Boston, 1964.
III. The Simple Art of Murder, ensaio,
in The Atlantic Monthly, Dez. 1944;
Writers in Hollywood, ensaio, in The
Atlantic Monthly, Nov. 1945;
Oscar Night in Hollywood, artigo, in
The Atlantic Monthly, 1948;
Ten Per Cent of Your Life, ensaio, in
The Atlantic Monthly, Fev. 1952;
Raymond Chandler Speaking, crónicas,
cartas e inéditos recolhidos por Dorothy Gardiner e Kathrine Sorley
Walker, Houghton Mifflin Co., Boston, 1962.
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René Cla ir, mo rt e dum "imo rtai"
que de ironia subtil,... em que pus muito
da minha maneira de ser e de estar no
mundo. Cinema, enfim.»
Le temps passe malgré tes cris
(Voz off: «Cinema? Que é isso para
Le Compteur en marquele le prix.
si?»)
«Quando tinha vinte anos, o Cinema
Clair richiama it rapporto con Molière. Come
era para mim aquilo que não pode ser
Molière, egli possiede un carattere di durezza, di lucida irresistibilità the lo esclude da
contado. Mas tente explicar isto a pessoas
una eventuale completa, contaminata dedideformadas por cerca de trinta séculos de
zione d'interessamento contingente alfa propalavreado:
poesia, teatro, romance...
pria materia.
Melhor fora que lhes restituíssemos o
Glauco Viazzi
olhar do selvagem ou da criança, que se
interessa menos pela história de Guignol
do que pela saraivada de paulaIntróito (com um sorriso)
das... Fez-se tudo para o asfixiar à nascença. Mas ele cresceu, e há-de crescer
Interior. Fim de tarde. Vasta sala de
mais; há-de tornar-se uma espécie de
audiências no Palácio da Eternidade,
monstro, um gigante incompleto, com
mergulhada na penumbra. Todos os congrande surpresa daqueles que gostariam
tornos são imprecisos. Plano geral. Um
que ele continuasse de cueiros. Quando
ténue raio de luz sobre o fundo. Voz vinfalo em cinema não me refiro à indústria
da do alto:
cinematográfica. Refiro-me, sim, ao cine«Levante-se o morto!»
ma como meio de expressão... Aos cin«Perdão, eu sou imo rtal, senhor Suprequenta anos, ainda não tinha grande obmo Juiz.»
jecção a fazer a essas afirmações. No enA câmara aproxima-se lentamente de
tanto muita coisa tinha evoluído. A era
um vulto esguio que se desenha na somda imagem, que entusiasticamente Abel
bra até o enquadrar em plano americano.
Gance tinha anunciado, acabou com o
São já visíveis os traços duros do seu rosto
advento do sonoro. Dentro de alguns
grave de sobrancelha franzida, os olhos
anos, dizia eu em 1950, os homens já não
fundos e penetrantes. Prossegue com voz
compreenderão o que a palavra Cinema ,
serena:
significou para toda uma geração. E fazia
«Eu sou imortal. Assim o decidiram
votos para que os jovens conhecessem os
outros «imortais», quando me acolheram
móbeis da paixão que o cinema inspirava
na respeitável Academia Francesa. Puseno tempo em que o filme mudo teve o seu
ram-me as insígnias, vestiram-me a casaapogeu; e compreendessem que, apesar
ca verde com bordados, receberam-me
das modificações da técnica, os problecom todas as honras, houve discursos de
mas essenciais, então enunciados, eram
ciscunstância. Talvez isto não seja passaos que ainda hoje perduram... (1)
porte para lado nenhum...»
Plano geral. Câmara voltada para o
fundo da sala donde vem a voz do interro«Que fez para merecer tais honrarias?»
gador, sempre esfumado na penumbra,
«Fitas...»
enquadrando o desconhecido de costas a
«O quê?!»
meio corpo, estático. Ouve-se a voz:
A câmara aproxima-se mais, tomando,
«Mas quem é o senhor, afinal?»
em grande plano, o rosto do desconheci«Eu sou...» (hesita)
do:
Plano próximo do rosto do desconhe«Fitas de cinema... Fábulas, com grancido. Franze a testa, hesita, e prossegue
de parte de sonho, uns grãozinhos de sencomo descobrindo-se a si próprio:
timento, uma aragem de poesia, um to-

Alves Costa
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«Eu sou... o Paris que dorme e o Entreacto... isso foi no tempo em que andei
entra Dada e o surrealismo... Eu sou... O
chapéu de palha de Itália e Os dois tímidos... Eu sou..., já o cinema falava,... O
Milhão...»
Plano geral, ligeiramente contrapicado
enquadrando o personagem, de costas,
no primeiro plano. Dum lado e do outro
da sala, ao alto, surge, iluminado, um coro de anjos. convencionais, gordinhos, rosados, como suspensos de fios. Ao ouvir o
título referido (como depois farão com
outros), entoam um fragmento duma
canção do filme, como para lhe darem
identificação:
II a passé par ici, it repassera par là
Mon tons, montons vers la lumière;
Nous verrons s dit la vérité.

Plano muito próximo da personagem,
que olha para o coro com um sorriso de
cumplicidade. A câmara gira à sua volta
para o tomar de perfil, enquanto ele leva
dois dedos à boca e se concentra como para se recordar; depois olha em frente e
prossegue, fazendo longas pausas:
«E sou também... 14 de Julho...»
Voz do coro:
A Paris, dans chague faubourg,
Le soled de chaguejournées
Fait en quelques destinées
Éclore un rêve d'amour.
«... e À noun la liberté...»
Voz do coro:
Partout, si l'on croit I'histoire
Partout, on peut rire et chanter,
Partout, ou peut aimer et boire...
À nous, à nous la liberté!

«e... O vagabundo dos Sonhos...»
Plano geral enquadrando o coro e a
personagem de costas, co rtada pela cintura, no primeiro plano. O coro canta:

Je te reverrai chaque nuit
Au bord de l'ombre,
Au fond des songes.
C'est ton souvenir que je suis
Au but du monde,
Au creux des nuits.

«Eu sou ainda... O silêncio é de oiro...
Aconteceu amanhã...»
A voz fort e que vem do alto interrompe-o:
«Não diga mais. É René Clair!
A imort alidade não é para si, perecível
ser humano; mas ganharam-na, de há
muito, as suas obras. Venha.»
Tocam campainhas, como nas slotmachines quando o jogador ganha. Um
raio de luz azul faz uma passadeira na
frente de René Clair, que avança, hi rto, a
passos lentos, braços pendentes, perdendo-se nas sombras do fundo da sala.
Grande plano de um anjo, que pisca um
olho e diz:
«Ça... c'est du cinéma.»

O homem e a sua obra
Filho de pais provincianos, comerciantes e burgueses, René Clair (Chomette era
o seu verdadeiro nome de família) nasce
em Paris quase ao mesmo tempo que o cinema. Faz os seus estudos com aplicação.
Em 1917, alistado no exército, vai para a
«frente», em serviço numa ambulância.
Regressa doente e interiormente afectado
pela mort e de alguns amigos. Como muitos outros nessa altura, descobre Chariot.
Aos vinte anos encarreira pelo jornalismo, trabalh ando no Intransigeant, mas é
o cinema que o apaixona. Entra como actor em Le Lys de la vie, de Loie Fuller, Le
sens de la mort, de Protozanoff, A órfã e
Parisette, de Feuillade, para seguidamente trabalhar como assistente-de realização
ao lado de Jacques de Baroncelli. Asssim
preenche um período que vai de 1920 a
1922 de que não transparecerá qualquer
reminiscência na sua obra futura. Os primeiros escritos sobre cinema aparecem, a

41,

part ir desse ano, na revista Théâtre et Comoedia illustré, de que dirige o suplemento Films. As suas primeiras realizações cinematográficas serão Pa ris qut
dort (1923) e Entracte (1924), curta-metragem de 22 minutos destinada a acompanhar o «ballet» de Picabia Relâche.
Duas coisas influenciam René Clair: a
corrente vanguardista que vem do dadaísmo para o surrealismo (Entracte virá a
ser considerado o exemplo mais representativo da avant-garde cinematográfica
francesa) e a sua tendência para inspirar
no cinema que o precedeu, sobretudo em
Méliès e nos primitivos americanos. Quero dizer: René Clair olhava para trás para
dar um novo passo em frente na nascente
art e cinematográfica. «Pour faire du neuf
it a renoué avec la tradition: la premiè re
qu'aitconelém,dGorge
Méliès» (René Jeanne e Charles Ford,
Histoire du Cinéma, vol. 2, p. 364). Nisto, aliás, estão todos de acordo, mesmo os
que, não conhecendo esses dois filmes, o
foram verificar em algumas das suas
obras posteriores. Em contrapartida,
Entracte aparece frequentemente citado,
por alguns comentaristas, apenas como
um «divert imento», um poemeto irracional, um sonho desordenado, em que René Clair teria jogado no absurdo pelo absurdo, sem repararem na sua perfeita
coerência interna, sem se aperceberem do
equívoco em que se deixaram cair, passando logo a outros filmes menos importantes como o Fantasma do Moulin Rouge, feito no mesmo ano, ou Le voyage
imaginaire, realizado no ano seguinte.
,

Neste período muito rico e fecundo do
cinema mudo francês, René Clair irá tornar-se uma das duas personalidades de
maior relevo e importância. A outra será
Renoir. (E isto sem nos esquecermos de
Vigo, Feyder, Gance, Epstein, L'Herbier,
Define). De espírito brilhante, de filme
para filme, René Clair reafirma e acentua
a sua personalidade original e já bem
marcada em O chapéu de palha de Itália
(onde mais uma vez se reencontram raízes nos «primitivos do cinema») e em Os
dois tímidos, ao mesmo tempo que define, não tanto «um estilo», mas sobretudo
«uma maneira» bem sua, ironicamente
penetrante, sentimental mas lúcida, poé-

um cantor amável que encanta um heterogéneo grupo de populares com a banalidade romântica duma fácil melodia (2).
E de 1930 a 1934 não deixou mais René
Clair de acompanhar essas saborosas personagens de bairro, de colher os seus tiques, os seus pequenos heroísmos, as suas
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pequnasfrz,ocómieasu
poesia: os velhos teimosos, os ma ridos enganados, os larápios ladinos, as mulheres
perdidas de coração generoso, «chauffeurs» grosseiros e bondosos, polícias
cumpridores e caricatos, rapa rigas sonhadoras e delicadas, filhos pródigos arrependidos... todos enquadrados numa
visão peculiar de róseo anarquismo,
pronto a lançar-se na utopia. (...) E
quando a crise dos anos trinta cai sobre
esta gente inocente das contradições dum
maquinismo sem dirigentes e das maquinações políticas de aventureiros sem escrúpulos, René Clair recusa refugiar-se
num vão esteticismo e, comparando o trabalho em cadeia com as organizações prisionais, lança o seu estridente Viva a Liberdade e faz dos candidatos a salvadores
as caricaturas grotescas de O último milionário (1931 e 1934). Essas caricaturas
desenhou-as René Clair em forma de
máscaras de comédia política e fá-las bailar numa desconce rt ada sarabanda que
mais evidenciava o seu ridículo. (...) Com
Chapéu de palha de Itália e Os dois tímidos, René Clair procurava já deliberadamente uma comicidade toda baseada na
realidade, jogando com finas obse rvações
psicológicas e sociais, que não mais abandonará, qualquer que seja a impo rtância
que, num ou noutro filme, venha a dar ao
cómico mecânico dos saborosos primitivos de Pathé, Gaumont ou Mack Sennett .»
Curiosamente o seu humor inteligente
e fino, a sua ironia acerada, não chegam
a ferir, ou amedrontar, aqueles que ridicularizam. Paradoxalmente, e por todo o
lado, o burguês, sobre quem assenta a
sua ironia, ou torna grotesco, não o rejeita e acaba por rir-se (também) do «retrato» que lhe faz René Clair. Porquê? Talvez porque se aperceba de que (cito outra
vez Neves Real) «o mundo de René Clair é
um mundo poético, estilizado e maravilhoso, de operários zombeteiros e sentimentais, de calaceiros simpáticos, e de

René Clair (à esquerda) com Alves Costa, aquando da sua vinda a Portugal,
apresentar .O silêncio é de ouro,

tica e subtil, de olhar o mundo que o rodeia.
Paris, de que descobre a beleza poética
dos nichos, dos telhados, das chaminés,
da torre de ferro (realizará, em 1928, La
Tour, um «documentário lírico» sobre a
Torre Eifel), será o terreno preferido onde desenrola os seus filmes. O seu último
filme mudo, Os dois tímidos (1928), é porém a excepção, ambientado na província
que parece descobrir e, por momentos,
fasciná-lo, pesquisando as vilas preconceituosas, a rotina dos seus cafés e botequins, a autoridade de que aí o foro investe as pessoas. É o advento do sonoro —
escreve Neves Real no Programa da 65.a
sessão do Cineclube do Po rt o — que o fará voltar a Paris, onde «fixa a sua atenção
em ce rt o bairro popular de ruas e casas
típicas, onde gente do seu mundo gesticulante do «silêncio é de ouro» fala agora
pendurada de garridas janelas, ouvindo

cos, nunca mais se encontrará, em t ais
termos, nas obras ulteriores.

no final da década de 40, para

apaixonados de bilhete postal (...) onde a
vida quotidiana interfere sempre com o
irreal.» De ce rt o modo René Clair observa, ironiza, apanha com simpatia ou com
troça todos os ridículos, e... sonha, mesmo nas suas comédias antiburguesas. É
também por isso que Neves Real diz: «Podemos muito bem imaginá-lo sentado, na
noite de 14 de Julho, a uma mesa de uma
esplanada de café onde se dança; não podemos imaginá-lo dançando, ele mesmo
tomando pa rt e activa numa alegria popular. Esta impotência de pa rt icipar não é
contudo secura, porque Clair ama certamente os seus personagens e compreende
as suas alegrias e as suas penas.» Se assim
.não fosse, não teria sido capaz de fazer
justamente um dos seus mais belos filmes: o Catorze de Julho, que é talvez o
seu filme menos elaborado mas o mais espontâneo: o mundo da banlieue e dos
sentimentos Ingénuos, humanos, patéti-

mergulhou as raízes dos seus melhores filmes, aqueles homens para quem a própria vida era o mundo do espectáculo.
Entre O silêncio é de ou ro e o Vagabundo dos sonhos, Clair tinha rodado A
beleza do diabo, primeiro sinal da sua decadência. Depois... Foi no decorrer dos
anos 50 que as novas gerações se encontraram com René Clair, em As grandes
manobras (1955), Porta dos Lilases
(1957), Todo o ouro do mundo (1961).
Por essa altura já o cinema francês tinha
dadq uma volta, e os nomes para que agora se voltavam as atenções eram Godard,
Bresson, Chabrol, Truffaut, Rivette...
Impossibilitados de ver os melhores filmes de René Clair (só por acaso, numa cinemateca estrangeira), as novas gerações
arrumaram-no na prateleira. Para elas,
Clair era apenas um busto. To rna-se,
pois, urgente — e seria opo rt uno neste
momento — que a Cinemateca Portuguesa traga ao conhecimento da nova geracão as estimulantes obras de Clair anteriores ao sonoro e as primeiras que se lhe
sucederam, em que refulgem o espírito
inconfundível, a fina ironia, a graça subtil de um dos mais brilhantes realizado res
franceses, o único cineasta a quem a Academia vestiu o habit vert dos «imo rtais».
Como Chaplin, também Clair, a
princípio, tinha ficado pe rt urbado com o
-advento do sonoro, que ele afirmava ter
chegado demasiado cedo. Muitos de nós,
entusiastas do cinema que vivemos essa
época de transição, antevimos o prodigioso enriquecimento trazido ao cinema,
que, a part ir daí, em mãos hábeis, seria
uma art e diferente. Já não a Sétima (a
que tolamente se chamava «a a rte muda»... pode alguma a rte ser muda?), mas
talvez a Oitava, se teimássemos em numera-las. Mas a verdade é que desesperávamos com a agressão dos filmes «100 por
cento falados e cantados» com que se satisfazia e atraía um numeroso novo público recém-chegado ao cinema. Sob os telhados de Paris (1930), de René Clair, foi
uma das primeiras esperanças de que o
cinema não ficaria degradado. Aqui,
também, mais uma vez, «o interesse de
Clair não é social, é poético» — como diz
Glauco Viazzi —. «Ele liga-se idealisticamente ao ser do Homem na sua substância interior e não nos diversos aspectos da
sua vida conc reta. E nunca põe o problema de conflito entre o indivíduo e a sociedade.»
Só mais algumas palavras pára terminar: além de muitos escritos dispersos,
sobre cinema, sobre os quais reflectiu, comentando-os, no livro Reflexion falte
(traduzido em português sob o título Reflexões e editado pela Aster), René Clair
escreveu o romance Adams, do qual alguns elementos, ce rtos temas e o espírito
parece terem transparecido em filmes
subsequentes.
René Clair, no início da sua carreira,
apresentou-se como um homem novo livre de preconceitos e cheio de ideias. Alcançou, aos olhos de todo o mundo, uma
das posições mais importantes dentro do
cinema francês. Depois envelheceu, como
toda a gente. E morreu desconhecido das
novas gerações, que todas as noites se deixam fascinar por uma Arte que ele ajudou a criar. •
(I) — Palavras do própiro René Clair em «Refle-

O último milionário, feito dois anos depois de 14 de Julho (1934), foi um frac asso comerciàl. René Clair, que já sentia dificuldades com os produtores, aceitou então um convite para ir filmar a Inglate rra
e aí realiza, para Alexandre Korda, V ende-se um fantasma. Dois anos depo is,
ainda em Inglaterra, fará Break the
News. Ambos os filmes denunciam as influências da mudança de ambiente e da
diferente organização industrial da p TO dução de filmes, o que se ressente até na
própria montagem, que já não é tipi camente clairiana. O crítico italiano Glau co
Viazzi observ a que esses filmes dão a
mesma impressão que oferece um liv ro
que não está no original, mas traduzi do
para uma língua estrangeira.
Depois de um breve retorno a Franç a,
onde inicia, m as não termina (1939), por
causa da guerra, o filme Air pur, segue-se a
experiência ame ricana. Nos Estados U nidos, apesar de lhe ter sido concedida ce rta liberdade de concepção, tem de ada Ptar-se aos métodos americanos, onde o
produtor é senhor absoluto. Tudo isso o
constrange, ainda que indirectament e.
São dessa altura os filmes The Flame of
New-Orleans (1940), I married a Wit ch
(1942), It Happened Tomorrow (1943) e
And Then There Were None (1945), t odos vistos em Po rt ugal, e onde se enco ntra sempre, apesar de tudo, a sua partic ular leveza de «escrita» e fluência de narr ação. Mas faltava-lhe «o seu clima»... faalsobretudo Paris, que só ree ncontrará em 1947 quando regressa a
França e aqui filma O silêncio é de ou ro
filme-charn eira da sua carreira que n ão
tardará a entrar em declínio. «Le temp s
pass malgré tes cris/Le compteur en ma rque le prix». Esse declínio só será retarda
do em 1952 com O vagabundo dos so
nhos, onde se reencontra tudo o que no s
encantou em René Clair. O crítico And ré
Bazin dizia mesmo que este filme er a
uma espécie de síntese da sua obra: «A es
tilização do décor dos sonhos vinha direc
tamente de O mi lhão e de Viva a liberda
de, e certos efeitos sonoros, que impe
diam de ouvir um dado diálogo, eram o
desenvolvimento de uma ideia já utilizad a
em Sob os telh ados de Pari s e em Vende
se um fantasma.» E Tallenay escrevia no s
Cahiers du Cinéma: «O vagabundo do s
sonhos (Belles-de-nuit) é não só o prolon
gamento natural da obra de René Clai r
mas também um regresso ao estilo do s
seus filmes mais célebres, e, no entanto
dá provas dum poder c riador e de uma fa
culdade de renovação que fazem desse fil
me uma das suas obras mais originais. »
Mas nisto nem todos estão de acordo e
quase põem ponto final a René Clai r
(penso que injustamente) com O silêncio é
de ouro. Aqui sim, todos estão unânimes
em reencontrar em muitas das suas passagens aquela graça inimitável que tinha
feito o seu encanto nos filmes anteriores à
guerra, e, ao mesmo tempo, uma ce rta
melancolia na evocação dos primeiros
anos do cinematógrafo. Evocação de uma
época que marcou toda uma geração,
mas também fina análise de sentimentos
e homenagem àqueles pioneiros, como
xões», pp. 14 e 21
Méliès, Zecca ou Mack Senne tt , em
(2) — Referência do autor a« Sob os telhados de
cujas obr as, plenas de livre fantasia, Clair
Paris»
.
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Para uma .outra história da literatura
Augusto Abelaira

m rom ance- é não somente
o que lá pôs o autor mas
também aquilo que lá puseram os leitores e, vamos lá,
esses leitores privilegiados,
farejadores de símbolos, que em princípio
são os críticos. Esta afirmação, desprovida embora de_originalidade, ainda hoje é
acolhida com algumas reticências pelos
apaixonados da «coisa em si», homens
atentos que procuram determinar «rigorosamente» o que a obra é.
No entanto, se consultassem qualquer
ro mancista consciente, este dece rto os
esclareceria, revelando-lhes que nada do
que se disse acerca dos seus livros coincide com aquilo que ele supusera ter escrito. E se for sincero irá mais longe, confessará que os seuslivros, depois de criticados, se enriqueceram: o trabalho colectivo da crítica deu-lhes um significado que
o trabalho individual do romancista não
conseguira alcançar. E por isso mesmo
não protesta. Protestar seria empobrecer
,

a obra, embora ao abster-se de protestar
implicitamente aceite a colaboração
alheia, implicitamente aceite não ser a
obra unicamente dele, mas tarefa colectiva.
Falsíssimo portanto afirmar que a Ana
Karenine tem somente um autor, Leão
Tolstoi. Apenas o nosso arcaico desejo de
simplificar as coisas e a tentação de tudo
explicar por uma só causa nos leva a pensar assim. A Tolstoi cabe sem dúvida a
inegável virt ude de nos oferecer com a
Ana Karenine o pretexto em torno do
qual a actividade de muitos outros autores se exerceu — tal como ce rta paisagem
pode estimular muitos pintores.
Mas a Ana Karenine, a Ana Karenine
que eu hoje leio, não é obra somente de
Tolstoi, mas também de Chestov e de
Alain, etc. — para já não falar de mim
próprio e do meu amigo x que me falou
dela.
Dir-se-á: mas podemos ler a Ana Karenine sem nada sabermos do que dela se
disse. Difícil, mas não impossível. Somente, esse leitor virginal conhecerá uma
obra imatura, incompleta, não a Ana Karenine existente hoje, trabalhada pela
cultura.

E o que se diz de um autor recente muito com muito mais razão se dirá do Édipo
Tirano, obra transfigurada por séculos e
séculos de meditações e obviamente inatingível por leitores incapazes de reconstituir a mentalidade da Grécia antiga.
Freud é também o autor com Sófocles e
muitos outros do Édipo Tirano, pintou
com Leonardo Da Vinci os quadros indevidamente atribuídos a Leonardo Da Vinci, Wagner ajudou. Beethoven a compor
as suas obras, Boulez reescreveu o Parsifal, Mahler não é Mahler sem Visconti.
Ignorá-los nas histórias da literatura, da
pintura, da música? Ignorar que Sófodes, Leonardo ou Mahler foram unicamente um ponto de partida, não o ponto
de chegada?
Sim, uma dada obra é antes de mais
nada a maneira corno ela foi lida e interpretada através das idades, aquilo em
que ela se transformou. Percebo perfeitamente que um investigador da história social procure libertar a obra dos anacronismos dos leitores posteriores para
compreender a época em que ela surgiu,
embora ele procedesse melhor se procurasse conhecer as maneiras como a obra
foi lida. Mas o caso da história da litera-

tura e das art es é diferente.
Dedicar um capítulo à Divina Comédia, ignorando o que a crítica nela incorporou significa amputá-la. E neste sentido os historiadores e os críticos da literatura, na medida em que se ocultam, pecam por excessiva modéstia. Eles também são autores, eles também foram autores. Deveriam ter a coragem de se incluir no capítulo dedicado à Divina Comédia. Ocultando-se têm escrito histórias
falsificadas, fascinados pelo mito das origens.
Concluindo: A Divina Comédia talvez
tenha sido escrita no século XIV. Não as
suas leituras. Precisamente o que aconteceu com tantas catedrais que embora tenham começado por ser românicas depois
foram góticas, depois barrocas — e tornaram-se port anto tudo -isso. Reconduzilas à traça primitiva seria uma forma de
as empobrecer, de ignorar que são um organismo vivo não pe rtencente a um só arquitecto nem a uma só época.
E as diferentes leitur as incorporam-se
numa obra e são o gótico e o barroco das
catedrais — perdoe-se-me a imagem que
■
é sugestiva, mas pouco rigorosa.
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Variante IV

Variante VIII

Variante XII

Variante XVI

Trinta dias tem Janeiro,
Agosto, Julho e Fevereiro.
Setembro tem`trinta e uni;
os demais, têm mais um.

Tenta Dias o Fernão
Pais Leme no fim do verão.
Se Tembro tiver quarenta,
nunca mais ninguém o tenta.

Quantos dias tem o ano,
tantas tintas tem o pano.
Rodrigues Lobo tem um
mas Zanzibar já nenhum.

Vinte e treze horas tem
o dia à noite em Belém,
pra fazer chuva mais fria
com bondade e melancia.

Quinz'anos tem cada dia ,
corno Aveiro tem a ria.
Ninguém se Ria de Aveiro,
lá por Maio ser já Neiro.

Variante I

Variante V

Variante IX

Variante XIII .

Variante XVII

Trinta dias tem Fevereiro,
Outubro, Março e Janeiro.
Vinte e nove tem Setembro,
e dos outros não me lembro.

Tintura, cinta e canela
levanta em Maio a espinhela.
Desgosto tem vinte e nove
e contudo (e pur) si muove.

Trinta pernas tem á amiba,
a passa, o jota e a arriba.
O polvo não tem nenhuma •
e a centopeia, essa, fuma.

Trintanário com balões,
Julho Verne com botões.
Ada (mas Tór foi primeiro):
Nabokov o ano inteiro.

Finca pé, durante o ano,
o relógio em mano-a-mano.
Sai a vaca em vez do touro;
em vez de avião, besouro.

Variante II

Variante VI

Variante X

Variante XIV

Trinta outonos tem o verão,
Londres, Paris e Milão.
Thermidor corno Fevereiro;
Bru-Mário de Sá-Carneiro.

'Pinta dias, leva meses;
mente, mormente, entremeses.
Abil, idoso, tem dez
e agrosto as águas-pés.

Trinca-espinhas só em Junho
(é verdade como um punho).
Ali Bábá é quarenta:
só se senta com sessenta.

Ou tudo na primavera
ou Tubro nos assevera
que os minutos somam doze:
que o sepulcro nunca ouse.

Variante III

Variante VII

Variante XI

Variante XV

Janeiro tem oito tons
mas Fevereiro tem mais sons.
Aguas niil tem-nas Maio,
mas César nem sempre é Caio.

Sete folhas tem Labão
mas não lhas pilha o sabão.
Em Dezembro, toda a gente
tem mais dias de repente.

Trinta dias tem a hora —
verdade que se decora
com perna.de mesa às costas.
(O mártir ficou às postas.)

Tinta Nankin em Setembro,
Faro, Leiria e Dezembro .
Trinta mil por uma linha
tem Outubro e a galinha.
.

O puantinho
do leitor

OS GRANDES MOMENTOS
DA
HISTÓRIA DE PORTUGAL
I
• «E el-rei Afonso Henriques?
I Como passa ele? Bem?»
«Anda um bocado cansado.
Tem estado a bater na mãe.»
(

As cart as dos nossos leitores
começaram, finalmente, a
chegar. E como! Como? Das
três que vieram parar às nossas duas mãos, duas não se
encontram. Rectificando e
reatando: duas não se encontram, porém, em condições de
ser publicadas — uma por-

que, se bem que com um texto
relativamente interessante,
não trazia assinatura; a outra
porque, embora assinada, não
. trazia texto: Em compensação, a terceira continha um
belo poema histórico, da autoria de Manuel do Carmo, que
passamos a transcrever:

II
• •Está lá fora uma senhora
Q Que quer vê-lo, sr. Camões.»
«Não posso atendê-la agora.
4w) Estou
a assinalar varões.»
Q
III
«Não é por ser sexta-feira,»
E foi sentar-se, a pensar:
• «Mas pressinto que a cadeira
Á Ainda me vai Dar azar.»
Manuel do Carmo

Comunicado, de imediato,
o teor deste poema ao nosso
colaborador José - Sesinando,
este afirmou que:
a) Se confessa sensibilizado
por tão preciosa, generosa e
fraternal colaboração que espontaneamente lhe é dada, e
isto no difícil momento em
que se sente alvo de tão vis e
capciosos ataques como aqueles que lhe move o Comandante Leonardes;
b) A história de Po rt ugal
carece efectivamente de ser revista com espírito crítico e inovador. Os nossos primeiros
reis eram, aliás, imaginativos
e criadores, nomeadamente
em matéria de povoamento.
Foi justo, assim, o slogan ou
divisa que adoptou D. Sancho
I, o Povoador: «A imaginação
ao povoar.»

Baía dos Porcos, Dominicana, Bolívia, Chile, Nicarágua: os algarismos do tbem-estarr não previram nada disto, a malandragem é ao cardume

Cultura e m aigarisnimOS
Alberto Ferreira
or um triz quase me senti
apanhado nas malhas adocicadas da moda. Com efeito,
comecei por escrever (re)flexões em avulso... Estamos
cada vez mais parvos! Meditei um pouco
no sentido das palavras (agora a tentação
do sintagma!), julguei que a flexão, mesmo encarada como variação dos -termos,
não bastava para exprimir o mundo de
relações ideativas que a palavra «cultura»
me tem despert ado nestes últimos anos.
Aquele «em avulso» soava-me a música,
embora o pensar se aproxime do discurso
musical.
Assim o entenderam Platão (este nosso
inveterado classicismo!), vi isso um pouco
em Fidelino de Figueiredo (em Música e
Pensamento), surge em variantes sem
grande convicção em António Sérgio.
Vieira de Almeida não lhe foi indiferente.
Enfim, o canto poético, o ritmo estilístico, a métrica petrarquista e camoniana
sugerem trompas em surdina, recitativos
cantados, andamentos, transições, silêncios, pausas e o «cantabile» mozartiano, a
majestade, coros triunfais e triunfantes,
em suma: música e pensamento.
Quem se perca na corda do nosso tempo encontra analogias fo rtes. Os Rolling
Stones anunciavam, pela agressividade,
pela violência instrumental, a ruptura de
Maio de 1968.
Ruptura do pensamento em tradução
cultural. E também um delido encontro
com o povo, com a tradição popular. Precisamente o período em que o prof. Ludwig Erhard anunciava o bem-esta r para
todos, jogando a tecla e técnica financeira
e a gestão dos algarismos como plataforma (finalmente eterna) da estabilidade da
moeda e da estabilidade política... Estávamos na graciosa época dos índices de
oiro: os preços do custo de vida, os preços
de fabrico do produto industrial e os pre.

cos dos produtos agrícolas. Na Alemanha
Federal, efectivamente, entre 1950 e 1962.
a evolução dos três índices impressiona o
mais pintado. Em 1960 o livro de Erhard
alcança a 7.a edição.
Consolo generalizado na burguesia europeia. Ciúme americano. Enforcada a
crise económica, ninguém de bom senso
imaginaria o sobressalto da crise social.
O livreco terminava com as seguintes
patranhas: «Só um vigarista dá mais do
que aquilo que possui» — rifão popular,
pleno de sabedoria, que todo o político
tinha de fixar. Filosofia de gerente de supermercado, rosnou-se "no tempo e com
suficiente razão. O pobre do professor
acrescentava muitíssimo convencido:
«Todos os que no seu compo rtamento
não queiram obedecer a esse provérbio
primitivo põem em perigo a estabilidade e
as possibilidades futuras da nossa economia, o que acabará por fazer perigar também a estabilidade da nossa moeda e a
nossa estabilidade política.» (1)
Nesse entretempo a sinceridade, a veia
explosiva, a ruptura e ' a instabilidade
agressiva do rock diminuíam a olhos vistos. A contestação depois do choque
frustrado de 1968 adoçou. A economia de
mercado estava no auge. Exitos por toda
a part e. Economia e metralhadora, como
veremos. Mas o negócio era a grande divisa. O salário dos técnicos, dos gestores. A
ambição satisfeita. A esperança floria nas
cabeças da gente. Tudo se compra;. é uma
gesta! Generais, Campeões, Filósofos,
Trânsfugas, Prémios Nobel, Escritores,
Art istas. E um gozo colossal! Assim vale
a pena «fazer cultura», murmurava-se.
Digamos que nem todo o bicho-careta
se deixou ir no bote. O referente, digamos, a praticazinha lançava um ale rta
nas consciências ape rtadas em face duma
realidade pungente. A prática criminosa
ombreava com o Luna Parque da compra
de objectos culturais. O próprio facto de
o indivíduo começar a sentir cócegas no
seu sossego ou a cair em melancolias e

depressões com psiquiatria à mistura,
mais compras a fazer, médico, pastilhas
de tranquilizar, um mundo de ficção a
deslizar perante o sentimento das pessoas. A consciência...
Recordemos: em 1961, invasão de Cuba por mercenários da CIA, bandos armados, desordeiros. Saldo: uma pesada
derrota em 72 horas. Mas em 1962 a crise
de Outubro provocada pelas rampas de
foguetões divide o mundo em dois partidos, os que «acabe-se lá com essa merda
dos cubanos! Bomba atómica sobre a ilha
e lá se vai aquele comunismo todo!» e os
que «é pá cuidado porque se `eles' começam vai ser um ver-se-te-avias». Pois. Preferiu-se a negociação seguida do bloqueio
militar de Cuba.
Em 1964 tropas americanas assassinam estudantes do Panamá que protestavam contr& ocupação do Canal. Saldo:
21 mortos e centenas de feridos. Em 1965
40.000 «marines» invadem a República
Dominicana. Objectivo: aplacar a revolução constitucional de Francisco Caamano
_Deno. No ano de 1967 os conselheiros militares nort e-americanos dirigem as operações dos «rangers» na Bolívia para destruir a guerrilha inflamada por Che Guevara. Em 1970-73 os militares e o Governo «yanqui» preparam o golpe fascista
contra Allende. Resultado catastrófico
conhecido. Mas o apetite é insaciável. Em
1976, intervenção na Guiana e na Jamaica para obstar a consolidação dos governos progressistas e as condições populares de luta pelo melhoramento da qualidade de vida (2).
Creio que não será necessário recordar
os episódios da desesperada resistência de
Somoza.
Passando por cima do genocídio do
Cambodja; lembremos comovidamente o
assassínio do bispo Oscar Romero. Com
aviso prévio a todo o mundo, incluindo o
Vaticano. O Papa não estremeceu que se
saiba: iniciava os preparativos para uma
excursão religiosa a Africa. Vêmo-lo re-

centemente predicando nas vastas terras
do Buda...
E a cultura? O Senhor me valha, mas
vejo-a tão comprometida que me não
atrevo a penetrar no tema bem a meu gosto. E valerá a pena? Que nos espera após
a prometida integração na CEE? Conceptualmente falando, misturas míticas e
sagradas, vamos apanhar um valente
pontapé no traseiro das nossas seculares
debilidades. Sabemos que impera uma
cultura de dimensão literária, palavrosa,
sem criatividade. A excepção confirma a
regra. E dos livros. Ainda há poucos dias
Agustina Bessa Luís afirmava a carência
de expansão da nossa língua nos centros
de decisão artística. Entretanto, como
parasitas, pululam ao lado dos raros artistas desta nossa terra, bandos de cretinos, de analfabetos, de pelintras, de redactores folhetinescos, celebridades provincianas fabricadas pela lucarna da nossa decrépita RDP. - Alguns que na verdade
nasceram com aptidão e vocação desatam
a tricotar com palavras, num barroco fora de temporada. Malabarismo lírico.
Todavia, perante este cardume de malandros surgem prémios literários por dá
cá aquela palha. Os premiados avançam
em fileiras a caminho de editores. Estamos salvos! Estamos salvos! E digo tudo
isto com um sorriso esperançado: o nosso
cinema vai sair da clandestinidade e todos nos vamos reconciliar com a sétima
art e de produção nacional.
Ainda hoje não me é dado buscar o que
pretendia. Para análise exaustiva teremos
de recorrer ao microscópio crítico do Pessoa...
A propósito, e em jeito de corda para
desenrolar: Fingir é conhecer? Não andaremos nós a não-fingir que nos conhecemos?
•
(1) Ludwig Erhard. Bem-estar para todos, Bertrand, Lisboa, s/d.
(2) Estados Unidos contra América Latina: dos
siglos de agresiones. Collección Nuestros Países. Casa delas Américas, 1978.
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não são
a mesma coisa...

Garcia Barreto

Um novo autor, que nos leva
consigo na viagem por
uma infância que também é
nossa, que também vivemos,
que também sentimos necessidade
de revisitar.
Todas as esperanças dã infância
nas páginas de um livro
obrigatório.
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...Mas são
vectores de
uma mesma vontade:
CONSTRUIR FUTURO.
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imaginativa dos seus relates?
R. — Creio que é o contrário. A minha posição como escritor a respeito da realidade é
pre cisamente uma posição política. O que me
obrigou a pôr os pés no chão em matéria política, para dizer isto de alguma forma, foi a
própria realidade, quer dizer, foi por estar
convencido de que, pelo menos na América
Latina, tudo acaba por ser político. Além disso, provavelmente a minha vocação política
alimenta-se das mesmas fontes que a minha
vocação literária: o interesse pelo homem, pelo mundo que me rodeia, pela sociedade, inclusive pela vida. O interesse literário é um interesse político, e o interesse político é um interesse literário. Ambos são maneiras de interessar-me pela realidade. Não é preciso tra
balhar apenas literariamente para transformar a realidade — é preciso trabalhar politicamente. E o trabalho político é mais urgente.
,

GarcIa Márquez: "Na América Latina
tudo acaba por ser politico"
Rompeu a «greve» literária, que prometia
fazer durar até à queda de Pinochet. Acaba de
ser agraciado com a Legião de Honra pelo governo de Paris, que de vez em quando lê livros. E na última quinta-feira, 26, safou-se ,de
Bogotá para a Cidade do México num avião,
acompanhado pela mulher, depois de ter baldadamente pedido asilo político ao embaixador de López Port illo. Não tanto a despropósito como isso podemos resumir, em palavras
suas: «Na América Latina tudo acaba por ser
politico.» E a Colômbia não é um oásis de
paz.
Surpreendentes terras. E surpreendente
«Gabo» Garcia Márquez, que ainda há pouco
tempo se confessava «nostálgico da literatura»
para de súbito — o que acontecerá já em
Abri l — voltar aos prelos com a reportagemficção Crónica de una muerte anunciada, tirada em quase um milhão de exemplares. Pinochet, esse, continua de pedra e cal (viva).
Num exclusivo do semanário brasileiro Movimento fazemos hoje o ponto a esta figura de
proa da cultura latino-americana. Entrevistado por Josep Sarret, Gabriel Garcia Márquez
passa em revista as suas preocupações, nem
sempre condizentes, como se perceberá, com
as do jorn alista. Assim, e curiosamente,
quando Sarret pergunta se um Jorge Luís Borges ou um Ern esto Sabato podem ser bons
escritores «sendo de direita», o colombiano
responde sem hesitar: «Se um esc ritor é bom,
não é reaccionário.» (Entre parêntesis, Sabato
até se reclama de uma posição de esquerda, o
que não resulta suficientemente cla ro do diálogo mas entendemos corrigir em tempo.)
Vários outros passos da entrevista são, do
mesmo modo, pert inentes, como aquele em
que o autor de Ninguém escreve ao coronel
o seu livro preferido, recordamos — acusa os
imediatistas da revolução de quererem mudar
de um dia para o outro o rosto cultural de um
país, coisa que vai muito mais de espaço.

A grande literatura é subversiva
Josep Sarret — O que acha: é.justa ou exagerada a consideração social de que gozam os
escritores?
Gabriel Garcia Márquez — Tenho a impressão de que essa impo rtância não é bem a
sociedade que a dá, mas os próprios escritores. Nós, escritores, consideramo-nos uma espécie de animais sagrados e exigimos privilégios às vezes maiores do que realmente merecemos. De qualquer maneira, alguma importância tem o escritor para a sociedade, embora não chegue ao extremo, por exemplo, dos
soviéticos, que pensam que um escritor pode
virar o mundo de pernas para o ar. Creio ser
essa a razão do problema dos dissidentes na
União Soviética. O governo soviético tratou
muito mal o problema. Se o tivesse abordado
com mais tacto, com mais sabedo ria política,
provavelmente hoje ele não se punha. Normalmente crê-se que o sistema soviético não tem
grande apreço pelos escritores dissidentes. Eu
penso, pelo contrário, que eles sobrevalorizam a importância da literatura: crêem realmente que um escritor inconformado pode,
com o seu livro, modificar todo um sistema e

transformar a sociedade. No fundo, essa é
uma focagem idealista.
P. — Então V. não acredita que existe uma
relação essencial entre a literatura e dissidência, que um bom escritor deve sempre desafiar
o poder sob qualquer forma por que ele se
apresente?
R. — De cert o modo toda a grande literatura é subversiva, e o que se vê agora com as
sociedades novas é que provavelmente essa
posição do escritor se mantém. O escritor tem
de dinamizar, tem de empurrar, mas o que
acontece é que é muito difícil saber qual o limite da sua actuação.

O compromisso é a realidade
P. — Como acha que deveria ser essa dinamização: no plano da forma ou do conteúdo?
Por outras palavras, uma literatura que revolucione a própria literatura, que destrua as
escleroses formais da linguagem, ou uma literatura que comunique conteúdos subversivos,
que desperte consciência política, que incite o
leitor a transformar a realidade?
R. — Eu creio que o único compromisso
dum escritor é a realidade. Na medida em que
reflecte essa realidade de um modo crítico, e
tratando também de revolucionar a linguagem, o escritor será um revolucionário. E eu
acredito que ele poderá sê-lo em qualquer sistema. Mas há muito idealismo em tudo isso.
Por exemplo, é costume pensar que uma revolução, só por ter acontecido, tem que dar como resultado imediato uma nova literatura,
novas formas de art e. Eu acredito que não,
acredito que isso leva tempo. Uma mudança
social não implica necessariamente uma mudança cultural imediata. O pior que pode fazer-se é esquematizar, fazer a teoria preceder
a realidade. Não tenho a menor dúvida de que
toda a literatura, toda a criação artística, é
um produto social, mas a criação literária
propriamente dita _é também um trabalho individual condicionado por muitos factores.
Por exemplo, há imenso trabalho inconsciente
na criação literária. Eu não creio nesse mecanicismò de se dizer «ora bem, vou sentar-me e
fazer literatura revolucionária». Na América
Latina tem acontecido muito voluntarismo literário deste tipo, mas agora ele está a passar,
começa a haver um equilíbrio nesse sentido.

«Realismo fantástico» e «realismo»
P. — Não aceitaria a definição da sua literatura como uma intenção de ampliar os limites do verosímil?
R. — Claro que sim. Sem me transformar
num filósofo de esquina, creio que a realidade
vai muito mais longe do que os sentidos e a razão simplesmente indicam, o que pode notarse constantemente em fenómenos como a telepatia ou as premonições. Trabalhei muito nos
meus livros nessa direcção. Pense, por exemplo, nos poderes do coronel Aureliano Buendía em Cem anos de solidão. Fi-lo simplesmente à base de experiências. Na sociedade onde
nasci e me criei, no Caribe, onde o elemento
negro é fortíssimo e a força da superstição e

Pen Sueco vem a Mateus
Seis escritores e críticos preenchem a delegação do Pen Club da Suécia que no próximo
fim-de-semana dialogará no Solar de Mateus
(Vila Real) com a agremiação congénere portuguesa. Ao mesmo tempo é ali lançada a primeira edição do Pen Club Português, 21 poetas suecos, com a chancela da Vega.
Como divulgar a nossa literatura alémfronteiras é o tema em agenda. Prevê-se a leitura de várias comunicações, seguida de debate. Os trabalhos iniciam-se no dia 4, sábado,
para terminarem a 6, segunda-feira, antecedidos por um «cocktail». na sexta, em instalacões da Embaixada da Suécia.
De Estocolmo"" confirmaram a vinda
Bengt • Holmqvist, crítico do diário Dagens
Nyheter; Inger Alfven, romancista; Lars-Olof
Franzen, romancista e crítico; Marianne Eyre, poetisa e tradutora; Lasse Soderberg, poe-

Borges e-os cukanos

ta e tradutor; e Ingrid Sjõstrand, romancista,
poetisa e crítica. Eles retribuem a estada na
Suécia, em 1980, de uma delegação do Pen
Club Português formada por Almeida Faria,
presidente da direcção, Sophia de Mello
Breyner Andresen, Ana Hatherly, E. M. de
Melo e Castro e Vasco Graça Moura. Uma
outra retribuição está aprazada: a publicação
em sueco de uma escolha de poesia portuguesa contemporânea.
Fundado em finais de 1978, o Pen Português tem vindo a multiplica r contactos com
estruturas de outros países, podendo concretizar ainda este ano um novo encontro — com o
Pen da RFA, talvez no. Algarve. Uma antologia de autores seus associados, prosadores e
poetas, está a ser organizada com vistas à tradução para inglês.

Gabriel Garcia Márquez: Legião de Honra, livro novo e adeus Colômbia

das crenças em espíritos sobrenaturais ainda
maior,' não restam dúvidas de que há várias
zonas da realidade que permanecem cientificamente inexploradas e para as quais o melhor instrumento de exploração é neste momento a literatura.
P. — Já que V. citou a negritude, crê que
os resíduos das culturas primitivas, ancestrais, não racionalistas, interfe rem de algum
modo no seu trabalho de escritor?
R. — Interferem, na medida em que condicionam a sociedade que eu conheço melhor e,
por conseguinte, também o meu trabalho. Há
dois anos, por exemplo, fui a Angola por motivos puramente profissionais, porque me interessava jorn alisticamente o que ali se passava, e tive uma surpresa: encontrei ao rés da
terra as minhas próprias raízes. Vi à superfície muita coisa que estava oculta no meio onde nasci e me criei.
P. — É por isso que afirma ser preciso
destruir a linha de demarcação ent re o real e o
fantástico?
R. — Essa linha de demarcação provavelmente não existe, mas creio que está muito
desprezada. A realidade pode entretanto conquistar ainda muito terreno no que se considera fantástico. Teria de definir-se isso de alguma forma, mas não creio 'que o termo mais
apropriado seja realismo fantástico. Creio que
é realismo puro e simples.

Acaba tudo
por ser político
P. — Segundo anterio res declarações suas,
V. começou a descobrir-se como escritor ao
ler «A metamorfose» de Kafka, ao ver que era
possível esc rever coisas que não eram simplesmente um puro reflexo dessa realidade estreita de que falava há pouco. O facto de o seu
posterior compromisso político ter coincidido
com o abandono quase total do seu compromisso como ficcionista não será o resultado de
não poder suportar por mais tempo a consciência de que o seu contacto com o real estava «desprezado»? Não estaria V. a tentar recuperar, com o jornalismo político, pontos de
referência que o pusessem em contacto com a
realidade da gente da rua, que não é semp re a
realidade ou a surrealidade poético-

P. — Voltando à literatura: escrever para
quem? Quais são, segundo V., as possibilidades de um romance -popular de qualidade?
R. — Todas. Isso é o que tem de pretenderse, um romance popular de qualidade. E verdade que há grandes limitações, e a maior delas é o próprio nível cultural das massas, mas
aí não se trata já de um problema literário e
sim político. Entretanto eu estou ciente de que
toda a boa literatura pode chegar muito Ion
ge. O que acontece é que há uma tendência
dos críticos e dos intelectuais em geral para se
constituírem em elites privilegiadas e dizerem
«a literatura é para nós, para gente do nosso
tipo, não é para as massas». Não é verdade: o
povo gosta de literatura e entende-a muito
melhor do que pode parecer. Provavelmente a
outro nível, porque há diferentes níveis de
compreensão. Não creio que o nível de compreensão de Cem anos de solidão por parte de
um académico seja o mesmo do de um porteiro.
P. — E a outra parte da pergunta: escrever
para quê?
R. — Há uma frase de Rilke que diz: «Se
acreditas que és capaz de viver sem escrever,
não escrevas.» Eu já disse que escrevo para as
pessoas gostarem mais de mim, para os meus
amigos gostarem mais de mim. Isto, dito assim, parece uma «boutade», mas tem muito de
verdade. Não se pode deixar de escrever no
momento de explosão. E a prova é que eu escrevi cinco livros sem que ninguém os lesse.
P. — V. diz que todo o bom escritor é revolucionário. Como explica casos como Jorge
Luís Borges e Ernesto Sabato, etc.? Acha que
possível ser um bom escritor sendo de direi- é
ta, sendo reaccionário?
R. — Se um escritor é bom, não é reaccionário. Borges é reaccionário enquanto homem, mas como escritor é diferente, pois a
própria grandeza da sua obra contribui para o
progresso da humanidade.
P. — Nas livrarias cubanas, entretanto,
não se encontram livros de Borges.
R. — Eu conheço bastante bem os critérios
dos cubanos e penso que há-de chegar a altura
em que Borges estará nas livrarias. O que
acontece é que eles têm enormes limitações
materiais e têm de estabelecer prioridades. E
não pode pedir-se-lhes que dêem prioridade a
Borges sobre outros.
P. —"Mas os escritores soviéticos de terceira ou quarta categoria, que são publicados em
Cuba?
R. — A falha será, em todo o caso, de política editorial. A Revolução teve de estabelecer
prioridades porque a situação era premente, e
até agora não houve uma política cultural,
mas agora que se criou em Cuba um Ministério da Cultura isso deve ser solucionado. •

Citoyens
Na noite depois do acidente sonhei com um homem bexigoso
que caminhava nas vielas cantando.
Danton!
Não o outro — Robespierre não faz passeios desses,
Robespierre faz a sua meticulosa toile tte uma hora
cada manhã. O resto do dia devota-o ao Povo.
No paraíso dos panfletos, entre as máquinas da virtude.
Danton —
ou aquele que trazia a sua máscara —
parecia alçado em andas.
- Vi a sua face desde baixo.
Lua bexigosa, metade luz, metade luto.
Eu queria dizer qualquer coisa.
Um peso no peito,
do chumbo
que faz avançar os relógios,
rodar os ponteiros: ano 1, ano 2...
Um cheiro intenso como serradura na jaula dos tigres.
E — como sempre no sonho — nenhum sol.
Mas os muros brilhavam
nas vielas que viravam
descendo para a sala de espera, a sala curva,
a sala de espera onde todos nós...

Tomas Transtrõmer
(in «21 poetas suecos». Editorial
Vega, col. PEN)

•
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A 26 de Março de 1980, na sequência de um desastre de automóvel,
morria, com 64 anos, o autor das «Mitologiasr. A um ano de
distância, o «papas do Novo Romance evoca

O partido de Barthes
Alain Robbe-Grillet
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Religião, Reforma e Transformação Social
H. R. Trevor - Roper
Colectânea de ensaios sobre
uma época determinante na
vida do Ocidente: evidenciação das articulações estruturais
entre atitudes políticas, interesses sociais e atitudes culturais.

A PRË-HISEM1tk

A Pré-História, Denise de
Sonneville - Bordes
Balanço de uma disciplina
que deu à história geral do
Homem dimensões totalmente
novas, colocando o problema
fisiológico e biológico da Humanidade em termos radicalmente diferentes.

A Revolução Comercial da Idade
Média, 950-1350, Robert S. Lopez
Colecção «Biblioteca de Textos Universitários», n.° 39

Teoria Económica do Sistema Feudal
Witold Kula
Colecção «Biblioteca de Textos Universitários», n.° 31

A Era das Revoluções, E. J. Hobsbawm
Colecção «Biblioteca de Textos Universitários», n.°21

A Era do Capital, E. J. Hobsbawm
Colecção «Biblioteca de Textos Universitários», n.° 27

Combates pela História, Lucien Febvre
Col. «Biblioteca de Ciências Humanas», n.O5 59 e 60

As Origens da Democracia Cristã
e o Salazarismo, M. Braga da Cruz
Colecção «Análise Social», n.° 8

O Século XIX em Portugal
Comunicações ao colóquio organizado pelo
GIS
Colecção «Análise Social», n.° 9

C
^

EDITORIAL
PRESENÇA

RUA AUGUSTO GIL, 35-A -- TELEF. 76 69 12.-1000 LISBOA
18

Roland Barthes era um pensador? Esta
pergunta justifica desde já uma outra: o que
hoje um pensador? Ainda não há muito tem- é
po, um pensador devia dar ce rtezas aos seus
concidadãos, ou pelo menos orientações certas, constantes, inflexíveis, capazes de sustentar o seu próprio discurso e de dirigir, consequentemente, o pensamento e a consciência
do seu tempo. Um pensador era um mestre do
pensar. A firmeza era a sua qualidade essencial, o seu estatuto.
Barthes era um pensador deslisante. No final da sua lição inaugural no Colège de France, como eu manifestasse o meu entusiasmo
perante a sua exibição, uma rapariga desconhecida saltou para mim com veemência, com cólera: «Que é que você admirou nisto? De uma
ponta à outra, ele não disse nada.» Isto não
era inteiramente exacto, ele tinha falado sem
cessar, mas evitando que isto se solidificasse
numa coisa determinada: segundo este método, que praticava desde há longos anos, retirava-se do que dizia a pouco e pouco. Para
pôr em causa a sua provocante fórmula que
tanto dava que falar naquela tarde, afirmando que toda a palavra é «fascista», apresentava o pert urbador exemplo de um discurso que
o não era: um discurso que destruía nele próprio, gradualmente, toda a tentação do dogmatismo. O que eu admirava precisamente
naquela voz, que acabava de nos manter sem
respiração durante duas horas, era que deixava intacta a minha liberdade, ou melhor, dava-lhe novas forças, a cada inflexão da frase.
O dogmatismo não e mais do que o discurso
da verdade. O pensador tradicional era homem de verdade, mas podia acreditar de boa
fé-que o reino do verdadeiro ia a par, de
mão na mão, com todo o progresso da liberdade humana. Bela utopia, bela ilusão que
iluminou a aurora eufórica da nossa sociedade burguesa, como um pouco mais tarde a do
socialismo «científico» nascente. Sabemos hoje onde leva essa ciência. A verdade, no fim de
contas, apenas serviu parar a opressão. Um século de esperança, de dissabores miseráveis e
de paraísos sangrentos, ensina-nos, em todo o
caso, a desconfiar dela: «Votarei no candidato
do PS — diz um sociólogo meu amigo — porque pelo menos eles não têm programa».
Os deslizes desta enguia (é de Barthes que
falo) não são devidos ao acaso, nem a qualquer fraqueza de julgamento ou de carácter.
A palavra que muda, se bifurca, se inve rte, é,
pelo contrário, a sua lição. O nosso último
«verdadeiro» pensador terá sido, pois, o precedente: Jean-Paul Sa rt re. Ele mantinha ainda
o desejo de fechar o mundo num sistema totalizaste (totalitário?) digno de Espinosa ou de
Hegel. Ao mesmo tempo, porém, Sa rtre eira
possuído pela ideia da liberdade, e foi ela que
o minou, graças a Deus, em todos os seus
empreendimentos. Por isso, as suas grandes
construções — romanescas, críticas ou de pura filosofia — ficaram uma após outra inacabadas, abert as a todos os ventos.
Do ponto de vista do seu projecto, a obra de
Sart re é um falhanço. Mas é este falhanço
que, hoje, nos apaixona. Pretendendo ser o
último filósofo, o último pensador da totalidade, ele terá sido, no fim de contas, a vanguarda das novas estruturas de pensamento: a incerteza, a instabilidade, o resvalar. E vê-se
claramente, doravante, que esta expressão
«paixão inútil» que terminava «L'Étre et le
Néant» não estava tão afastada do «aceitemos
que eu não disse nada» de Jean Paulhan, que
parecia nos antípodas.
Barthes aparece , em 1950, nesta paisagem
que se pressente já como um pensamento em
ruína. E curiosamente, ele vai entrosar os seus
objectivos na obra tranquilizadora de Marx.
Numa polémica com Albe rt Camus a propósito de «A Peste», tapava a boca do mor alista humanizante com um soberano «materialismo
histórico», como se se tratasse de um valor a
toda a prova. Em breve, porém, retirava-se
progressivamente do marxismo, com discreção, na ponta dos pés como sempre.
Novos grandes sistemas de pensamento o
tentavam: a psicanálise, a linguística, a semiologia. Uma vez colado à sua nova etiqueta
de semiólogo, aceitou-a com horror. Troçando abertamente dos «nossos três gendarmes:
Marx, Freud e Saussure», acabava por denunciar o insuportável imperialismo de todo o sistema forte, no seu célebre apólogo da frigideira: um pensamento «verídico» de coerência

A palavra que b ffu ca e se inverte foi a sua lição
muito fort e é como o óleo a ferver, pode-se
mergulhar nele seja o que for que daí sairá
sempre um frito.
Se a obra de Barthes nunca é uma renegação, é que o movimento sem cessar recomeçado, de si próprio para fora de §i, este movimento
constitutivo da liberdade (que não poderia
transformar-se nunca numa instituição, uma
vez que ela não existe a não ser no instante do
próprio nascimento) é precisamente o que ele
prossegue desde sempre com a maior paixão,
de Brecht a Bataille, de Proust ao «nouveau
roman», das reviravoltas da dialéctica à análise da moda.
Como Sartre no seu início, Barthes descobre muito cedo que o romance ou o teatro,
muito mais do que o ensaio, são o lugar natural onde a liberdade concreta pode jogar com
mais violência e eficácia. O romance é já como o mundo-em-devir da filosofia. Barthes,
por sua vez, era um romancista? Esta pergunta pede uma outra: o que é, hoje, um romance?

Nem monstros
nem fantasmas
Paradoxalmente, considerando, nos anos
50, os meus próprios romances como máquinas infernais que lhe permitem exercer o terror, vai esforçar-se por reduzir os seus deslizes
simulados, os seus fantasmas em filigrana, o
seu auto-apagamento, os seus êxtases, a um
universo «coisista» que, pelo contrário, só afirmaria a sua solidez, objectiva e literal. Evidentemente, aquele aspecto encontrava-se
bem presente nos livros (e nos meus ditos teóricos), mas como um dos dois pólos inconciliáveis de uma contradição. Barthes toma o
part ido de não ver de modo nenhum os monstros escondidos nas sombras do quadro hiperrealista. E quando os fantasmas, em «L'Année dernière à Marienbad» invadem, de modo
visível, o écran, ele desliga.
Pensa que ele próprio estava em conflito
com contradições parecidas, Em «Les Gommes» ou «Le Voyeur», não queria ver nem o espectro de Edipo-rei nem a obsessão do crime sexual, porque, lutando contra os seus
próprios fantasmas, não tinha necessidade de
mim a não ser como operação de limpeza. Como bom terrorista, tinha escolhido apenas
uma das arestas do texto, a mais co rtante, para me utilizar à m aneira de arma br anca. Mas,
à tarde, depois de ter descido da barricada,
reentrava em casa para se deliciar com Zola,
com a sua prosa espessa e os seus adjectivos
suculentos... Libe rt o de censurar esta «adjectividade» à frieza do meu «Labyrinthe».
Dez anos mais tarde, volta à carga com entusiasmo a quando da publicação de «Projet
pour une révolution à New York», de que louvou a perfeição de «modelo leibnitziniano»,
mas não rígido. Isto não resolve, porém, a
grande questão: que romances teria ele próprio escrito? Falava disso cada vez mais, tanto
em público como em p ri vado. Ignoro se existem entre os seus papéis alguns rascunhos ou
fr agmentos. Estou certo, em todo o caso, que
não seria nem «Les Gommes» nem «Projet».
Afinal de .contas, porque não? Não se pode definir a priori o sentido de toda a investigação. E Barthes era bastante subtil e retorcido para transformar mais uma vez este pretenso verdadeiro romance em qualquer coisa
de novo, de desconcertante, de irreconhecível.
•
© «Le Nonvel Observateur»/dL»

Bandeirante solitário ou o fenómeno Gabeira
Irineu Garcia
A interrupção do processo democrático no
Brasil em 1964 foi, de imediato, uma porrada
nos militantes, universitários, intelectuais e
em boa pa rt e da juventude. Se a perplexidade
era grande, a expectativa não era menor. Mas
nada acontecia. O tempo foi passando. Dias,
meses, anos! A escalada no cerceamento das
liberdades era progressiva. A Zona Sul do Rio
de Janeiro, onde a alienação era galopante ,
desde a mudança da capital federal para
Brasília, viu aumentada sua desesperança por
uma esquerda circulante desno rt eada. Um famoso cronista da época andou apavorado com
o número de pessoas falando sozinhas! Uma
cidade encantadora e ensolarada, alegre por
natureza, tradição e fama, vivia entediada. A
angústia era visual.
Alguma coisa deveria acontecer. Ouviam-se
boatos de conspiração, o que ajudava para
aumentar a tensão. Seguiram-se os assaltos a
bancos, que foram aumentando numa progressão quase diária, e em seguida os raptos
de diplomatas. O primeiro foi o embaixador
dos Estados Unidos. Estava deflagrada a
guerrilha urbana. Nas primeiras investigações
desse rapto apareceu um nome conhecido entre os raptores, o jornalista Fernando Gabeira, figura estimada entre seus colegas e muito
conhecido nos bares de conversa de Ipanema e
Leblon. Daí para a frente foi a caça e prisão,
tendo Gabeira servido, juntamente com outros presos políticos, para troca e soltura de
outro embaixador raptado. Por decreto foi
banido e expulso do país. Esteve exilado por
volta de dez anos na Argélia, Cuba, Chile e
Suécia, de onde retornou ao Brasil em Setembro de 79, tão logo foi assinada a amnistia. Coincidiu sua chegada no mesmo avião
que transpo rt ava os jogadores do Flamengo.
Foi reconhecido e teve uma manifestação popular, a qual somou os amigos e gente de
Imprensa, Rádio e Televisão. De longe foi o
mais bem recebido dos amnistiados que chegaram ao Rio.
Os primeiros pronunciamentos de Gabeira
não foram do agrado da esquerda. A personagem recém-chegada não era aquele mensageiro político que muitos esperavam. Ele vinha
de uma longa caminhada de sofrimentos e
privações, do conhecimento de novas culturas
e muita reflexão. De imediato trouxe um livro
que foi logo editado, O que é isso, companheiro? (Ed. Codecri, 190 p.), e consumido num
estrondoso sucesso edito ri al e de controverso
sucesso de crítica. Trata-se de uma narrativa
sem solenidades que começa exatamente na
opção pela esquerda, mas o livro não é por
certo o ocaso de um sonho, pode ser uma interrupção, um compasso de espera. Um texto
enxuto e sem lágrimas, sem nenhuma esperança. Terminada a leitura, observado que se
trata de um depoimento de um exguerrilheiro, ex-banido, é fatal a pergunta: e
agora?
Ainda no calo r das discussões levantadas
pelo livro, meio espantado com o Brasil, com
reuniões de autógrafos, entrevistas e palestras, dessincronizado com os costumes , com o
falar alto das pessoas, com a Televisão adoidada com as novelas (onze anos antes era diferente), resolveu dar uma parada e rever a Europa. Seu reencontro com o Brasil foi caloroso
de mais para quem viveu longos anos na Escandinávia e já estava meio europeizado.
M as não demorou muito tempo. Como foi,
voltou na surdina, sem a badalação da vez an

Fernando Gabeira de galinha na mão: ele é um viajante sem pressa, depois do alto tributo pago como
exilado

terior. Três meses na Europa bastaram para
terminar o segundo livro. Com o primeiro tinha conseguido o maior estardalhaço pela defesa do feminismo, o total aproveitamento do
corpo e certas ideias favoráveis aos homossexuais. Com o segundo, o impacto vinha logo
no título: O crepúsculo do macho (Ed. Codecri, 245 p.). Longos capítulos, ampliando e
reafirmando alguma coisa do que já havia dito no primeiro, mas de forma mais aprimorada, com evidente preocupação de exercício literário, repetindo além de boa qualidade um
texto elegante, com menos depoimento e menos memória. O registro de sua breve visita a
Portugal, ou melhor, Lisboa nada mais é que
a notícia de um repó rt er apressado. Ninguém
pode conhecer uma cidade atravessando um
clima eminentemente revolucionário em meia
dúzia de dias e como turista. Foi, em 75,.
quando estávamos na encruzilhada. Seu segundo livro teve um menor apoio da crítica,
ou melhor, da Imprensa, que não foi tão repetitiva na frequência de notas do escritor ou do
livro. Contudo, nada impediu que O crepúsculo do macho seguisse o mesmo rumo do seu
primeiro «best-seller», permanecendo os dois,
86• semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja, com 36 edições, por volta de 110
mil exemplares. Os direitos desses dois livros
deram-lhe 6,1 milhões de cruzeiros, importância que ronda os 6 milhões de escudos.
Antes de completar ano e meio dos seus
dois livros, ainda agora no escaldante Verão
carioca, em Fevereiro foi lançado seu terceiro
livro, Entradas e bandeiras (Ed. Codecri, 208
p.). Outro «depoimento» sem as esperadas de- '
finições. Como nos anteriores, Gabeira continua cauteloso, com rápidos instantâneos de
observador desde edificações, alimentação, o
barulho, o desnível social. Mostrando plena
atualidade política, recorda a campanha de
descrédito movida contra o escritor Heinrich
Boll porque ele lutou por um tratamento democrático para os grupos terroristas da Alemanha Ocidental, e expressa sentimento pelo
suicídio de Nikos Pouplantzas, o filósofo marxista grego.
Entradas e bandeiras insiste mais no problema ecológico, na alimentação macrobiótica, e fala também no seu desencanto com a

experiência de vida comunitária que conheceu
no interior de Minas. Repete a defesa dos homossexuais e- comenta o movimento gay sem
exageros.
Sem dúvida trata-se de um livro incomum e
melhor que os anteriores, mas em algumas
passagens o autor parece não esconder um
ce rt o deslumbramento, deixando escapar esse
sentimento, como um eletrocardiograma registrando uma falha: «Creio que foi A rt hur
Miller quem escreveu um conto intitulado
Quando você é famoso, ninguém conhece vocé. A medida que surgiam a rt igos a meu respeito e que o próprio livro ia se expandindo,
sentia que faltava um ponto de contacto, um
momento em que revelasse os aspectos fundamentais da minha personalidade.» E bem
mais adiante: «Quem sabe se com o tempo
não comprenderiam que não se pode prender
Voltaire. De Gaulle dizia isto quando lhe propunham prender Sa rt re. Mas não sou Voltaire, Será que as manchetes do jornal espírita
começavam afetar minha cabeça?»
Saindo do livro, mas ainda no terreno da
insinuação, um pequeno trecho de sua última
entrevista à revista Veja, quando fala da sua
capacidade de trabalho: «Eu lembro dos meus
tempos de ginásio, quando ficava impressionado com Flaube rt , aquele sofrimento para
tecer cada frase, cada página. Se o grau de
sofrimento do autor dá a medida do seu mérito, eu sou um autor imerecido. Porque tudo o
que escrevo sai fácil, de um fôlego só.»
A excelente qualidade do autor torna denecessário essa apelação aos deuses, ainda que
de forma habilidosa. Ou estará querendo alçar um voo ve rt ical? É provável que seja uma
mostra de erudição, mas o material que possui é mais precioso e, sobretudo, é um escritor
revelado que ninguém põe dúvida.
Hoje Gabeira é um viajante sem pressa. Pagou um alto tributo como exilado. Não era daqueles que recebiam mesadas em dólares. Teve vários serviços e empregos. Foi maquinista
do metropolitano de Estocolmo, po rt eiro noturno de hotel, sofreu as dificuldades do pouco dinheiro, de ser hóspede vigiado e sem passaporte do seu país. É um homem de coragem
que não oculta ser um bissexual. Agora está
curtindo a liberdade reconquistada, aos 40
anos de idade, e possivelmente desempenhando um papel que ele mesmo ignora, nessas
longas viagens pelo Brasil, como um bandeirante solitário.
Será ele um gurú, como batisou o cronista
José Carlos Oliveira, do Jornal do Brasil, oti o
espectro de uma juventude sem amanhã?
O fenómeno Gabeira não é só a revelação
do escritor, traz algo mais no seu bojo. O tempo haverá de dizer.

Com os olhos rasos d'água
Liv Ullman, a admirável atriz norueguesa,
uma das prediletas do realizador Ingmar
Bergman, consagrou-se como escritora com
seu livro de memórias Mutações, traduzido e
editado no Brasil pela Nórdica. Em 8. a edição, foi um dos livros mais vendidos em 1980.
E de Mutações o delicado exce rt o que se segue:
«Nós investimos tanto em nossos sonhos e
esperanças.
Era uma vez, nós crianças acordados na
manhã do nosso dia de crisma. O dia pelo
qual esperamos tantos anos, o dia em que algo mudaria, a vida adulta deveria começar e
com ela o direito de tomarmos nossas próprias
decisões.
Numa foto emoldurada, posamos para a

posteri dade, ao lado de outras fotografias em
que parecemos bebês, aos cinco anos, colegiais, noivas.
De olhos fixos no vazio, jamais voltaremos.
Logo serei uma velha senhora de cabelos
brancos, em cujo colo alguém coloca um bebêdizendõ: 'Sorria vovó'. Eu, que fui fotografada há tão pouco tempo, no colo de minha avó.
Eu, que ontem colhia flores, não consigo imaginar tudo terminado amanhã.» _ .
É um_ livro encantador, cheio de passagens
da maior alegria, mas tem de tudo, como a vida.

Baixo contínuo
Depois de uma carreira de 16 anos, e 17 peças, a atriz Manieta Severo foi galardoada
com o prémio Mambembe, um dos mais importantes troféus do teatro brasileiro, pelo seu
trabalho em No Natal, a gente vem te buscar,
de Naum Alves de Souza. Manieta, quando de
passagem por Lisboa, adora as tascas de Alfama e do Bairro Alto. Ela e seu marido, Chico
Buarque de Holanda. Claro! • O filólogo Celso Cunha acaba de publicar pela Nova Fronteira, no Brasil, Língua, Nação, Alienação
(110 p.), reunindo quatro estudos sobre as
condições sócio-culturais em que desenvolveu
a língua po rt uguesa nos distintos países. O
protocrioulo português e a situação linguística
de Cabo Verde e Guiné-Bissau são alguns dos
temas tratados. • A escritora Dinah Silveira
de Queiroz tomará posse no próximo dia 7 de
Abril, na Academia Brasileira de Letras, no
Rio de Janeiro. A autora de A ilha dos demónios (Ed. Livros do Brasil) é a sra. Dario Castro Alves, embaixatriz do Brasil em Lisboa. •
Mário Vargas Llosa terminou seu romance
sobre a guerra de Canudos e está fascinado
pela figura maior de seus personagens, Antônio Conselheiro, o chefe místico da rebelião. •
Cleonice Berardinelli, professora de Literatura Po rt uguesa há mais de 30 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Pontjficia
Universidade Católica, e redatora de programas literários para a rádio brasileira, deu por
terminado um impo rt ante trabalho que come
you pa rt indo de um levantamento feito pelo
prof. Thiers Ma rt ins Moreira, que foi adida
cultural junto à Embaixada do Brasil em Lisboa nos anos 60, com a finalidade de preparar
uma edição dos sonetos de Camões. Cleonice é
uma professora incansável, membro correspondente da Academia de Ciências de Lisboa,
é sobretudo notável autoridade no conhecimento da obra de Fe rn ando Pessoa. • Depois
de quatro meses na Europa, regressou ao Brasil na semana passada o escritor Flávio Moreira da Costa, autor do excelente As armas e os
barões, livro ainda inédito em Po rt ugal. • O
laureado escultor brasileiro Bruno Giorgi,
que há muitos anos vive entre_o Brasil e a Itália, parece que agora fez uma opção inteligente, cómoda e intermediária. Adquiriu nos arredores de Ponte de Lima, um solar do século
XVIII, onde está reunindo peças de a rt e religiosa portuguesa. Dias atrás recebeu em sua
mansão, para um almoço, o escritor José Cardoso Pires, que foi quem escolheu o prato régio da ementa: rojões. Foi uma almoçarada
inesquecível, comentou mais tarde Cardoso
Pires. Leontina, a simpática sra. Giorgi, é uma
port uguesa de uma bela vilazinha do no rt e,
Caminha, que dantes tinha uma excelente galeria de a rt e na Calle Florida, em Buenos Aire s, até que conheceu Bruno, esse grande artista brasileiro, que agora amarra-se a Po rt ugal, como o bom navegante que sabe escolher
seu po rt o de abrigo. •

Lina Wertmüll er ultima o arg umento de "Ti et a"
Tieta é Sophia Loren na adaptação cinematográfica do romance «do Agreste» de Jorge
Amado. A realizadora, Lina Wertmüller,
que esteve recentemente em Salvador da Bahia, última o argumento e fala do filme como
«um grande projecto internacional».

em Arembepe. Lina Wertmüller diz que se
trata de um problema importante («o mundo
neste momento tem de parar para pensar em
problemas como esses») e vê aí um ponto em
comum com Jorge Amado.

Ex-assistente de Fellini, Lina Wertmüller
tinha até agora um severo hábito: só filmar
argumentos seus, como nas aventuras de Pasqualino e do metalúrgico Mimi. Hábito quebrado com a cinematização de Tietà do
Ag reste, onde o essencial traz a assinatura do
romancista baiano. Outra novidade é a do tema, voltado para a defesa do ambiente, com a
denúncia da poluição feita pela fábrica Tibrás

Além da Loren, Tieta recorre a outra cabeça (italiana) de cartaz, no caso Marcello
Mastroiani. O resto do elemento será predominantemente brasileiro. Aliás, a recente estada da realizadora de 52 anos na Bahia serviu, diz ela, ao mesmo tempo para aprofundar contactos com Jorge Amado e «fazer um
confronto com a realidade», confronto que a
levou a descobrir pelo menos um bom grupo
baiano de teatro de vanguarda.

*IL

Lina Wertmüller conhecia a Bahia somente
«através dos livros de Jorge Amado».
«Mas é um mundo de fantasia para mim»,
explica. «Por exemplo, quando ele diz que
uma coisa é vermelha, pode ser vermelha para
Amado, para mim pode ser de outra cor. Cada um olha a realidade de acordo com a sua
própria visão. Então é diferente uma coisa
que a gente lê no livro, imaginária, e uma coisa real, que se vê.»
Na escolha de um romance de Jorge Amado
terá pesado a forte coloração popular das suas
histórias. Lina Wertmüller, com algumas generalidades à mistura, adianta o seguinte:
«A palavra popular é a mais nobre e mais
.

importante que se pode ter para um trabalho.
Popular é o seu melhor sentido. Eu trabalho
para ser entendida por toda a gente.»
De Lina Wertmüller, e exactamente também com Sophia Lo ren e Marcello Mastroiani, encontra-se presentemente em exibição em
Lisboa (no Alvaiade e no Condes) o filme
«Pacto de Sangue».
Por outras palavras, também suas, «o cinema é o grande serviço público, tem de haver
nele comunicação». Aposta ítalo-brasileira,
Tietá do Agreste começa a passar ao celulóide
ainda este ano para «servir» as plateias em
1982 — portuguesa incluída. •

19

Sé ri e

JULIO
VERNE

O reencontro
com heróis e mitos
que povoaram
a adolescência
e a juventude
de todos nós.
A descoberta
de textos inéditos
nesse mundo fantástico
que é a obra
verniana

"Obras completas" de Ruy Belo
incluem tese em Direito Canónico
férias e privou de pe rt o com Fernandes Jorge e
Magalhães, seus constantes amigos. O inventário demorará algum tempo, mas o «JL» soube desde já que se trata, na maioria, de versos
da juventude e apontamentos dos últimos

O poeta era também licenciado em Direito
Canóico,msàulheraigo,dnte muitos anos, foi dizendo que a sua tese para
a Universidade Gregoriana de Roma estava
escrita em latim. Afinal Ficção literária e censura eclesiástica é em português e figura no
plano das «Obras completas» do malogrado
«portugaês», a publicar pela Editorial Presença sob a orientação de Joaquim Manuel
Magalhães.
.
O primeiro volume sai em Maio próximo:
cinco títulos de poesia, de Aquele grande rio
Eufrates (1961) a País possível (1973), passando por O problema da habitação (1962), Boca
bilingue (1966) e Homem de palavra(s)
(1969). Um segundo volume recolherá os outros -quatro títulos autónomos de poesia de
Ruy Belo: Transporte no tempo (1973), A
margem da alegria (1974), Toda a terra
(1976) e Despeço-me da terra da alegria
(1978), este último dado a conhecer em versão
parcial na colecção Oiro do Dia, da então Inova, ainda em vida do poeta, e mais tarde
completo, na colecção Forma, da Presença,
com um texto de apresentação, «A maneira de
prefácio», de João Miguel Fernandes Jorge. É
no terceiro volume que Joaquim Manuel Magalhães vai incluir a tese da Gregoriana, juntamente com os ensaios de Na senda da poesia
(1969) e um ace rvo de poesia inédita.

.

tempos.

Ruy Belo retrato de José Rodrigues para a
plaquete de homenagem editada pela Inova em
1978
,

Segundo apurou o «JL», estes inéditos encontram-se dispersos por Queluz, onde Ruy
Belo residia e onde morreu em Agosto de
1978, e pela Consolação, uma praia da costa
de Peniche onde ele tinha um pequeno piso de

Ruy Belo, um dos incontestados grandes
poetas po rt ugueses deste século, licenciou-se
primeiro em Direito (Lisboa) e Direito Canónico (Roma), para enfim fazer um terceiro
curso, de Filologia Romântica (Lisboa).
Membro numerário do Opus Dei na juventude, rompeu com o instituto e veio a casar com
a dr.' Maria Teresa Belo, de quem teve três
fi lhos. Algum tempo funcionário no departamento editorial da União Gráfica, repa rt iu-se
depois entre um escritório de advocacia, como
canonista, e a Universidade de Madrid, onde
durante sete anos foi leitor de Português, cargo preenchido com brilho invulgar, sem no
entanto suscitar o mínimo interesse por pa rt e
da nossa representação diplomática. Regressado a Lisboa, Ruy Belo tentou em vão entrar
para o corpo docente da Faculdade de Letras
de Lisboa: ao tempo da mo rte ia mais uma vez
concorrer a um lugar de assistente (lera os termos do concurso num jo rn al) que o livrasse do
professorado eventual em Queluz, penoso de
mais para o «scholar» excepcional que foi desde os banços da primeira universidade. - •

"Estão a assassinar o Português". Estarão?
A Imprensa Nacional/Casa da Moeda fez
chegar a uma série de autores o pedido de depoimento, na extensão aproximada de cinco a
dez páginas dactilografadas, sobre «a sua experiência de escritor preocupado com a principal ferramenta do oficio, a língua em que se
exprime». Daí fará um livro, a lançar em Outubro próximo. Título «arrepiante», adjectiva

a IN/CM: Estão a assassinar o Português!
«O campo é vasto», lê-se no oficio da agora
renovada empresa pública. «Não pretendemos
que contribua para a mumificação da lingua e
port anto não esperamos que, como ce rt a figura-de Camilo, diga do padre António Vieira
que também este grande engenho está gafado...».

«Algumas pessoas indignam-se e protestam» com, contra «essa mo rt e, lenta mas violenta, da nossa língua, nos jo rn ais, na rádio,
na televisão, no discurso político, em documentos oficiais e pa rt iculares, na linguagem
técnica, no próprio ensino», acrescenta a
IN/CM. Sim? Não? Resposta no Outono.
•

Títulos publicados
ANTECIPAÇÕES
E TEXTOS ESQUECIDOS
A ESPANTOSA AVENTURA
DA MISSÃO BARSAC
2 volumes

1

parte

Dé Londres ao Interior
da Africa

TEATRO NACIONAL DE S. CARLOS, E.P.

TEMPORADA INTERNACIONAL DE

2.a parte

1980/81

Blackland

,

HISTORIAS INESPERADAS
O HOMENZINHO
2 volumes
1.a parte

ÉPOCA DE PRIMAVERA

Os primeiros passos
2.a parte

• a8,10e12 deAbrilde1981

Últimas etapas

«A VALQUÍRIA»

ONTEM E AMANHÃ

(de Richard Wagner)

O PILOTO DO DANÚBIO

com UTE VINZING, JEANNINE ALTMEYER, REGINA FONSECA, FRANZFERDINAND NENTWIG, WILLIAM
JOHNS, THOMAS THOMASCHKE

O SEGREDO
DE GUILHERME STORITZ

• a 22, 24, 26 e 29 de Abril de 1981

lidtgiss Ant nle geamos

edições ANTÓNIO RAMOS
R. Padre Luís Aparicio, 9, 1.° F
Telef. 577205 — 1100 Lisboa
Distribuição exclusiva
Casa do Livro Editora, Ld.a
Av. Poeta Mistral, 6-B
Telef. 769355 — 1000 Lisboa
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«AI DA»
(de Giuseppe Verdi)
com MARA ZAMPIERI, STEFANIA TOSZISKA, NICOLA MARTIN UCCI, GIAMPIERO MASTROMEI, ALVARO MALTA, CARLOS FONSECA

• a 10, 12 e 14 de Maio de1981

• a 4, 7, 9 e 12 de Junho de 1981

«MOISÉS NO EGIPTO»

«TOSCA»

(de Glochino Rossini

(de Giacomo Puccini)

PEDRO LIENDO, ELIZETTE BAYAN,
JOHN TOMLISON, ELSA SAQUE, CARLO
TUAND, HELENA CLAUDIO, ROCKWELL
BLAKE

com RITA ORLANDI-MALASPINA, VERIA-

• a 22, 24, 26 e 29 de Maio de 1981

• a 22, 25, 27 e 30 de Junho de 1981

NO LULCHETTI, GIAMPIERO MASTROMEI, ANTÓNIO SARAIVA, JOSÉ DE FREITAS, ARMANDO GUERREIRO

«W ERTH ER»

«O TROVADOR»

(de Jules Massenet)

(de Giuseppe Verdi)

com ALFREDO KRAUS, LILIANE BIZI-

com FIORENZA COSSOTTO, ADELAIDE
NEGRI, BRUNO RUFO, MATTEO MANUGUERRA, IVO VINCO, LIA ALTAVILLA

NECHE, ELSA SAQUE, OLIVEIRA LOPES,
ALVARO MALTA

HORÁRIO DA BILHETEIRA: • De 2.° feira a sábado, das 13 às 19 horas; e desde uma hora antes até uma hora depois do começo de cada
espectáculo, mas só para esse espectáculo.

Junqueiro: r por
a verdade
e "reinventa o poeta

:a d/4 .

a

«A poesia de Guerra Junqueiro sofre da indisciplina mental do a rt ista. Com a excepção
da Pátria, o poeta não dá lógica nem sequência a um tema.» As palavras de Manuela de
Azevedo surgem também na convicção de que
Junqueiro, depois da feitura da Pátria, em
que foi muito acompanhado por Emídio Navarro, «acabou para a literatura». «A que publica a pa rt ir de então são peças menores,
dum lirismo decadente.» Algumas ca rt as inéditas e outros documentos (que não poemas),
como requerimentos para exploração de minas, recheiam a informação do livro.
Manuela de Azevedo seguiu, pelo menos
epistolarmente, o percurso do poeta. Contacta
com Angra do Heroísmo, onde ele foi secretário do governador civil, tenta confirmar (ainda que não tenha conseguido documentos da
época) que Junqueiro esteve duas vezes em
Ponta Delgada; desloca-se a Viana do Castelo
e consulta o centenário Aurora do Lima, em
que Junqueiro colaborou; contacta os arquivos de Moreira da Maia; escreve-se com pessoas de Freixo de Espada-à-Cinta.
Desta viagem surgem as 185 páginas, com
algumas histórias leves, como os contactos
que manteve com Bernardino Machado. Ambos instalados em Coimbra, num convento,
enquanto estudantes, estudavam dançando,
garante-nos Manuela de Azevedo. Bacharel
formado, Junqueiro abandona Coimbra com
um manual de Ciências Naturais na mala e
pa rt e para as terras transmontanas a pregar o
seu entusiasmo neófito à família para a procura de filões de minério. Na lufa-lufa deste espaço cu rt o, regista 25 minas e descobre pequenos filões de ouro e tungsténio. As minas
não abriram e descansam paradas todas, nunca exploradas algumas, ao correr da margem
direito do Douro, quando a vista se encaminha para Barca de Alva.
A sua carreira política conclui-se num cargo diplomático em Berna ao serviço da República, depois de ter começado (antes do Ultimatum, data da sua conversão aos novos
ideais da sociedade portuguesa) como deputado monárquico.
Como diplomata mostrou bom senso, revela-nos Manuela de Azevedo. «Conseguiu superar a sua anarquia mental nas cartas que escreveu de Berna para o ministro dos Negócios
Estrangeiros de então», Bernardino Machado.
Religioso perante a vida, Junqueiro foi anticlerical até que uma ce rt a intransigência
ocupou os seus últimos dias. Manuela de Azevedo interpreta este anticlericalismo como
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O percurso dum livro

u. e

L.^...,

Rogério Rodrigues
Em fins de Abril sairá na Arcádia Guerra
Junqueiro, o Homem e a Obra, de Manuela
de Azevedo. Interrompe-se assim um longo silêncio que tem povoado o poeta e os seus versos.
É a própria Manuela de Azevedo que nos
confessa não ter o livro, de 185 páginas, com
um apêndice antológico, grandes novidades,
mau grado alguma pesquisa a que a autora se
dedicou durante os dois últimos anos.
É seu objectivo confessado alterar, pela positiva, uma ce rt a imagem de Junqueiro do
ponto de vista político, literário e cultural.
Sovina? Manuela de Azevedo nega. «Foi
um homem generoso. Através das ca rt as revela-se um homem cheio de ternura e solidariedade humana.»
De resto Manuela de Azevedo dá-se conta
de que o tempo é cu rt o, que o armazém poético de Junqueiro deve ser inventariado por
quem tenha uma prática crítica mais actuante
e profunda. O livro surge por um acaso de 30
anos de distância. Ainda jornalista do Diário
de Lisboa, nos primórdios da década de 50,
Manuela de Azevedo faz uma longa entrevista
que vem incluída no livro, com a mulher do
poeta. A ideia adormeceu e há cerca de dois
anos ela agarrou no material, regressou ao
convívio da poesia de Junqueiro, suspenso
desde a juventude, e pesquisou.
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Guerra Junqueiro: o registo de minas foi uma ocupação deste poeta hoje semiesquecido

Esta carta de Junqueiro _a João Penha, retirada do espólio do poeta bracarense, está arquivada na Biblioteca
Municipal de Braga e é dada como inédita. Deve ter sido escrita por volta de Dezembro de 1868 (tinha Junqueiro 18 anos), visto referir-se ao primeiro número de KA Folhar, jornal literário em que,nesse
número, explodiam o seu revolucionarismo e o seu anticlericalismo

uma reacção quase epidérmica à exploração
com o que o clero devastava os povos de então.
Refugia-se na Batoca (a quinta das suas experiências de cruzamento de cepas para um
vinho melhor), adopta doutrinas e barbas de
Tolstoi, sem nunca se tornar um tolstoiano. É

ecologista «avant la lettre»: dá, na palavra de
Manuela de Azevedo, «prémios aos trabalhadores que defendemos ninhos dos pássaros».
E é generoso para os que se iniciam na caminhada perturbante do verso: paga-lhes as
viagens até ao Porto — e almoços — para fa-

Poesia toda
de F. Guimarães
na Oiro do Dia

lar com eles.
Foi o poeta mais popular dos primeiros
anos deste século. Hoje é um nome. Manuela
de Azevedo tem esperança de que se torne
mais do que isso. É o seu convite e a sua aposta.
•

FERREIRA DE CASTRO

Um volume recolhendo toda a poesia de
Fernando Guimarães está nos planos imediatos da Oiro do Dia. Título: Poesia (19521980). Destina-se à colecção Obscuro Domínio, onde apareceu há pouco, de Vasco Graça
Moura, Instrumentos para a melancolia.
Abrindo com o texto Narciso e o encontro
da morte, publicado pela primeira vez em
1952 na revista Eros, a recolha agrupa todas
as restantes obras de Guimarães dadas até hoje à estampa (A Face junto ao vento, Os habitantes do amor, As mãos inteiras, Como lavrar a terra e Mito), juntando ainda dois conjuntos inéditos, Nome e De onde vimos?
Quem somos? Para onde vamos?
Entretanto a colecção de plaquetes ilustradas Oiro do Dia, que deu nome à editora de
José Cruz Santos, lança em Abril uma série de
poemas de Dylan Thomas traduzidos e apresentados pelo mesmo Fernando Guimarães; o
segundo volume de uma breve antologia da
poesia alemã contemporânea, ve rt ida para o
Português por João Barrento; uma terceira
tradução, Setembro, do búlgaro Gheo Milev
(o tradutor aqui é Egito Gonçalves); e finalmente um novo original de António Manuel
Pires Cabral, há muito anunciado, Boleto em
Constantim.
Outros lançamentos próximos desta chancela herdeira da Inova são Crisótemis, do poeta grego Yannis Ritsos, em versão portuguesa
de Carlos Po rt o (colecção Alegria Breve, n.°
3); José Rodrigues e as armadilhas miméticas,
deVascoGrçMu(leãOcpaço
do Espaço, n.° 3); A sagrada esperança de um
homem, texto de Oscar Lopes sobre Agostinho Neto, acompanhado de um poema de
Luís Veiga Leitão e de um desenho de José
Rodrigues (primeiro título da nova colecção
Orfeu Negro); e Camões visto por Camilo em
1880, de Alexandre Cabral, volume que dá seguimento à colecção Camiliana, «ressuscitada» da Inova. •

EMIGRANTES
A SELVA
A ETERNIDADE
TERRA FRIA
ALAEANEVE
A TEMPESTADE
A CURVA DA ESTRADA
A MISSÃO
O INSTINTO SUPREMO
OS FRAGMENTOS

.

GUIMARÃES & C.°
Editores
Rua da Misericórdia, 68
1200 LISBOA
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Três dúzias
de títulos
novos
para Abril
Abelaira, Herberto, Ramos Rosa: estes
são três nomes praticamente certos nas
programações editoriais de Abril,
conforme o «JLr apurou. Aqui vai uma
lista de 36 títulos, com o que todas as
listas têm de incompleto. Serve para o
leitor ir tomando nota.

Poesia
João Miguel Fernandes Jorge, O roubador
de água, Assírio e Alvim, Col. Cadernos Peninsulares.
Herberto Hélder, Poesia Toda, Assírio e Alvim.
António Ramos Rosa, As marcas do deserto, Vega.
Antologia de 21 poetas suecos, org. do Pen
Clube, Vega.
José Craveirinha, Cela 1, Edições 70.
Luís Carlos Patraquim, Monção, Edições
70.
Casimiro de Brito, Labyrinthus, Moraes
Editores, Col. Círculo de Poesia.
Joaquim Pessoa, Os dias da serpente, Moraes Editores, Col. Circulo de Poesia.
Natália Correia, Antologia da Poesia portuguesa do período barroco, Moraes Editores,
Col. Círculo de Poesia.
Joaquim Manuel Magalhães, Os dias, pequenos charcos, Presença.

José Mouga do Po rt o a Lisboa, com a Guiné, Londres e Viseu de permeio. GA minha abstracção não é aleatória:
assim como não ilustro nada com a minha pintura, também não deixo que ela fique sem conteúdos

José Mouga: o pintor está de volta
Nelson Di Maggio
Está patente no Módulo, Centro Difusor de
Art e, um dos melhores espaços culturais de
Lisboa, uma exposição de José Mouga (Viseu,
1942). Afastado durante oito anos dos meios
artísticos nacionais, este pintor voltou com
uma mostra individual de alto nível. Ouvi-lo
supõe abater as barreiras habituais, eliminar
as convencionais perguntas e respostas. É que
Mouga tem uma personalidade tão vital e comunicativa que a conversa se transforma em
revisão não só duma vida e duma obra, mas
também da cultura e da sociedade toda.

Ficção
Alexandre Herculano, Enrico, o Presbítero,
Bertrand, Obras Completas de Alexandre
Herculano.
Aquilino Ribeiro, O Machadinhas, Bertrand, Obras Completas de Aquilino Ribeiro.
Anatole France, A revolta dos anjos, Col.
Prazer do texto, Arcádia.
Bob Dylan, Tarântula, Assírio e Alvim.
Ascênsio de Freitas, A boca do passado,
Vega.
Juan Rulfo, Pedro Páramo, Edições 70, col.
Vozes da América Latina.
Jorge Icaza, Huasipungo, Edições 70, col.
Vozes da América Latina.
Ahmed Akkache, A evasão, Edições 70.
Col. Vozes de Africa.
Armando da Silva Carvalho, Portuguex,
com pref. de Estela Guedes, Moraes Red.
Editores, Col. Círculo de Prosa.
Augusto Abelaira, O triunfo de morte, Sá
da Costa.
Altino do Tojal, Orvalho do Oriente, Sá da
Costa.

Ideias
João Gaspar Simões, Vida e obra de Fernando Pessoa (4.° ed.), Bertrand, col. Figuras
de todos os tempos.
James T. Chaplin, Dicionário de Psicologia, Dom Quixote, col. Informação e Cultura.
A. J. Ayer, Hume, Dom Quixote, col. Mestres do Passado.
Manuela de Azevedo, Guerra Junqueiro,
Arcádia, col. A obra e o homem.
Autores vários, O mito de Dom Juan, Arcádia, col. Paralelo.
Alfredo Moffat, Psicoterapia do oprimido,
Assírio e Alvim, col. Textos de Ciências Sociais.
Norbert Elias, Introdução it Sociologia,
Edições 70, col. Espaço de Sociologia.
C. R. Boxer, A Igreja e a Expansão Ibérica,
70.
Edições
Tzvetan Todorov, Os géneros do discurso,
70, col. Signos.
Edições
William Stoddart, O sufismo, Edições 70.
Luís França, O comportamento religioso da
população portuguesa, ed. em colab. com o
Moraes Editores.
IED,
Estética teatral — antologia de textos organizada por J. Oliveira Barata, Moraes Editores, col. Temas e Problemas.
Marinús Pires de Lima, Inquérito Sociológico, Presença, col. Análise Social.
Maria Filomena Mónica, Escola e classes
' sociais, Presença, col. Análise Social.
Leonardo Benévolo, As origens da urbanística moderna, Presença.

Aprendizagem no Porto
Foi na Escola Superior de Belas A rtes do
Port o, uma escola abe rt a às experiências da
vanguarda e que marcou a sua existência, que
José Mouga fr equentou o curso de Pintura.
Ali e à sua volta estavam António Quadros,
Angelo de Sousa, Lagoa Henriques, Eugénio
de Andrade. Ali conheceu o rigor do desenho,
viu pela primeira vez uma reprodução de
Giorgio Morandi, deslumbrou-se com o êxito
da sua primeira exposição. Mas não ficou por
aí: preferiu correr os riscos das pesquisas a
cair no agrado de alguém. As boas classificações, os prémios, o profissionalismo não constituíram factores que travassem a sua capacidade exploratória de novos caminhos. Houve,
sim, momentos de desencanto. Foi para a tropa, e na Guiné, no meio do desespero, do silêncio, da aventura, dos erros, da descobe rta e
da reinvenção das coisas, começou a desenhar

a lápis de cor em formato íntimo, num material humilde e pobre. Assim surgiram os «Retratos» a tinta-da-china, violentas composições a preto e branco. Foi uma experiência
onde se encontrou definitivamente sozinho.
Voltou doente, como tantos outros.

Viver em Londres
Em 1970 arranjou uma bolsa da Fundação
Gulbenkian e fr equentou a St. Ma rtin's
School of Art em Londres, uma escola com
grandes condições de trabalho e que não era
nada académica. Pela primeira vez José Mouga deixou de fazer quadros num redimensionamento crítico da sua situação. Iniciou um
longo período de reflexão, e deu-se então um
fenómeno estranho: começou a contactar com
os objectos, os lápis, os cadernos, os papéis.
Conheceu a pintura americana e inglesa (era a
altura da Pop-A rt ), contemplou o primeiro
original de Morandi na Tate Gallery. Regressava, na experiência escolar, à condição de
aluno, com humildade e entrega total. Ficou
bem integrado na Escola e vinculado aos pintores abstractos como William Sco tt , Henry
Mundy, Hoylland, Allen Jones, Brian Fielding, David Hockney.
Nessa altura surge a ideia de dirigir uma
galeria. E assim que entre 1973 e 1976 orienta
a Hoya Gallery — a experiência de assumir a
pintura dos outros como coisa que não pode
assumir-se simultaneamente nossa. Aprendeu
também a não ter preconceitos com a cor, a
perder o «bom gosto» e a «afinação». Esta não
foi, no entanto, uma atitude científica, mas
intuitiva. Paralelamente leccionava, como assistente de Pintura, na Escola Politécnica de
Newcastle-upon-Tyne.

Regresso a Portugal
Dá-se o 25 de Abril. José Mouga abandona
uma situação confortável e um futuro ce rto,
considerando mais impo rtante voltar a Po rtugal . Em Viseu realiza a militância escolar com
professores do Ensino Primário, trabalhos nas
paredes, trabalhos de inte rvenção. Mas o
FAOJ (Fundo de Apoio às Organizações Juvenis) é dissolvido e Mouga vem para Lisboa. E
o regresso à pintura.
Uma pintura próxima do neoabstraccionismo, formas geométricas e manchas de cor fo rt es e livres, numa dialéctica
composicional rigorosa. «A minha abstracção

não é aleatória», confessa José Mouga, «pelo
contrário, assim como eu não ilustro nada
com a minha pintura, também não deixo que
fique sem conteúdo. Percebo muito bem os limites de uma pintura exotérica. Como estou
diariamente atento à realidade, por mais pequena que seja, e como faço diariamente o desenho objectivo, fico livre de cair naquilo que
não deve ser. Também a experiência do
AR.CO , onde sou professor de Pintura e Desenho, liga-me a essa realidade e a essa dinâmica. Não é por acaso que apa rece a pincelada num quadro meu. E uma coisa vital. A
marca que faz na tela é tão vital como um
«grafitti» numa casa-de-banho. É um gesto
assumido, e não para enfeitar.»

O leitor pode comprová-lo na Módulo. A
obra de João Mouga é um despir-se de matéria e de cor que vem a coincidir com uma experiência pessoal mais exigente. É pinturapintura, mas indissoluvelmente ligada às vivências de toda uma vida. Daí o seu poder encantatório. •

Dar a ler Camões:
um debate vivo
Como estudar Camões nos vários graus de
ensino? O tema, debatido há dias na Faculdade de Letras de Lisboa, não é pacífico. E praticamente não transpirou para a Imprensa
sob esta forma de debate. «JL» resume.
Tratou-se de um colóquio promovido pela
Comissão Camoniana da faculdade (presidente Jacinto Prado Coelho, assessores Bernardette Ribeiro e Costa Miranda), a que estiveram presentes cerca de duas centenas de professores, de Mário Dionísio e Maria Alzira
Seixo, passando por Maria de Lourdes Belchior, Maria Vitalina Leal de Matos, Maria
Helena Mateus e Lindley Cintra. O rasto era
ainda o das comemorações camonianas de
1980.
Confronto, e vivo, houve-o durante os trabalhos, contrastando experiências e opiniões
e docentes cuja veiculadsporne
actividade se desenvolve em torno da criança
(um exemplo entre muitos: Matilde Rosa
Araújo) e do adolescente. Questões em aberto, várias. Camões mitificado ou desmitificado? Camões como dimensão cultural? Quando abordar a sua obra? Por que temas e composições começar? Que objectivos prosseguir
nos vários níveis? Como fazer a introdução a
Os Lusíadas no curso unificado?

Atenção ao desgosto
da poesia!
Consenso houve-o quanto à necessidade de
proporcionar à criança até aos doze anos uma
impregnação da figura de Camões na sua dimensão histórica e cultural. Já a divergência
se instalou sobre a forma de sensibilizar esteticamente os jovens de idades compreendidas
entre os treze e os quinze.
De um lado professores preocupados com a
falta de competência linguística, e com a precariedade nas formas de comunicação e expressão, apelaram para uma revisão de programas no sentido de apenas se apresentar, a
nível do nono ano, o mais fácil e mais gracioso, digamos, da Lírica, promovendo-se sobre
Os Lusíadas uma sensibilização estética através da leitura e do estudo de alguns trechos.
Do outro lado, outras comunicações advoga-

ram que de uma estratégia de choque entre os
princípios da estética contemporânea e da estética que Os Lusíadas codificam pode afinal
resultar um efeito benéfico. Ao que os primeiros interrogaram: benéfico, maléfico?

Para eles, a adoptar-se a segunda estratégia
nem o aluno médio e real, nem o professor
desprevenido, colherão daí bons resultados.

Pormenor de iCamões salva o poemas, por Pedro
Nogueira, aluno da Escola Secundária de Soares dos
Reis

Ficou no ar o receio de que, querendo conhecer-se Os Lusíadas a este nível etário sem uma
adequada perspectiva diacrónica, poderá surgir a médio e longo prazo um irreparável desgosto contra a poesia; minorar tais efeitos,
disse-se, só transferindo o seu estudo para o
décimo ano de escolaridade. Mas aqui esteve
longe de haver acordo.
Certeza, uma ficou: a de que todas as questões levantadas em volta de Camões ultrapassam uma simples revisão de programas da
disciplina de Português. Porque elas prendem-se com a necessidade de repensar a escola port uguesa no seu todo, bem como o
«background» cultural que o chamado «forada-escola» está a proporcionar. •

^
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Anos
de triunfo
e desastre
José Vaz Pereira
Os anos 40 estão a marcar presença na RTP
através de uma sé rie de p rogram as de índole
diversa mas integrados nesse contexto histórico. «O choque do moderno*, transmitido aos
sábados, relata a influência que o período totalitário surgido nos anos 30/40 teve em várias manifestações culturais, como por
exemplo a arquitectura. M as a resistência a esses
regimes sufoc antes também teve uma dinâmica artística, embora o programa procure
documentar que, mesmo nos países liberais,
foi fo rt e a presença de edifícios que reflectiam
as concepções totalitárias. A rubrica chegou a
traçar um paralelo entre um estádio pe rt o de
Roma, mandado erigir por Mussolini, e esse
templo das a rt es democráticas que é o Lincoln
Center.
Despojos de guerra, uma série britânica
(segundas-feiras), lida com os di as angusti ados
que se seguiram ao fim da II Guerra Mundial,
quando os canhões já se haviam calado mas a
paz por que todos ansiavam ainda era uma
ficção. Vencedores e vencidos encontraram-se
numa Europa física e moralmente destruída.
O caminho para uma recuperação que se iria
revelar difícil apesar de «ajudas desinteressadas» a Leste e a Oeste passou por verdadeiros
momentos de desespero. Desespero onde se
encontram as personagens desta série, interessadas, acima de tudo, em sobreviver quando
aparecem ao longe os lampejos de um regresso «à vida normal».
Também situado nos anos 40 é um programa sobre Franklin Delano Roosevelt (transmitido aos domingos), que foi presidente dos
EUA no tempo do New Deal, da ascensão dos
regimes totalitários na Europa e da II Guerra
Mundiál em que a América acabou também
por se envolver. Roosevelt foi um político muito popular, sendo eleito para quatro mandatos sucessivos, e ao mesmo tempo considerado
pelos meios conservadores do seu país como
um «socialista.» Foi ainda Roosevelt que atalhou energicamente a grande crise económica
dos anos 30, que muitos observadores comparam à que actualmente vivemos. Ele disse um
dia que «esta geração de americanos tem um
encontro com o destino». A rt hur Schelesinger
Jr, colaborador de Kennedy, escreveu as melhores páginas sobre a idade rooseveltiana.
Assim, três rubricas de carácter diferente
acabam por ilustrar uma época de luz e de
sombras, um tempo de «triunfo e de desastre»
que as gerações mais novas já não conheceram, mas que moldou o nosso mundo.

De tudo um pouco...
A seca é realmente uma seca. Desa rt iculou,
desanimou, complicou. Até na omnipresente
TV, onde os programas tiveram de ape rt ar o
colete. Em matéria de cinema, por exemplo,
houve que procurar obras que não excedessem
os 90 minutos. Quanto a popularidade, Agua
Viva, actual telenovela de serviço, está em
maré alta. No que diz respeito a «fitas» e «filmes» — era Penelope Huston que afirmava
haver uma diferença —, a RTP-1 e a RTP-2
estarão activas. Eis um apontamento do que
vai passar de «nimas» na TV, ou seja, em território até aqui considerado «inimigo»:
Dia 1 — O caso Voorhees («Five Star Final»), de Mervyn Le Roy. Outra vez esse actor
ambicioso, de indiscutível garra, que se chamou Edward G. Robinson. Dados os papéis
que representava, muita gente o supôs italiano. Na realidade Robinson nasceu em Buda-

peste. Voorhees relata o caso de um redactor
sensacionalista que acaba por p rovocar uma
tragédia. Este melodrama, na opinião de Leslie Halliwell, lançou o estilo para todos os filmes de jornais dos anos 30. A mesma história
já foi levada à cena, na RTP, numa realização
de Ruy Ferrão (RTP-1).
Dia 4 — Raízes de ou ro , de Delmar Daves.
Tentativa de «Western» psicológico, com Maria Schell e Gary Cooper, que interpreta um
homem com passado. Na hierarquia do filme
do Oeste, e na própria obra de Delmar Daves, esta película passaria desapercebida.
Entrada em cena de George C. Sco tt : é o seu
primeiro trabalho no cinema (RTP-2).
Dia 5 — Sherlock Holmes contra Moria rty,
de William K. Howard. Os «gangsters» querem vir para Londres, mas Sherlock, o fleumático herói de Conan Doyle, não os deixa
pôr o pé em ramo verde. Clive Brook (Holmes)
e Regionald Owen (Dr. Watson) são dois nomes que nada dizem às gerações novas. O filme é de 1932 e tem a duração de 68 minutos.
Providencial (RTP-1).
Dia 7 — Pugni in Tasca, de Marco Bellochio. Este filme foi rejeitado em Veneza e ganhou um 1.° prémio em Locarno. Agressivo,
polémico, não evitando os golpes duros, confirmou o talento de um jovem director italiano
que entrou no cinema sem pedir licença a ninguém (RTP-2).
Dia 8 — O filho, de Pierre-Granier Deferre.
Director algo irregular, é capaz de dar o máximo de si a contar bem uma história e a colocar as personagens e as situações dentro do
contexto do filme — enfim, as vi rt udes antiquadas do cinema. Regresso amargo de um
«gangster» à Córsega, onde existem, tal como
na Sicilia, códigos de honra muito especiais.
Yves Montand, que veremos em breve em I
como Icara (mais «um» baseado nas circunstâncias que rodearam o assassínio do presidente John F. Kennedy, mas que, claro, se

Fernando Dacosta
«Não, não sou só eu, é a RTP, é toda a RTP
que está hoje na prateleira. Eu estou numa
prateleira da prateleira.»
O sorriso em Jorge Listopad é persistente,
como a ironia, como a paciência. Na sua casa
no Dafundo, cheia de referências e de crianças, é um homem interiormente magoado pela insensibilidade que vê reg ressar e reinstalar-se à volta.
«Sim, fui afastado com a reestruturação
que se deu na RTP em Janeiro quando foram
eliminad as as assesso rias . Eu dirigia a da cultura. Os assessores foram então transformados
em directores de depa rt amentos, segundo as
suas especialidades, excepto, se não me engano, o dr. Filipe de Sousa e eu. E eu só soube
do que se passava em conversa pa rt icular, peIa gentileza de um administrador.»
O esvaziamento das emissões culturais levara, porém, e antes disso, Listopad a encontrar-se com Proença de Carvalho. «Pedi uma
audiência ao senhor presidente da administração que me foi rapidamente con ce dida.
Passei uma hora em agradável diálogo sobre a
função da cultura na televisão, apresentei os
meus pontos de vista baseados na minha já
longa experiência quer cultural quer televisiva. O presidente da administração ouviu com
muita atenção, compreendeu tudo o que eu
disse, não disse e deixei entre linhas. Em
princípio estava até de acordo comigo, a título
pessoal, embora achasse que a política cultural da TV devesse ser outra.»
Outra: dos 390 minutos semanais que lhe
estavam dedicados no mapa tipo de Outubro,
restam hoje menos de 100 — e em diminuição
progressiva.

Cultura não é
sinónimo de chatice

O totalitarismo ascendente, os restos do New Deal:
«Rosevlt*,Pra
forte dos domingos na RTP-2

passa num país por definir), e Lea Massari,
que vimos recentemente na obra-prima de
Francesco Rosi, Cristo parou em Eboli, são as
figuras centrais do elenco (RTP-1).
Dia 11— Cântico final, de Manuel Guimarães. Um equívoco e também... um mau filme. O filme já quase nada tem a ver com o romance de Vergílio Ferreira. Por vezes, numa
adaptação tudo se perde. O opo rt unismo impregna esta obra de um inquietante malestar, mas quem, na altura de grandes mudanças, não é um bocado opo rt unista? Todos
— ou quase todos —, de uma maneira ou de
outra, fi zemos ou escrevemos coisas oportunistas. Depois ficou a desculpa de termos agido «sob a pressão das circunstâncias». Manuel Guimarães, que não chegou a concluir
Cântico final, tem obras mais positivas e fortes na sua filmografia (RTP-2).
Dia 12 — Pinto res e raparigas, de Frank
Tashlin. Capitosa comédia com Shirley
McLaine, Dorothy Malone, Jerry Lewis e
Dean Ma rt in. Trata-se do «remake» de um
musical do mesmo nome. A primeira edição
vinha assinada por Howard Hawks, mas a segunda tem mais imaginação e fantasia. O par
Shirley McLaine-Jerry Lewis faz coisas estupendas. O cómico americano interpreta o papel de um rapaz obcecado pelas histórias aos
quadradinhos. O episódio do bife serve para
uma sátira deliciosa aos filmes de terror, mas
Pintores e raparigas é uma festa que cabe
muito bem na grande festa que é O passeio
dos alegre s (RTP-1).
U

Cultura TV nos planos da SEC/Porto
A delegação do Porto da Secretaria de Estado da Cultura prepara-se para manter um
programa quinzenal na RTP-2. Assunto: a
cultura (naturalmente) no Po rt o e no No rt e
em geral. Neste momento parece que só faltará apurar alguns números sobre as contas do
programa para ele poder ir para o ar, porque
da pa rt e da Televisão não haverá dificuldades.
Agustina, Jorge de Sena (um filme sobre a
«Campanha da Rússia»), Oscar Lopes, as tra-

Jorge Listopad "A RTP
está toda na p rateleira"

dições populares de algumas regiões do No rt e
são ideias para as primeiras edições. O escritor Mário Cláudio (que escreve também, como funcionário, ofícios na SEC/Porto), coordenará um grupo que inclui., ao que se sabe,
António Campos como realizador, Luísa Feijó
como repórter-entrevistadora e Carlos Magno
como jornalista. A rn aldo Saraiva e Manuel
Albe rt o Valente pa rt ilharão as responsabilidades de Mário Cláudio.
•

Isto numa televisão com «obrigações muito
maiores para com o público do que qualquer
outra da Europa. Porque, para a maioria dos
port ugueses, ela é a única fonte cultural no
sentido lato da palavra. Daí que: primeiro,
tudo na televisão é cultura, toda a programação tem de ter um critério que não esvazie ainda mais os valores potenciais das populações
que vivem em situação de isolamento; segundo, a RTP deve ser veículo de fenómenos culturais criados pelos po rt ugueses fora da televisão; terceiro, tem de ter relativamente parcimónia quanto à compra de emissões culturais
estrangeiras, utilizando-as apenas num vasto
projecto didáctico, acompanhadas por comentários po rt ugueses que as situem; qua rt o,
a RTP tem obrigação de criar os seus próprios
valores culturais. As suas obrigações são muito grandes como fábrica de consciência nacional, plural, que sensibiliza, cultiva, aproxima. Quero dizer que a cultura na TV, mesmo
a cultura culta, tem os seus direitos e pode ser
dada de modo extremamente atraente, lúdico, televisivo no bom sentido da palavra. Cultura não é sinónimo de chatice como vários dirigentes pensam á priori, talvez com algumas
culpas nossas. Lembro-me que quando Carlos
Cruz foi nomeado director de programas
olhou a minha assessoria com alguma desconfiança. Mas esse velho prático da TV depressa
compreendeu não só que um intelectual como
eu pode ser um gajo porreiro, como pode pensar a cultura televisiva nos seus termos. Curioso que a sua demissão da direcção de programas tivesse como razão, ou pretexto, a
anulação dos programas culturais no mapa tipo de Outubro pela nova administração. Carlos Cruz caiu no campo cultural, quem diria!»

Maria Elisa: cortar
o seu mau passado
Por razões inversas o mesmo está a acontecer à sua sucessora... «Ora, a Maria Elisa!
Visto que ela não é da administração, ainda
não é da administração, poderia não ter papas na língua» mas serei delicado. Quando foi
saneada pela equipa de Cunha Rego, da Informação, dei-lhe trabalho, de maneira quase
clandestina, no programa «A ler vamos», como diria o Diogo Pires Aurélio. Uma vez directora, porém, cortou logo aquele programa
e ignorou toda a planificação preparada, nunca tendo tido tempo para me receber. Psicolo-

Jorge Listopad: «A RTP tem de passar a prova do fogo,
da água e das Marias Elisas*

gicamente compreende-se: queria co rt ar o seu
mau passado. Gosto dela porque gosto das
pesso as pel as suas fr aquezas. Só que a sua luta
podia-se concentrar antes só contra mim e
não contra todo o sector da cultura nacional,
negligenciado como nunca foi na história da
RTP, inclusive na RTP de Valadão. Tenho
algumas estatísticas sobre isso.»
Cultura a mais cultura a menos, o que está
aqui em causa é o critério, o objectivo da televisão. O que p retende ela — hoje? «Aí começa
a verdadeira discussão cultural porque cultura é o outro lado do vazio, do desespero, do
analfabetismo de sensibilidade. Por vezes
penso que é exactamente na televisão portuguesa, qualquer que seja o seu nome que vai
travar-se a batalha, não política, entre cultura
e anticultura, entre luz e trevas. Mas Moza rt
escrvuobia«FltMágc».Oherói dessa ópera, talvez como a RTP, tem de
passar a prova do fogo, da água e das Marias
Elisas, porque não é con tra ela, ali as uma mulher interessante mas noutra zona, que falo.
Não estou mesmo, de maneira nenhuma, de
acordo com ataques grosseiros e machistas
que lhe fazem.»

Imaginemos a hipótese...
Encenador, re alizador, professor e escritor
de projecção internacional, Jorge Listopad,
checo há 20 anos radicado em Lisboa, continua a ser, na TV, relizador. «Mas não estou a
realizar nem realizado. Vou, no entanto, preparar um projecto, uma colaboração entre televisões, de vários países, para realizar uma
peça que represente Po rt ugal no Teatro do
Mundo. Vou adaptar «O Judeu» de Bernardo
Santareno, o que já foi aceite pela comissão
organizadora. Pedi seis meses para a preparar
e gravar. Além disso quero propor, também
como realizador, quatro peças, se possível
com o mesmo elenco, a que corresponderão
ambientes de Primavera, Verão, Outono e Inverno. As minhas propostas têm duas finalidades: permitir-me servir a televisão mesmo
em condições difíceis, e conseguir uma ce rt a
autonomia de acção sem a qual, neste momento, é extremamente difícil trabalhar na
RTP. Não exageremos, no entanto, os problemas de hoje. Já vivi vários momentos difíceis... há, contudo, um elemento que me aflige: é que parece existir um grande fingimento, como se a situação na TV fosse normal. Na
época da chamada lista de Veloso (outra grave crise político-operacional da RTP) a situacão era clara, sabia-se quem era quem, agora
sabe-se apenas quem não é quem...»
Subtil, a ironia dissolve de novo a amargura, sob re a lucidez, a ambiguidade, a inquietação. «Bom, eu que faço às vezes xadrez
mental, o que não tem nada com a política
concreta, ponho-me a imaginar a seguinte hipótese: o dr. Proença de Carvalho soube que
Ramalho Eanes ganhou as eleições presidenciais e por isso apresentou a sua demissão.
Foi-lhe, porém, respondido que não, que não,
ele tinha era sido, com ce rt eza, mal informado.»
•
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Crítica
O livro da quinzena

Agustina ou o imaginário total
Alvaro Manuel Machado
O Mosteiro
Agustina Bessa Luís
Guimarães & C.a Editores, 1980
260$00

Gilbert Durand, no seu mais recente livro,
L'âme tigrée, deambulação de antropologia
cultural sobre «les pluriels de Psyché», sintetiza exemplarmente, creio, a sua firme e sólida
oposição ao império formalista redutor do já
decrépito método estruturalista francês,
doublé de escolástica sistematização linguística, ao escrever, a pa rtir sobretudo da obra
de Victor Hugo e do que nela se pode detectar
a nível de um «structuralisme figuratif»: «Le
chef-d'oeuvre littéraire est accés à la totalité
du Monde imaginal. Toute grande littérature
est d'imagination plénière plus que
d'idées» (1). Nesse sentido, a obra de Victor
Hugo é para Durand reflexo de um dualismo
«nature! et très symètrique» que, como a de
Baudelaire, se encaminha para um «mysticisme unificateur» (no caso de Baudelaire, através da própria ironia satânica do spleen fimde-século).
Estas considerações analógicas ocorrem-me
a propósito de O Mosteiro de Agustina Bessa
Luís e do que este romance implica, não só no
conjunto da obra já vasta da autora, mas também em relação a toda a ficção portuguesa
contemporânea derivada de Raul Brandão.
Isto porque O Mosteiro, sendo como é um dos
romances de Agustina em que, como em A Sibila, mais harmoniosamente se afirma o seu
pessoalíssimo e torrencial processo criador,
retoma noctu rn as obsessões nacionais que só
são esteticamente aproveitáveis porque Agustina sabe tornar tais obsessões (neste caso, o
sebastian ismo) elementos de plenitude imaginária. Vejamos as (irónicas) gradações dessa
plenitude.

1. Um vale, um mosteiro,
um rei — a família
Desde o início do romance, a plenitude do
imaginário enraiza-se no agregado familiar,
simbolizado por um mosteiro situado num vale «sempre um pouco sobrevoado por nevoeiros», mosteiro que, como prolongamento da
casa familiar, encerra em si toda a carga mitológica da infância da personagem central,
Belchior Teixeira, ou antes, Belche. Estamos
então «por alturas de 1935», Belche tem treze
anos. E não é por acaso (nada é por acaso numa obra-prima como esta) que Agustina assinala a data: Belche pe rt ence a essa geração de
portugueses que atravessa a Segunda Guerra
Mundial em plena juventude, em plena iniciação aos ritos sociais e eróticos, em plena crise
de adolescência (teria, po rt anto, dezassete
anos no' início da guerra). Como a própria
Agustina, nascida a 1922.
Mas, enfim, não nos percamos em deambulações de autobiografismo à Sainte-Beuve,
embora o contexto histórico e, consequentemente, a consciência ou procura de «verdade»
histórica de uma geração tenham aqui importância vital. É que num romance como este, o
imaginário tudo congrega, assimilando o quotidiano mais comezinho, o pormenor de vida
quotidiana mais aparentemente anódino.
Um imaginário que se forma no espaço privilegiado da casa familiar, o «viveiro», dominado pelas tias de Belche, casa que é espaço
de mulheres (quase) indefiníveis e secretamente, despoticamente poderosas: «Nela esvoaçavam as mulheres, com os seus caprichos
e sacrifícios, a sua impertinência face à realidade que elas desprestigiavam, porque era
quase sempre uma lei, um esto rvo, uma certeza. Não amavam a cert eza, combatiam-na a
todas as horas através de finos silogismos, de
hábeis mensagens da contradição.» Espaço
profundíssimo, nesse sentido em que o imaginário nele se concentra em absoluto, e se concentra ao nível de símbolos cósmicos arquetípicos, imagens obsessivas e premonitoras,
sobretudo a da água: «a grande sala meio escura com os reposteiros de fustão amarelo que

Agustina Bessa Luís: um processo criador pessoalissimo e torrencial onde as vezes «nada é dito» e «tudo é dito»

que a lavadeira teve um breve entendimento e
o pôs fora. «Los ninos quieren a lo sucio» —
disse, enquanto o empurrava. Belche gostava
daquelas palavras; pareciam-lhe doces e afectuosas».
Medo e prazer, exactamente como o D. Sebastião, visto por Belche, aproximadamente
com a mesma idade: «Quando tinha dois
anos, recordemos que exigiu soberbamente o
copo onde seu avô bebia. (...) Devia ter um
tom desabrido, que o velho rei esmoreceu e
previu ali a sua mo rte. Trata-se já de um comportamento de desafio que mais tarde se estabiliza no próprio prazer de ter medo. Prazer
que vai até à maior afrontação do perigo e ao
vivo gosto da provocação que inclui todas as
descortesias, impertinências e desordens da
afectividade.»
Também como D. Sebastião, Belche recorda as tortuosas relações com a mãe, relações
que, nesse mesmo plano de prazer e de medo
simultâneos, só se realizam plenamente em
fuga à realidade diu rna, em momentos de liberdade imaginária nocturn a: «Eu achava
minha mãe pretensiosa e de inteligência limitada; mas quando ela dormia, o seu sono era
tr anquilizante, como nada mais foi para mim
na terra. E todo o medo se tornava delícia a
descobrir; e o jacarandá era um enxame de
vampiros, ou o flanco aberto duma leoa gotejando as flores roxas. (...) Todas as vezes que
se apresentavam ocasiões de temor, era como
se eu me reportasse àquele quarto da minha
infância, velado pelo próprio sono da minha
mãe.»
Por outro lado, a efabulação histórica forjase para Belche através da imagem do corpo,
recuperada enfim com a mo rte de Josefina: « a
mort e de Josefina produziu um estado de confiança que eliminou completamente a sua vida
secreta, que era uma espécie de laboratório de
fantasmas eróticos, da minha parte». Da mesma maneira, D. Sebastião, «arcanjo do transitório», procurou a imagem do seu corpo na
morte provocada em Alcácer-Kibir. Da evocação da sua fatalidade, bem como da mo rte de
Josefina, tirou Belche proveito, pois no final
do livro o imaginário vital sobrepõe-se à própria realidade da mo rte, assimilando-a: «a vida tem um tal poder sobre a nossa imaginação, mesmo através de acontecimentos medíocres, que a mais bela das causas concretas,
neste caso a mo rte, não nos pode reter».
E assim se fecha o ciclo de uma longa iniciação propiciada pela escrita.
-

pareciam cascatas de água inquinada; (...) a
sala parecia ter lagos escuros e vários, onde se
passasse um drama invisível, onde alguém podia assassinar alguém sem que fosse reconhecido».
Por outro lado, nesse tenso espaço familiar
da infância e da adolescência de Belche, Belche que vive numa «espécie de orfandade», Josefina surge muito cedo como fatal apelo do
desconhecido, do exterior, um exterior que simultaneamente o atrai e o aterroriza. Josefina, «menina feia, mulher feiticeira», no dizer
judicioso da tia Aurora, é descrita desde o inicio do romance como D. Joana, a mãe do rei
D. Sebastião: «Tinha olhos grandes, pretos, e
um sinal na face esquerda, como D. Joana, a
mãe do Desejado.» E é como ser mítico que
aos poucos ela se vai fixando na imaginação
de Belche, confrontando-se já com uma mo rte
violenta anunciada desde o início, nas cenas
de iniciática e lúbrica visita ao pavilhão de caça
do velho fidalgo, senhor da Costa, a quem
despert a inconfessáveis desejos: «Gostava de
armas, sobretudo armas de fogo. Tocar-lhes
dava-lhe uma sensação de apetite por aventuras e prodígios.»
Todavia, a tragédia desenrola-se lentamente, muito lentamente. A de Josefina e a dos
outros, incluindo a secreta tragédia intelectual de Belche e do seu rei mítico. Tudo se
enovela, tudo se complica obscuramente,
através da própria teia de miúdas relações picarescas de província.

2. Tragédia e picaresco — a
província
De facto, a província, um tanto, dir-se-ia, à
Camilo, mas com roupagens de gala barroca
pelo cultíssimo en tr etecer de imagens e de
ideias (afinal, Agustina está mais próxima de
Baltasar Gracián) e com acentos de finíssima
e cosmopolita ironia (afinal, Agustina está
mais próxima de Eça), a província, dizia, torna-se também elemento vital do imaginário.
A província é o casulo que protege Belche,
que atiça a sua imaginação, que o leva a mitificar Josefina e a descobrir as seduções da escrita a part ir de um rei D. Sebastião pícaro,
em prejuízo de uma normal carreira de jurista
ilustre e solene. Uma província, note-se, com
foros de território fechado e propriamente
metafísico («A província, aquele vale fundo e
húmido»), simultaneamente trágica e picaresca.
Esta mitologia da província elabora-se para
Belche a part ir não só da casa familiar, do
mosteiro, de Josefina, do rei D. Sebastião,
mas também da iniciação erótica com uma

provinciana típica, Otelina, dessas «mulheres
obscuras e persistentes que saem às quatro da
tarde para comprar linhas e novelos e pousam, de repente, nos olhos do caixeiro novo
um frio peso de olhar despido de pudor ou
cautela». E através dela que Belche toma
consciência de que a província é «perversa sem
método, ligeira sem pecado, espirituosa sem
teorias» e «improvisa o amor e o ódio».
A essa sociedade de província «viscosa de
astúcias e confabulações», Belche, após a ligacão com Otelina, vai opor o «tipo de Nibelungo puro» que é o primo, José Bento. E assim nasce a ideia de «uma espécie de biografia
monumental cujo assunto era o rei D. Sebastião e a sua época».
Mas terá Belche abandonado a província?
Certamente que não. De facto, a imagem de
D. Sebastião, «pícaro inacabado», enraíza-se
no próprio substrato do imaginário provinciano. Aos poucos, Belche, numa tentativa de
exorcismo gradual, imagina-o como símbolo
não só de todo o seu ambiente familiar, mas
também como símbolo do próprio país.
E eis-nos assim em pleno imaginário da história.

3. Infância, imagem do corpo
— a história
Que história? Não aquela que é «a prostituição que a rua melhor gratifica». Antes uma
história que, como a do mosteiro, to rnado
manicómio, com os seus loucos que mimam
personagens históricas e as assumem plenamente na imaginação da população local, resiste a tudo. Uma história que se alimenta da
infância e de uma imagem do corpo que dela
secretamente deriva.
Assim, Belche vai, laboriosamente, acumulando os vestígios dispersos da sua infância
para construir, também a pa rtir da infância
do rei, a figura extremamente ambígua de D.
Sebastião. Vestígios de terror e de prazer, simultaneamente, que surgem num estranho
encadeamento da memória. Memória que esquece factos reputados impo rtantes e lembra
outros aparentemente insignificantes. Por exemplo, a cena prodigiosa que Belche presencia, na primeira infância, do qua rto da roupa
suja: «lembrava-se dum terror, apreciado como um deleite, quando tinha três anos e uma
lavadeira da casa o deixara entrar no qua rto
de roupa suja. Os altos cestos de vime exalavam um cheiro adocicado como de cadáver; a
mulher separava as peças, lencóis manchados, panos de menstruação, toalhas que guardavam ainda o perfume do banho e os cabelos
como vírgulas negras num papel branco. Ele
olhava, tão calado e aturdido na fascinação,

-

4. Ironia, «nuance» — a a rt e
do imaginário
De cerimonial da escrita se trata, de facto,
para a autora e para Belche, to rnado narrador na última part e do romance, como que
para realçar a íntima afinidade existente entre
Belche e Agustina. Mas realçá-la ironicamente, deixando em abert o a «verdade» da história e a do próprio narrador.
Relações familiares, relações sociais de vida
de província, relações históricas: tudo isso se
torn a, no domínio da escrita, pura matéria do
imaginário. Mas um imaginário cujo significado último não consiste na parcialissima
tr ansformação fantasiosa (a f antasia não é a
imaginação, já o dizia Coleridge na sua Biographia Literaria em 1817), operada por uma
mentalidade solipsista e retrógrada, de factos
e figuras realmente históricos em especulações ideológicas. Trata-se, sim, de um imaginário de ambiguidade essencial. Nada é dito, tudo é dito — eis a verdadeira a rte do imaginário, que implica o jogo irónico da nuance
inesgotávl.
Assim, Agustina transforma as fanfarras
da história na surdina do mito muito sabiamente, ou melhor, ironicamente aproveitado.
Belche é disso exemplo: «Mais do que a História, Belche amava os seus sussuros e a maneira ousada de os interpretar. Tinha o génio da
probabilidade, e talvez, como seu próprio pai,
sentia uma ce rta tentação em pairar entre o
erro e a cert eza, concedendo a ambos armas e
condições.»
E com Belche, Agustina é desse processo
criador exemplo raro e altíssimo, porque rigorosamente universal, em toda a nossa literatura.
■
(1) Mime tigrée, Paris, Ed. DenOel, 1980, p. 144.

Poesia
João Franco Barreto, Eneida Po rtuguesa,
com introdução, notas, actualização e estabelecimento do texto por Justino Mendes de Almeida, Biblioteca de Autores Portugueses,
Impre nsa Nacional - Casa da Moeda.
Trata-se de uma versão da Eneida concebida por João Franco Barreto, aqui considerado
como o mais fervoroso camonista do período
de Seiscentos depois de Faria e Sousa. E por
isso que esta edição é sobretudo um contributo para o conhecimento do camonismo na
Cultura Portuguesa — porque, ao escrever esta Eneida Portuguesa, Franco Barreto recorre
à memória de Camões a cada passo. Segundo
Justino Mendes de Almeida, foi uma grande
força patriótica que animou Barreto a produzir este trabalho. Só uma ainda maior força
patriótica poderá levar o leitor a apreciar os
resultados.

vro. A ler para descobrir, não um outro Sam,
mas o Sam que estava nos desenhos e nem
sempre se deixava ver.

Ensaio
António Ramos Rosa, A poesia moderna e
a interrogação do real — II, Arcádia, A rtes e
Letras

Fernando Gandra e Hélder Moura Pereira,
As Forças amadas, Edição dos Autores.
Um ensaista interessante, Fernando Gandra, e um poeta merecedor da melhor atenção, Hélder Moura Pereira, decidiram publicar um livro em comum. Assim, em cada página, encontramos, lado a lado, dois poemas
de autores diferentes — como se houvesse um
diálogo secreto, cifrado, emudecido. Se, no
caso de Fernando Gandra, esta poesia é ainda, por vezes, demasiado pensada, com Hélder Moura Pereira estamos perante a admirável recuperação de um quotidiano marginal e
escasso de zonas suburbanas — feita com
uma tão pura luz crepuscular interior à escrita que estas páginas não esquecem. Assim se
demonstra que as forças amadas podem ser
um estado-maior.

Nuno Júdice, O voo de Igitur num copo de
dados, & etc., subterrâneo três.
Um dos grandes poetas portugueses revelados depois de 60, Nuno Júdice, retoma aqui,
no melhor da sua forma, o seu exercício favorito: um esplendoroso jogo com os códigos da
poesia e do sentimento, uma imóvel viagem
pelos lugares do romantismo e a energia vocabular do simbolismo, a capacidade de fazer
que «o nada renasça no sonoro incêndio do espelho». Trabalho sobre restos e simulacros tão
calculadamente artificiais que separam a memória de qualquer suporte suposto natural.
Leitura indispensável — com Mallarmé ao lado.

Memórias e correspondência
Vergilio Ferreira, Conta-Corrente 2, Livraria Bertrand, Obras de Vergilio Ferreira
Neste segundo volume, o «diário» de Vergílio Ferreira cobre o período de 1977 a 1979. 0
leitorsnáquaedixnvrpo
este «vício» — e que o registo quotidiano dá
por vezes lugar a belíssimas páginas soltas de
romances (im)possíveis. Está aqui um documento precioso: da polémica miudinha e roedora aos grandes debates do nosso tempo.
Além da política, claro, para acirrar os ânimos. Experiência a realizar para medir estilos, distâncias, gerações, sensibilidades, perfis de escritores: leia a «morte da mãe» de Torga em A Criação do Mundo (o sexto dia), nas
páginas 92-95, e a «morte da mãe» de Vergílio
Ferreira, nas páginas 317 e 318 desta ContaCorrente 2.

Alexandre Herculano, Cartas de Vale de
Lobos (ao 3.° Duque de Palmela e a José Cândido dos Santos)
Um conjunto de documentos fundamentais
para o processo do «retiro» de Herculano em
Vale de Lobos e para a sua história de «lavrador silencioso». Vitorino Nemésio, em dois
magníficos prefácios, dá-nos os elementos indispensáveis para o enquadramento das cartas aqui reunidas. Assim vamos entrando neste mundo-tornado -pequeno de Herculano: «Com o metro de metal articulado que tinha na gaveta para tudo medir e ajeitar, o sinete de marfim das grandes credenciais e o
termómetro para ver a quantas andava a pele,
a espiga e a azeitona, o pequeno mundo de
Herculano suavizava-lhe um horizonte que já
se perdera por igual nas funduras da história
e do mistério da existência.»

Crónicas
Sam, Homenagem ao Caracol e outras cerimónias, Numar Edições
Não um livro imediatamente de humor,
mas de amor — com humor incluído
Mas, sobretudo, um livro que se oferece e se
recebe. Porque o autor recolhe, num cuidado
todo feito de palavras escolhidas, o quotidiano mais rasteiro e o concreto mais anónimo, e
transfigura-os em nome de uma espécie de exigência enamorada que atravessa todo este li-

lavras, de recusar qualquer hipótese interpretativa introduzida do exterior, e aceitar apenas a coerência que os poemas exigem para
ser lidos na luz que lhes é própria. Diz Eduardo Lourenço: «Supus apenas, na linha das indicações de Pessoa criticamente aceites, que o
seu puzzle' devia ter uma orientação, um sentido, uma coerência poética manifesta a todos
que pelos poemas se deixassem guiar em vez
de lhes impor uma lógica 'crítica', heterogénea ao movimento e à dinâmica que neles se
exprime.» Nesta edição, encontramos um prefácio onde se apontam anteriores casos de
«desleitura» em relação à obra. De sublinhar
como aqui se prolonga uma curiosa polémica
latente na cena cultural portuguesa: a que
opõe quanto a Pessoa a leitura de Jacinto do
Prado Coelho à leitura de Eduardo Lourenço.
Resumindo: se J. Prado Coelho põe em relevo
a existência de uma «estratégia da razão» dominando a obra de Pessoa (v. n.° 2 de JL) , Lourenço pensa que o «jogo» poético, por mais
premeditado que seja, não é incompatível, antes pelo contrário, com os «jogos» do inconsciente. Um debate apaixonante.

Georges Friedmann, O futuro do trabalho
humano, 2.a edição, Moraes Editores, Mundo
Imediato
Georges Friedmann foi, nos tempos de
Henri Lefebvre e outros, um dos nomes que
prestigiaram o campo marxista. Desse arranque ficou-lhe um constante interesse pelos
problemas do mundo do trabalho. Neste livro,
Friedmann tenta desenvolver a noção de meio
técnico, considerando-o distinto do meio natural das sociedades pré-maquinizadas. E
Friedmann separa-se do marxismo ortodoxo
que supõe que o meio técnico, e as suas alienações, se confinaria ao mundo capitalista.
Daí a importante conclusão: «mesmo numa
economia colectivista e planificada, é indispensável a tomada de consciência individual
dos problemas humanos suscitados pelo desenvolvimento das técnicas».

Autores vários, Suicídio ou Sobrevivência?,
Os desafios do ano 2000, Edições António Ramos, Actual

J. do Prado Coelho e outros, Problemática
da leitura — aspectos sociológicos e pedagógicos, Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa da Universidade de Lisboa, Textos de
Literatura

Segundo volume dos ensaios e críticas dispersas de Ramos Rosa. Indispensável para o
conhecimento de alguns dos autores aqui estudados e sobretudo amplificados: seja Pessoa
ou Rilke, Alberto de Lacerda ou Ruy Belo,
Carlos de Oliveira, Mário Cesariny ou Eugénio de Andrade. Mas também indispensável
para compreender como, através dos poetas e
da crítica, Ramos Rosa prossegue a sua poesia — perseguição de um real prometido, raro
ou impossível.

E. M. de Mello e Castro, Essa crítica louca,
MoraesEdit,gnoex
No dizer do poeta-ensaista, a crítica é louca
porque, escorraçada, continua a escrever;
porque se define sempre como outra coisa, irredutível na sua alteridade; porque se dedica
a uma função bizarra: ser texto de outro texto; porque, por vezes, se exalta e despista, e
lança-se na aventura poética da escrita
escrita. Este estatuto de loucura
permite a Mello e Castro porpor-nos
um livro de composição e alcance por
vezes bizarros, mas sempre imaginativos.
Se, aqui ou ali, o gosto das classificações, esquemas e diagramas, conduz a simplificações
abusivas, o lado lúdico parece sobrepor-se
neste trabalho sempre engenhoso sobre autores tão diversos como Ramos Rosa ou António
Maria Lisboa.
A referência ao marxismo deverá atribuirse, no contexto, ao lado mais louco desta crítica. A salientar o estudo sobre um outro notável «louco» da nossa literatura: Luís de Sousa
Costa, autor de O Cancioneiro Policial da Menina Alzira.

Que lê um estudante «universitário médio»?
Sobretudo Ficção, também Ensaio e Crítica,
muito menos Poesia, quase nada de Teatro. E
que autores? Namora, em primeiro lugar,
entre os contemporâneos. Eça, entre os não
contemporâneos, e só muito depois, Camilo.
Quanto a estrangeiros, Steinbeck vem à frente, seguido de perto por Sartre e Irving Wallace. Só raros falam de Proust, Kafka, Rimbaud ou Garcia Marquez. Este é o panorama,
não demasiado animador, que nos dá esta primeira tentativa de conhecimento de um país
real da leitura. Para além de orientações metodológicas, encontramos estudos sobre a actividade das editoras e das livrarias, e ainda
inquéritos sobre a leitura dos estudantes na
Biblioteca Municipal de Belém ou sobre os estudantes-sócios do «Círculo de Leitores» em
Santiago de Cacém. Material a reflectir, sobretudo para que se tomem consciência das
dificuldades de um projecto como o do JL —
um jornal de cultura que se pretende «para toda a gente».

Duart e Faria. Outros sentidos da literatura, Vega, Universidade

dual'te Etna

OUTROS SENTIDOS
LITERATURA

Revistas

Eduardo Lourenço, Fernando Pessoa Revisitado, 2. a edição, Moraes Editores, Margens
do texto
Um dos livros essenciais na bibliografia de
Pessoa. Trata-se da primeira tentativa de uma
leitura orgânica do poeta. Ou, por outras pa-

EDUARDO LOURENÇO

Fernando

pESSQA
RE11fStT^DO

Sob o patrocínio da Unesco, uma mesaredonda que pretende contribuir para a instauração de uma nova ordem internacional:
«pela garantia da paz e da sobrevivência das
gerações futuras; pela redescoberta de um
sentido concreto para a noção de solidariedade num mundo de disparidades, mas em que
todos os problemas são interdependentes —
esta nova ordem decerto reconciliaria a Humanidade consigo mesma». Tais palavras de
Amadou-Mahtar M'Bow situam os propósitos
e limitações da iniciativa: tentativa de superar
as clivagens ideológicas numa congregação de
especialistas do concreto e homens de boa
vontade capazes de configurarem uma utopia
aliciante. Encontramos aqui André Fontaine
e Jerzy Grotowsky, Michel Jobert e Alicia Penalba, Han Suyin, Peter Ustinov e o recémdesaparecido Paolo Grassi. Entre outros
(muitos).

Autor de um importante trabalho sobre o
fantástico em José Régio, Duarte Faria confirma com este livro a sua invulgar capacidade
crítica e maturidade teórica. Aqui se incluem
dois estudos importantes sobre Raul Brandão
e Vitorino Nemésio (este objecto do Prémio de
Ensaio Vitorino Nemésio, da Associação Por
tuguesa de Escritores — 1979), mais de vinte
recensões críticas incluídas na ColóquioLetras, uma reflexão sobre a crítica a partir
de trabalhos de Eduardo Lourenço, Maria Alzira Seixo, Eduardo Prado Coelho e outros, e
dois excelentes estudos inéditos a abrir o volume e a dar-lhe coerência: «Literatura e Fundamento» e «Objecto da crítica e crítica como
objecto».

Guy Tarade, O Livro Negro da Poluição,
Livraria Bert rand, Enigmas de Todos os Tempos
O risco de lermos tais livros é sentirmos o
chão a fugir-nos debaixo dos pés e ficarmos
com falta de ar. Porque o Mediterrâneo está
um esgoto; porque as explosões atómicas provocam tremores de terra a milhares de quilómetros; porque experiências científicas fazem
enlouquecer os gatos pela privação do sono. E
assim por diante. Entre o «mundo cão» e o
«apocalypse now».

Colóquio-Artes, n.° 47, Dezembro de 1980
Para começar, um belíssimo e surpreendente ensaio de Emídio Rosa Oliveira sobre a
obra de Klossowski. Partindo das «ideias excessivas» que se apoderam do corpo e mobilizam o fundo animal que genitaliza o pensamento, Rosa Oliveira procura captar, no trabalho literário e pictórico de Klossowski, essa
zona intermédia entre o quadro e a narração,
entre o corpo e a veste, entre a letra e a figura,
«por onde o olho, o corpo, a animalidade, a
intenção, a intensidade e o anónimo adquirem
nome próprio». Trata-se sempre de apresentar o corpo «em flagrante delite de contradicão». Daí a emergência de figura do Andrógino como lugar de ambiguidade onde se propõe uma das muitas variações possíveis do inconsciente pulsional. Se juntarmos a este texto um outro de Gilberto Cavalcanti sobre a
obra do inglês Adzak (que «subverte chamando a atenção para a lenta metamorfose do corpo»), temos assim que este número de Colóquio/Artes poderá ser lido em consonância
com um dos mais importantes ensaios publicados em língua portuguesa em 80/81: as Metamorfoses do Corpo de José Gil. Ainda neste
número: as janelas de Maluda acompanhadas
de um belo texto de Fernando Azevedo e de
poemas de Alexandre O'Neill. E, por fim: Ramos Rosa escreve sobre Vieira da Silva —
«matéria de um sabor e sabor de uma matéria
/ que respira em minúsculos abismos». Tão
apertada esta beleza se diz que a palavra
exacta será «sufocante». •

G. L.
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Memórias

Um bom rap az
Tinha pouca queda para a
política, mas foi Presidente da
República — eis o retrato em
corpo inteiro de um almirante
que naufragou.
José António Saraiva
Últimas Décadas de Portugal
Américo Thomaz
Cognitio
400.500

c-

É um hábito dos políticos escreverem livros
de memórias. Do Diário de João Chagas às
Memórias de Salazar de Marcelo Caetano,
das Memórias Políticas de José Relvas às Memórias de Cunha Leal, do Depoimento de António Maria da Silva ao Depoimento de Marcelo, para só citar alguns exemplos portugueses deste século, vários foram os homens que
resolveram deixar escrita em letra de forma a
história da sua passagem pelo mundo da política.
Estes livros, naturalmente, têm um interesse desigual. Não conheço porém nenhum que
constitua um documento tão impressionante
como As Últimas Décadas em Portugal, de
Américo Thomaz, agora editado. Não pelas
revelações que faz ou pela originalidade do
ponto de vista que adopta: o livro, na verdade,
não traz nenhuma achega à história do período que nele se trata, e a perspectiva do autor
não é original — bem pelo contrário. A obra é
importante pelo retrato que permite estabelecer de um homem que foi membro do governo
de Port ugal durante catorze anos e Chefe do
Estado português durante dezasseis.
O livro divide-se em cinco partes, sem ligação entre si, a saber:

— Uma primeira em que o autor faz considerações sobre o 25 de Abril e seu significado;
— Uma segunda em que compara duas
épocas: a da sua infância e juventude e a actual;
— Uma terceira em que comenta a situação internacional;
— Uma quarta em que descreve a sua vida
desde o nascimento a 1944 (ano em que toma
posse como ministro da Marinha) e fala da
sua indigitação para a chefia do Estado;
— Uma quinta e última em que faz o «bosquejo histórico» (a expressão é do próprio) do
período que vai de 1885 (ano da Conferência
de Berlim sobre a part ilha da Africa) a 1936.
Na primeira part e do livro, o autor tece
considerações em torno do 25 de Abril, de natureza muito geral, que se podem resumir em
frases como «a data desastrosa em que se iniciou o catastrófico naufrágio da nossa querida
terra, por ele tornada diminuta, decadente e
arruinada» (pág. 16), ou ainda «o dia fatídico
para a integridade da Pátria po rtuguesa, que
a História não poderá deixar de classificar e
apontar como o de consequências mais tenebrosas de quantos Po rtugal viveu até agora»
(pág. 24).
Neste capítulo, as recriminações mais ou
menos abert as aos que tinham por dever a defesa do regime não deixam também de estar
presentes. Assim, referindo-se às teses de António de Spínola e à sua acção na Guiné escreve Américo Thomaz: «nunca o decurso do
tempo provou a tese da impossibilidade de obtenção do triunfo final pelo exclusivo recurso
à via militar, antes se foi verificando precisamente o contrário; salv durante algum tempo na Guiné, por errada mudança de concepções, que resultaram pouco felizes» (pág. 29).
E referindo-se directamente ao governo e às
Forças Armadas: «ele (o 25 de Abril) soube
aproveitar (...) a passividade, a negligência e
as indecisões que nos últimos tempos estavam

caracterizando a governação pública .e àupula das forças armadas» (pág. 39).
Thomaz queixa-se ainda de lhe não terem
dado ouvidos na altura própria: as «suspeitas
que sentia (em fins de 1973 e princípios de
1974) e transmitia frequentemente» não obtinham a «receptividade que se impunha e era
devida» (págs. 44 e 45).
(Sublinhe-se o significado destas passagens
que vêm confirmar uma suspeita: a de que a
tranquilidade de Américo Thomaz acabou
com a mort e de Salazar. Em vida deste, Thomaz podia dormir descansado — o Presidente
do Conselho guardava-lhe o sono. Com a subida de Marcelo Caetano à chefia do gove rno,
porém, a situação modifica-se. Thomaz não
tem, obviamente, em Marcelo, a mesma confiança que tinha em Salazar. Não tem a mesma certeza de ele tomar em todas as situações
a decisão que mais interessa à sobrevivência
da situação. Por isso se inquieta. E a sua inquietação aumenta à medida que o tempo corre e ele verifica estar o chefe do governo mais
interessado em jogar as suas próprias ca rtas
do que preocupado em continuar com humildade e sem desvios a obra do chefe mo rto).
Na segunda part e do livro, o ex-chefe do Estado detém-se longamente na comparação
entre o modo de vida no fim do século passado
e princípios deste e na época actual.
Uma passagem:
«A vert igem da velocidade, uma das características dos tempos modernos e que leva não
poucos seres humanos a perderem a vida ou a
ficarem para sempre estropiados (...) não se
sabia antigamente o que fosse. A máxima velocidade conhecida, nessa época, era a do galopar de um cavalo e a do comboio, este tido,
durante não poucos anos, como que uma obra
do diabo, por a quase totalidade das pessoas
não entender o que provocava o seu deslocamento. (...) No fim do século passado pouco
se viajava e, quase sempre e apenas, para lugares relativamente próximos; muita gente,
nesses tempos que vão já muito longe, ainda
atravessava quase toda a sua existência sem
ter visto um comboio e isso eu pude ainda verificar, quando em criança passava os meses
de Verão em Ferreira do Zêzere, terra de meu
pai. E, no entanto, a velocidade dos comboios, embora causa do maior espanto, era relativamente diminuta, muito longe de atingir
a centena de quilómetros por hora ou seja a
velocidade média a que se move actualmente
esse meio de transpo rt e; e muitíssimo mais
ainda aquela a que se deslocam, de alguns

anos para cá, os aviões a jacto.» (págs. 50 e
51).
Daqui part e o autor para a análise da conjuntura internacional, cuja evolução vê com
não disfarçada apreensão: «Tudo, seja pela
via democrática ocidental, seja pela clandestina
via `democrática-popular' comunista, se tem
torn ado responsável pela transformação do
mundo em que vivemos, tornando-o num verdadeiro inferno, despido de autêntica humanidade, embora disfarçado atrás da máscara
dos direitos do homem e caminhando, não ao
encontro de qualquer socialismo (de fachada)
e sem possibilidade de êxito, mas dum horroroso e imenso manicómio, repleto de loucos,
perigosos alguns, furiosos outros e quase todos praticamente irrecuperáveis.» (pág. 60).
Neste capítulo Américo Thomaz expõe
também a sua tese, várias vezes repetida ao
longo do livro, de que a democracia, sendo
teoricamente (que não praticamente) o regime
mais perfeito, não é praticável em Po rtugal
pela atávica falta de civismo do povo português.
A quarta parte do livro é preenchida pela
descrição dos passos mais significativos da vida do autor, até à sua ida para Belém.
O gosto do autor pelo pormenor manifestase ao longo de toda a obra, como se pode verificar por mais esta passagem das «Ultimas
Décadas de Po rtugal»:
«Antes de prosseguir o relato (...) tem ainda
interesse recordar um acontecimento ocorrido
(...) em 1922, acontecimento invulgaríssimo
de que fui partícipe; o súbito internamento e o
consequente isolamento durante oito dias, no
hospital do Rego. Para ele foram removidos,
em 30 de Julho, todos os moradores do prédio
onde eu vivia e tinha nascido, em consequência de um caso de peste bubónica, nele ocorrido. Meia centena de pessoas foram transportadas para o hospital e evacuado totalmente
esse prédio da Calçada da Tapada, para sofrer uma completa desinfecção. Mas o hospital do Rego não estava preparado para receber, de uma só vez, tanta gente e ainda menos
para receber gente de perfeita saúde e apenas
suspeita de poder ter sido contaminada, o que
não era natural, nem felizmente aconteceu às
próprias pessoas que coabitavam com a atingida pela peste, que o tinha sido na estação de
caminho-de-ferro de Alcântara-Terra, onde
era empregada e onde vários casos então ocorreram, provenientes da contaminação por
pulgas, que abandonaram ratas mo rtas portadoras do mal.» (pág. 104).
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Sá da. Costa.

Sessão de autógrafos com a presença do Autor e do escritor Fernando Namora que falará sobre a obra, em 9 de Abril próximo, pelas 18 horas, na Livraria Sá da Costa.

Da sua vida passa Américo Thomaz para a
vida do país, tratanto, ao longo de 134 páginas, o período que vai de 1885 a 1936.
Deve dizer-se que a leitura deste capítulo do
livro, causa alguma perplexidade. Quando
um ex-chefe do Estado decide escrever sobre a
História do seu país é porque, seja pela sua
part icipação nos acontecimentos, seja por
qualquer outra razão, tem alguma coisa a
acrescentar àquilo que já se conhece. Ora o
que se verifica é o seguinte:
— o livro, no que se refere aos factos, limita-se a repetir versões já sobejamente conhecidas, às quais não acrescenta um único elemento novo, para além de cometer algumas
graves omissões ou incorrecções. Veja-se o seguinte parágrafo: «Politicamente o ano de
1934 nem sempre foi um ano calmo, menos
até e talvez, do que o ante rior. Em 10 de Janeiro realizou-se uma segunda reunião de comandos do Comando Geral da Armada e o assunto, nela tratado, foi o mesmo da anterior
reunião. Logo no dia imediato foram dadas
oficialmente informações que admitiam a
possibilidade de eclosão de um movimento revolucionário de características comunistas, o
que deu lugar a uma prevenção que findou na
madrugada seguinte. Ainda no mês de Janeiro, de 17 para 18 houve uma tentativa de greve geral revolucionária, tendo-se verificado
um descarrilamento, além da circulação de
muitos boatos e tendo mais uma vez sido ordenada prevenção. Mais uma intensa campanha de boataria em 19 de Abril, que se iniciara nos dias anteriores e que parecia ter algum fundamento. De 4 para 5 de Outubro ardeu part e do Palácio de Queluz e em 8 surgiram intensos boatos de golpe de Estado. Em
22 verificou-se mais uma recomposição ministerial (...)» (págs. 259, 260). Anote-se, para
quem não tenha reparado, que o período que
começa por «Ainda no mês de Janeiro, de 17
para 18...» diz respeito ao movimento revolucionário de 18 de Janeiro de 1934, ao qual o
livro não faz mais qualquer referência.
— a visão que o autor veicula não é original, antes se pode encontrar em variadíssimas
obras que cobrem exactamente o mesmo período, algumas das quais escritas com outra
elegância de estilo e uma fundamentação teórica bem mais sólida (recordo por exemplo «A
Revolução Portuguesa» de Jesus Pabón e o
«Salazar» de Franco Nogueira);
— o autor, no período descrito — e apesar
de em boa part e dele ser já um homem feito
(em 1936 Thomaz tinha 42 anos) — não aparece ligado a nenhum acontecimento significativo dos muitos em que a época foi fértil. O
seu nome no palco dos acontecimentos aparece apenas duas ou três vezes, e ainda assim em
jeito de figurante menor, como se pode verificar pelo seguinte excerto (relativo à acção que
desenvolve no dia 7 de Fevereiro de 1927, em
que eclode em Lisboa uma das mais importantes revoltas contra a ditadura): «Era nessa
altura primeiro comandante e director da Escola Naval, o almirante Pinto Basto, pessoa
então em situação de bastante realce e muito
marcada. Ele residia na Rua Jau, próximo do
Alto de Santo Amaro .e como eu morava relativamente pert o dele, na Calçada da Tapada,
fui designado para o acompanhar até à sua residência. Como não havia qualquer meio de
transporte, só restava o recurso de fazer o percurso a pé, para vencer a distância entre a Rua do
Arsenal e a Rua Jau, quando quase toda a
cidade se encontrava já dominada pelos elementos revoltados. (...) Nenhum percalço nos
sucedeu, durante a lenta caminhada até à Rua
Jau; e deixando o almirante à porta da sua residência, recolhi à minha, onde me mantive
até ao meio-dia de 10, altura em que já consegui ir de eléctrico até ao Cais do Sodré e depois a pé até ao dique do Arsenal (...)» (págs.
242 e 243).
A sensação com que se fica, ao terminar a
leitura deste livro, e em relação ao seu autor, é
a de se estar em presença de um homem simples, de uma ingenuidade por vezes tocante,
sem grandes ambições e de fraca ou nula vocação política. A este propósito, aliás, é ele

próprio que confessa ter sempre «sentido fraca queda para tudo quanto a política dissesse
respeito» (pág. 256). As razões que levaram

Salazar a fazer dele ministro e depois Presidente da República pei"manecem misteriosas.
Uma coisa é cert a: Thomaz, por si, não fez
nada para subir os degraus da política. A sua
vida não foi ele que a conduziu — foram
sempre outros que a conduziram por ele.
Américo Thomaz, de resto, nunca entendeu o
xadrez político em que se movimentava. Para
ele, as coisas apresentavam-se simples e claras: como militar o seu dever era servir a Pátria; e a Pátria servia-se executando disciplinadamente as tarefas definidas por quem dela
cuidava e sabia o que a ela convinha: Salazar.
Se houve quem traísse a memória do mestre
e com isso apressasse a derrocada do regime e
o naufrágio da Nação, Thomaz não foi.
Thomaz serviu.
«Um bom rapaz, este Thomaz» — dele disse
um dia, já lá vão mais de cinquenta anos, urn
ministro da Marinha •
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A viagem no texto.
A viagem do texto
Stephen Reckert
Camões e a Viagem Iniciática
Helder Macedo
Moraes Editores.
Margens do Texto
180$00

No refluxo da maré estruturalista, a contracorrente que parece despontar com mais força
na teoria literária é aquela em que se «descontrói» a piecioletta barca do texto para que o
leitor possa viajar mais à vontade num texto
novo que ele mesmo vai construindo. Será o
que está a acontecer à caravela de Os Lusíadas,
na esteira do quart o centenário da morte do
seu armador? Tradicionalmente usufruído
pela direita e ocasionalmente sequestrado pela esquerda (para escândalo dos bienpensants,que, como já se viu em dois centenários, reagem com o lock-out ou o bloqueio), o
próprio Camões parece dar a razão aos novos
hermeneutas, cuja tese neocabalística de
multiplicidade das interpretações válidas vem
ao encontro da confissão dele — leitor desconstrutivo de si mesmo — que «é mais o que

canto que o que entendo».
Enquanto significante, todo o texto é uma
obra abert a, à qual cada leitor (a começar com
o autor original) atribui um significado que é
forçosamente só dele. Não é outra a lição de
Borges, autor de «Pierre Menard, autor delQuijote»: esse Menard cuja ambição era «producir unas páginas que coincidieran — palabra por palabra y línea por línea — con las de
Miguel de Cervantes», e cuja obra é por isso
mesmo «tal vez la más significativa de nuestro
tiempo», pois se o texto cervantino e o dele
«son verbalmente idénticos..., el segundo es
casi infinitamente más rico».
Também «quase infinitamente mais rico»
do que o Camões republicano-jacobinoanticlerical do terceiro centenário é o simbólico-arquetípico-esotérico cuja figura parece
destacar-se em retrospecto como a principal
revelação do qua rt o. O ténue filão da hermenêutica camoniana «heterodoxa» que vai de
Sampaio Bruno aos controversos estudos de
Jorge de Sena publicados há vinte anos (mas
só divulgados em Po rt ugal há dez) tornou a
aflorar no Seminário sobre «A Viagem»,
orientado por Yve tt e Centeno, que decorreu
de Janeiro a Abril de 1980 na Universidade
Nova de Lisboa, e em paralelo com o qual
Hélder Macedo proferiu a conferência incluída na segunda pa rt e do seu livro (1), juntamente com a ampliação duma comunicação lida (entre outras que, como a de Sylvie Deswarte sobre «Francisco de Holanda et la máquina
do mundo», revelaram análogas preocupações
simbólicas) no Colóquio organizado em Novembro por J.V. de Pina Martins no Centro Gulbenkian de Pari s. Entretanto, noutros colóquios (de
iniciati va igualmente «extra-oficial» e, em dois casos, estrangeira), de Trás-os-Montes até ao Canadá e à Califórnia, a mesma tecla fora repetida-

Helder Macedo celebra Camões com um pequeno
livro despretencioso, afinal denso e belo

mente bati da: recordemos sobretudo, no de Mateus, as comunicações de E. Finazzi-Agró, M.a
A. Soares de Azevedo, e Fiama Brandão (Brotéria, 111, 1-2-3, 1980), e no de Santa Bárbara e de
Yara F. Vieira («Mitologia, Alego ria e Erotismo:
Observações sobre o `Discurso Alusivo' de Camões», a publicar nas respectivas Actas).
Ao tentar restaurar um passado mal entendido (diz H.M.), o pensamento renascentista
acaba por reinterpretá-lo criativamente,
construindo «um dinâmico projecto de futuro»; e da mesma maneira Camões, para entender o que canta (ou seja para «dar forma
inteligível ao desconhecido» — segundo

H.M., o «propósito filosófico inerente à sua
poesia»), é obrigado a construir — mas conscientemente
significados novos para os sig—

nificantes tradicionais, usando imagens petrarquianas para «veicular uma compreensão
do eu e do mundo» oposta à que originalmente
significaram, já que nasce da experiência de
quem «em várias flamas variamente ardia»,
transformada pela razão num «conhecimento

que os «diversos amo re s em que o amor se manifesta nos seus versos» sejam «verdades puras» que
cada leitor «deve entender de acordo com a sua
própria experiência» (ou por outras palavras, «se-

gundo o amor tiverdes, / tereis o entendimento de
meus versos»).

Recusar assim uma leitura unívoca e redutiva do seu texto implica recusar a limitação
de si próprio («mudam-se os tempos, / mudam-se as vontades») a uma só identidade,
uma só alma; e é curioso que a identidade
mesma, em expressões como « o discurso de
meus anos» ou «o que... em minha alma tem
impresso», é encarada às vezes como texto.

Assim, Camões, ao diferenciar «a obrigatória
uma Beatriz ou Laura nas várias que de facto
amou» (2), parece antecipar-se simultaneamente à teoria lacaniana da inexistência dum
âmago imutável e indivisível de identidade
pessoal e à «disseminação do significado» preconizada por Derrida.
Ao demonstrar que a lírica camoniana é um
«trânsito... para o desconhecido através... do
amor», H.M. demonstra ao mesmo tempo a
isomorfia dessa lírica tanto com o amor mesmo, sondagem do eu através da do outro (um
eu e um outro eventualmente plurais), como
ainda com Os Lusíadas, cuja «viagem colectiva guiada por Vénus» é a transposição ao plano cívico da viagem pessoal que, guiada pelo
cego amor, «levara o poeta a pa rte donde não
soubesse tornar-se». Reforça-se assim duma
perspectiva nova o crescente reconhecimento
da unidade essencial da obra de Camões,
contrapondo da multiplicidade existencial
tanto do homem (poeta, amante que arde em
várias flamas, mas sempre e acima de tudo
viajante) como dos seus textos.
A essas duas viagens há que acrescentar
(fora as inúmeras que competem aos leitores
individuais havidos e por haver) mais duas:
«aquela para que o poeta vem chamar... os
seus contemporâneos ao regressar de uma
aventura equivalente à... do Gama», e aquela
de que regressa: a da própria escrita, cujo herói, «na medida em que assume a responsabilidade... inerente à função social da poesia...
como... chamada à nova aventura que permita a transformação de um presente degradado
num futuro regenerado», é ele mesmo.
Falta o espaço para exemplificar devidamente a subtileza e riqueza da análise que
H.M. dedica a estas quatro viagens e às complexas relações entre elas. A primeira pa rte do
seu livro publicou-se há cinco anos em inglês,
com apenas 10 páginas em vez das actuais 24.
Habituei-me entretanto a dizer que de todos
os textos existentes naquela língua, fossem de
que tamanho fossem, era esse o que recomendaria a um leitor culto que quisesse saber o
que é que faz do autor de Os Lusíadas não só o
maior poeta português mas um lírico à altura
dos maiores da literatura ocidental. Enriquecido agora por uma segunda pa rte dedicada à
epopeia, o despretensioso livrinho de H.M.

torna-se a meu ver um dos mais densos e belos
que se publicaram sobre Camões nos últimos
tempos.
•
(1) Para as intervenções camonianas no próprio
Seminário ver Y.K. Centeno, H. Godinho, M. C.
Almeida Lucas e S. Reckert, A Viagem de «Os LuSiadas»: Símbolo e Mito, a publicar na Arcádia em
Abri l, e M.a L. Buescu, «O Itinerário da Superação», Brotéria, 111, 5, 1980.
(2) Antes de meter Dante no mesmo saco com
Petrarca, teria sido justo (sobretudo numa análise,
alicerçada na canção «Manda-me Amor que cante
docemente», do processo «que faz num coração /
que venha o apetito a ser razão») tomar em conta o
paralelo com o soneto 39 da Vita Nuova, que «ragiona d'amor si dolcemente» e se divide (tal como o eu
do próprio poeta, outro leitor desconstrutivo de si
mesmo) em dois: «una part e chiamo "cuore", cioè
l'appetito; l'altra, "anima", cioè la ragione». Com
Dante, toda a simplificação é excessiva.

Psiquiatria

das». E no lugar da palavra ausente irrompe o

A ordem aparente
e a desordem interior

grito, o arranhar de unhas, a hemorragia, a
baba, o silêncio. Linguagem do corpo, uivante, irredutível. Malcastrada. Inaceitável,
inaceitável como esse filho que ela, a louca,
teve no ventre, e que a ordem do hospital assassinou, por temor do escândalo e «para
bem» da doente. Nunca falará esse «filholinguagem». A sua história é a do silêncio.
Ela diz: «A minha loucura é interior, reben-

Maria Regina Louro
O Teatro
Emma Santos
Assírio e Alvim, col. O Gato Maltês
100.800

Ela diz que «as palavras, as palavras verdadeiras são mudas». E contudo, como não escrever? Se é preciso mostrar-lhes, mostrar-vos
que para além da vossa denegação, da ocultação deste corpo ferido e gritante numa camisa
demasiado grande, numa cela demasiado asséptica, ela existe, eu existo?
Ela: Emma Santos. Texto: O Teatro, encenação de palavras dispersas noutros espaços,
noutras clausuras. Noutros livros, anteriores,
nomeadamente A Malcastrada e J'ai tué Emma S. ou L`écriture colonisée. Mais e menos
do que uma história, um espelho: «Hei-de verme na escrita para não morrer:»

Que ver neste teatro a-uma só voz e um só
corpo — a voz rouca de Emma Santos debilitada por soporíferos, o corpo frágil de Emma
Santos to rt urado por choques eléctricos?
Um dia ela perguntou: «Para que serve a

psiquiatria?»
Responderam-lhe: «A psiquiatria mantém
a ordem pelo menos.»
Então ela disse: «A ordem aparente, senhor
psiquiatra, e a desordem interior.»
Não é, pois, da ordem aparente que vos falam. É conhecido esse discurso, sempre o
mesmo. Trata-se aqui da busca de uma linguagem que torne visível, legível, este caos.
Porque ela acredita que houve um tempo em
que existiam as palavras vivas. «Deve ter havido nalgum sítio uma guerra invisível que destruiu tudo, uma permanência prolongada
num asilo, algum medicamento, uma guerra
química na consciência. Esqueci.»
Escrever sob as ruínas do esquecimento.
Mas hoje «as palavras verdadeiras são mu-

to por dentro, uma explosão sem ruído.» Diz
ainda, engolindo os comprimidos em doses

triplcads:«Voumeilênc.»
Mas já as amendoeiras começam a florir em
Santa Bárbara de Nexe. Já a lua é verde, «tudo é possível». É o que lhe dizem: tudo é possível.
Ela não sabe. Luta contra o esquecimento,
a perda, o aniquilamento. Agarra-se a uma
esperança insensata, última: «Talvez um dia
ela venha a ter a sua própria linguagem, uma
verdadeira linguagem em Santa Bárbara de
Nexe...». Por isso escreve ainda, e onde a escrita parece já não chegar, gestualiza o que
escreve: como este Teatro dito em Paris em
1976/77.
Talvez ela não saiba, como Annie Leclerc,
que «é sempre como se nada exigisse verdadeiramente ser escrito senão aquilo que o não pode ser».
Talvez comece a saber, como Marguerite
Duras, que «só os loucos escrevem completamente». •
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"Kilas",
uma via possível
Há quem pense que Kilas poderá
ser O que diz Molero do cinema
português. Daí o depoimento
sobre o filme pedido a Dinis
Machado.
Dinis Machado
Creio que se formulam, à pa rtida, e praticamente a par, duas questões: uma delas relaciona-se com a «qualidade» do filme, ap rovada
aqui, desaprovada acolá; a outra, de implicações mais importantes, repo rta-se à maneira
como o público o recebeu. São duas questões
que têm a ver com outra ainda: a possibilidade de existência de um cinema português.
Sabe-se já que Fonseca e Costa coloca o
acento tónico na relação do público com o filme, não significando isto, segundo ele, que
tenha «adulterado» o seu trabalho para uma
fácil comercialização. Na minha posição de
espectador que vê este filme como uma aventura muito simpática, ele tem razão. Quer dizer: não fez uma obra «indigna» do seu passado, ou do cinema português mais apostado na
qualidade, mas tentou, isso sim, «comunicar»
melhor. O trabalho resultou porque se serviu
de expedientes (a palavra, aqui, não tem sentido pejorativo) pouco habituais no cinema
nacional: uma linguagem fluente e localizada,
uma tipificação de personagens que revela, só
por si, o sentido do espectáculo, a comédia de
costumes sujeita ao tratamento da progressão
dramática, a memória, ainda assim vaga, de
um antigo cinema nacional, a história de marginalidade, mote e libe rtação tocada de cinefilia, o trabalho apurado dos actores. Evidentemente, não estamos perante o filme «ideal»
(coisa que não existe, de resto), e podem-se

colocar algumas reservas, por exemplo, ao
nível do argumento. Aceitamos. Do que já
não duvidamos é que o público, perante um
filme como o Kilas, não manifesta aquela desconfiança congénita que estava na origem do
divórcio, atitude que, felizmente, se estende
ao restante cinema português mais recente,
onde também a comunicação resulta por
abordar com certa maturidade questões que a
esse mesmo público dizem respeito.
O Kilas, filme de configuração própria por
jogar, de modo eficaz, com muitos elementos
do imaginário do espectador médio, apresenta-se como uma via, mas não a única. E parece-me que o erro está em apontar o filme como «exemplo» do que deve ou não deve ser o
cinema nacional. Trata-se apenas de um filme
que se resolve numa área que sabemos agora
relativamente grata ao espectador. E isso é
importante em todo o processo de reconciliação com o público. Haverá, po rtanto, outras
vias, noutras esferas e com outros registos,
que poderão e deverão participar nesse processo. Se o Kilas é a crónica bem elaborada e
legível de determinados fantasmas lisboetas,
outros filmes serão outras realidades e outras
apostas, havendo apenas a necessidade de trabalhar obras tecnicamente escorreitas, de envolvência pouco nebulosa e com o mínimo de
sentido do espectáculo.
Cremos que todos os cineastas, incluindo os
mais difíceis, desejam público. E podemos ir
mais longe: sem público, o cinema não cumpre a sua vocação. Também todos os cineastas
concordam, decerto, com isto. Portanto, o
«caso Kilas», entre aplausos e apupos, é uma
pequena vitória, até porque, como parece ter
ficado demonstrado, não pretende seduzir o
espectador de gosto duvidoso. Um público
atento vê um filme interessante. Que se trate
de um filme português, ainda bem. •

Estranhas Criaturas
do Tempo e do Espaço
O monstro de Loch Ness ou o Abominável
Homem das Neves serão viajantes do tempo
e do espaço?
Os homenzinhos luminosos ou o gigantes de
olhos verdes vieram de eras desconhecidas
ou de planetas longínquos?
Este livro de John A. Keel é o primeiro exaustivo levantamento, em todo o mundo, das estranhas criaturas que desde há séculos nos
têm visitado.
Uma obra sobre o mistério das naves planetárias e seus ocupantes.

«Kilas, viaja constantemente através de diversos géneros cinematográficos, tentando encontrar a sua unidade
na representação nostálgica de um certo mundo lisboeta

Do mal o menos
Guilherme Ismael
Kilas, o mau da fita
Realização de José Fonseca e Costa

Um cinema de reprise
Já se sentia em O Recado de 1972. No fundo, busca-se sempre a mágoa. Nada mais difícil do que o atravessar de uma cidade ou de
uma longa noite. E também, nada mais fascinante do que esse mergulho na alucinante
exasperação do tempo mal medido, dos espaços descontínuos com que se arquitecta a noite.
A noite tem a ver com a nostalgia desse doloroso esventrar: o trespassar longuíssimo
desse corpo de mãe adormecida onde se mistura o amor e a raiva por pessoas e coisas.
O Kilas poderia ser, no seu desejo, alguém
tentando segurar o corpo perdido de uma...
imagem laboriosamente construída. At iião
poder mais resistir ao jogo. Face à impossibilidade de viciar a angústia, o Kilas diluía-se
na cidade, diluía-se na sua representáção.
Até porque o filme de Fonseca e Costa é um
meditar sobre a representação. Toda a gente
representa. Uns, por incapacidade: o Cosme
representa-se, a Madrinha fabrica-se, o Tereno sonha com o Kilas; outros representam por
fatalidade: a Pepsi Rita representa a vedeta e
o Kilas, o mau da fita americana.
E de tudo isto resta a cidade. Onde todos
representam os personagens de um filme de
reprise. E talvez por isso, um filme divertido.

O cinema português
Cada filme português que vem a lume é, pelo menos, mais uma etapa ganha na conquista
do público. Desde o momento em que os filmes conseguem vencer as inúmeras barreiras
que se lhe deparam, um remoinho se cria à
sua volta. Fala-se e discute-se, se bem que
nem sempre no registo mais indicado. Até
porque o futuro do cinema em Po rtugal não
pode estar dependente do bom ou mau êxito
de uma única fita.
Mas import ante mesmo é a discussão que à
volta se vai fazendo. E é da discussão que nasce esse tal público tão desejado e mitificado, e
que, a meu ver, existe já em embrião. Até porque a qualidade da produção po rtuguesa, no
seu geral, dando um grande salto qualitativo,
soube avançar conquistando e criando o seu
público.
Por tudo isso, independentemente das salas
vazias ou cheias, os filmes vão acontecendo. E
um dos que aconteceu foi o Kilas de Fonseca e
Costa. Filme cheio de acidentes de percurso e
que, por isso mesmo, só agora chegou aos
olhos do público.

A Tradição

Não deixe de ler este maravilhoso livro de
John A. Keel.
No seu livreiro habitual a pa rt ir deste mês —
Edições Edilivro —Distribuído por C.D.L.
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Sempre que se fala no «retomar» de uma
tradição do cinema português, torço o nariz
porque me dá a impressão de que se sugere
que já houve tempo em que a cinematografia
nacional esteve cheia de grandes êxitos. E visto que se fala sempre no passado, pressupõese que, a part ir de certa altura, os realizadores se divorciaram do público que já tinham,
pro duzindo apenas chatices. E dizem-se estas
coisas impunemente, esquecendo o verdadeiro
significado das fitas produzidas pelo Estado

Novo, nomeadamente a meia dúzia de comédias dos anos quarenta e os filmes mongolóides que se seguiram até à ruptura que (bem
ou mal) operaram os jovens realizadores dos
anos sessenta.

A cumplicidade
Se «tradição» existe no Kilas, ela tem a ver,
não com o «cinema nacional», mas com o teatro de comédia que, nos anos quarenta, foi recuperado em desespero de causa, pelo cinema. E digo em desespero de causa porque em
nada se acrescentou, ao passar a celulóide,
aos clichés que circulavam já pelo teatro de
revista. Vinda do teatro e decalcada no cinema, a
comédia, nomeadamente a po rtuguesa, vive
fundamentalmente da cumplicidade que se
estabelece emtre o actor e o seu público. E isso
é tanto mais notório quanto à própria representação e a criação dos personagens têm em
conta a ambiguidade que permite ao actor o
estabelecimento de múltiplos interlocutores
com um único cúmplice: o espectador. Dessa
cumplicidade e sobre ela se cria o humor.
Ora o Kilas é dos únicos filmes, de uns anos
a esta parte que, no seu melhor, aposta nessa
cumplicidade. Daí que a fita aponte, a esse
nível, para uma representação que tem em
conta o comentário e o piscar de olho para e
com o público.
E, curiosamente, é quando essa cumplicidade desaparece, por via da introdução de elementos que têm mais a ver com a mitologia do
cinema negro e outros enxe rtos nem sempre
claros, que o filme vai perdendo a sua força e
a sua verdadeira dimensão até acabar por se
desfazer no «desbigodar».do Kilas e no «desunhar» da Pepsi Rita, talvez as anedotas
mais infelizes de O Mau da Fita. Porque a
cumplicidade, que é o seu charme e com a
qual se constrói toda a primeira pa rte, não
pode resistir a uma tentativa de desnudar da
representação, precisamente porque vive da
magia. Pô-la em causa seria um outro filme.
O

cinema

Mas, por outro lado, para a compreensão
do fenómeno Kilas, feito de tiques que andam
pelas ruas e que vêm do cinema, penso que há
que tomar em conta aquilo que é a sua opção
fundamental: o próprio cinema.
Da música ao decor, das situações aos actos, Kilas é um filme viajando constantemente
através de diversos géneros cinematográficos e
tentando encontrar a sua unidade na representação nostálgica de um ce rto mundo lisboeta.
Assim, o filme, mais do que de uma ideia
global unificadora, vive de momentos dispersos e de personagens que, de momento a momento, vão procurando encontrar a sua verdadeira dimensão.
E, se pusermos de part e algumas histórias
paralelas que atravessam a narrativa sem conseguirem criar corpo, o filme de Fonseca e
Costa é, pelo menos, um filme que abre o apetite para o cinema e nos obriga a aguçar o
olhar para o mundo que nos rodeia. •
Kilas, o mau da fita, real.: José Fonseca e
Costa, arg. de Fonseca e Costa e Sérgio todinho; intérpretes: Lia Gama, Mário Viegas,
Milu, Luís Lello; estreia no Eden e Quarteto,
Sala 2 (Lisboa), no Gil Vicente (Coimbra) e
no Aguia d'Ouro (Porto), em 27.2.1981.

A Paixão
segundo--eco rsese
«JLr convidou o autor de
«Belarminor a escrever sobre Jake
La Motta. Mas «O touro
enraivecido, é muito mais do que
uma «tranche de vie: Fernando
Lopes descobre nele traços da
busca agostiniana.

João Mário Grilo
A Educação de Vera
Realização de Pál Gábor

Fernando Lopes
O tou ro enraivecido
Realização de Martin Scorsese

Que posso dizer dum filme destes — visto
apenas uma vez, em sessão da meia-noite —
que me devolve, de chofre, uma riquíssima
mitologia do cinema americano (Walsh, Wise, _Huston, entre outros), e até, porque não
confessá-lo, me remete para a minha primeira
experiência cinematográfica?
Que ele é, para mim, a obra maior de Scorsese — na medida em que sintetiza magistralmente todas as suas obsessões —, e que Robert De Niro atinge neste Raging Bull o cume
da sua carreira de actor, parece-me uma «lapalissade» que fica, como todos os lugarescomuns, aquém da grandeza e da densidade
desta obra. Não apenas uma poderosa descricão «behaviourista» do mundo do boxe, a que
não falta sequer (coisa rara e difícil) a presença física do cheiro acre dos bastidores; não
apenas a metáfora (batida) do boxe como
imagem do «struggle for life» que constitui,
ainda hoje, o alimento de tanto cinema americano; não apenas o nostálgico mergulho no tecido americano da «Little Italy» de Scorsese e
do seu duplo La Motta; não apenas — e por
fim — uma das mais belas histórias de amor
que me foi dado ver no cinema, até pela sua
impossibilidade (como todas as grandes paixões); mas — sobretudo — uma desesperada
viagem até à verdade ontológica.
O que me toda profundamente neste filme
— para lá do óbvio rigor da sua «mise-enscène» — é a busca agostiniana de La Motta (e
não será a inquieta procura da luz, do absoluto, o tema maior de Scorsese, de Taxi Driver a
Ali ce ?).
Não serão os combates de boxe, neste filme,
o equivalente das estações da Via Sacra, tão
liturgicamente diferentes uns dos outros, até
desembocarem na comovente agonia da prisão, quando La Motta se descobre como ser e,
do mesmo passo, recebe (na penumbra dolorosa e púdica) a luz da verdade? Também La
Motta nos diz nesta cena (nuclear) o mesmo
que Santo. Agostinho nas suas Confissões: «Eu
procurava, assim, donde vinha o mal, mas
procurava mal; sem ver, no fundo da minha
busca, o mal.»
Não se trata pois — e apenas — de um filme sobre o boxe. Este Tou ro enraivecido é,
principalmente, a descrição crepuscular de
um trajecto — a passagem (terrível) de Santo
La Motta pelo dese rto, com suas tentações,
seus anjos e demónios, oscilando entre céu e
inferno, numa procura paranóica do bem e do
mal. Um desafio cego, primitivo, animal, que
,

A reprodução

A passagem terrível de Santo La Motta pelo deserto:
anjos, demónios, tentações

se oficia nesse lugar, metaforicamente sagrado, que é o «ring» (e a este propósito é de ver
com os sentidos o derradeiro combate com
Sugar Ray Robinson).
Deste filme Se pode ainda dizer que ele é
uma violenta ilustração da luta do espírito e
da carn e, através da relação de Vickie (essa
esplendorosa Cathy Moria rty) e La Motta, no
seu erotismo ascético e na sua mediterrânea
«gelosia». Mais uma vez Santo Agostinho está
aqui presente: «Eu compreendia, por uma experiência pessoal, como a carne conspira
contra o espírito e o espírito conspira contra a
carne.» Digamos que é destes dilaceramentos
que Jake La Motta vai emergir, no fim do filme, como um homem que descob riu a sua verdade e Scorsese nos revela o luminoso cristal
que o obceca desde a primeira e desfocada
imagem.
Espero que este depoimento, escrito sob o
choque profundo do filme, não seja tomado
como um exercício pretensioso, mas que ele
suscite — como desejo — a disponibilidade e
a abertura de espírito dos eventuais espectadores para aquilo que me parece ser, desde já,
uma das maiores obras do recente cinema
americano e, simultaneamente, a confirmação de um dos seus mais complexos autores:
Scorsese.
Para terminar: gostaria que este filme se tivesse chamado As confissões de La Motta.
Não seria comercial, mas reflectia, na minha
opinião, o verdadeiro sentido de O tou ro enraivecido.
O que não é dizer pouco.
•
O touro enraivecido, título original: Raging
Bull. Realização de Martin Scorsese. Interpretação de Robert De Niro, Cathy Moriarty
e Joe Pesei. Estreia no S. Jorge e no ABCine,
sala B, em Lisboa (19.3.1981).

Logo no início de A Educação de Vera, a
própria Vera nos faz saber que «tudo está na
mesma». E esta lógica absoluta e absolutizante da construção do discurso, materializada
na procura das diferenças entre o antes e o
agora, enunciação de um processo (aliás, de
uma constância impressionante nas cinematografias de Leste) em que a História se perspectiva na dicotomia do que se vive e do que se
viveu (ou outros viveram), que faz que A Educação de Vera se-tome num interessante documento de análise da realidade húngara do
pós-guerra, na medida em que, ultrapassando
a natureza específica e rotineira da questão de
saber o que mudou e o que permaneceu, procura antes atingir as formas e a estrutura da
diferença, o mesmo é dizer, os «olhos» e os
«ouvidos» que a vêem e a ouvem e, finalmente,
a projectam e executam. Rejeitando sistematicamente os lugarescomuns das demagogias de esquerda ou de direita (cujo maior perigo reside, obviamente,
no activar de estereótipos positivos ou negativos, consoante os quadrantes em que se pensam), Pál Gábor propõe-nos a dissecação do
universo de uma escola de quadros, lugar por
excelência dos «agentes da mudança» que,
emborcando o leninismo da retórica do Partido, têm por função a transformação das consciências e por obrigação a «superação dos sentimentos, no caminho da Verdade e da objectividade». E, po rtanto, a lógica dos mecanismos de reprodução ideológica do sistema que
é posta em causa.
Parece-me impo rtante, no entanto, entender os vários registos em que o filme parece
continuamente funcionar: primeiro, o que diz
directamente respeito à escola, inteligentemente encarada como um sistema de práticas
submetidas a regularidades determinadas por
um trabalho pedagógico de inculcação. A este
nível, são formuladas as questões que têm a
ver com a identidade do quadro, com a formação do seu inconsciente — inconsciente de
uma nova classe política, cujo garante é fornecido pela transmissão do consciente político
dos quadros formados na burocratização da
luta política (os «homenzinhos» como Maria
Muskat lhes chama a ce rta altura). E nesta dimensão que se torna pertinente notar, por
exemplo, a eficácia da sequência em que o velho militante é submetido às críticas do representante do Comité Central.
Sistema fechado nos seus próprios mecanismos de funcionamento (desde a simples atribuição estatutária, até ao legar de recompensas especiais, como a que Vera recebe no final), a escola de quadros é assim definida, essencialmente, como o espaço de educação dos
futuros produtores profissionais do discurso
político (é a esse título que se torna verdadeiramente legível o papel que Vera irá desempenhar na Imprensa), lugar de formação de
uma élite política que será posteriormente
destacada para lugares-chave do aparelho de

Estado, mas também lugar de escolha entre
os que são e os que não são, distinção política
e moral cuja operacionalidade será posteriormente traduzida pela oposição entre os que
podem e os que não podem (é interessante notar aqui, como exemplo, a estrutura de oposicão que se estabelece entre a sensualidade de
Maria Muskat e a racionalidade da colega
mais velha de Vera, cuja identidade permanece, de forma curiosa, sombriamente indefinida).
Depois, há o espaço da memória, espaço
que define um habitus, um estilo de vida sobre o qual a escola actua e investe (com vista à
sua modificação e padronização numa única
categoria — a do funcionário político), espaço
praticamente atirado para o interior das relações aparentemente apenas pedagógicas que
se desenvolvem no interior da instituição, espaço que, finalmente, define um segundo registo, cuja interpenetrabilidade com o primeiro permite, de modo engenhoso, um ganho de
vitalidade que, a não se verificar, levaria o filme a arrastar-se pelos corredores de uma chateza didáctica e monocórdica ou, ao invés, nos
limites de uma superficialidade que, infelizmente, caracteriza muito do cinema que por
aí se vê. É que cada uma das personagens que
habita (temporariamente) aquele universo é
portadora de uma história, de uma experiência de vida, de uma trajectória, numa palavra, é portadora de expectativas. E é sobre essas expectativas, sobre essa história (que se
traduz nas atitudes mais manifestamente «naturais»), que a violência da escola age. Desde
a proibição da saída, que leva Joszép a ser criticado publicamente, à proibição do uso do
corpo na sua expressão mais imediatamente
sensual (exemplar, o que Maria Muskat diz,
na sequência do balneário: «Será que ter um
busto • bonito é um vício capitalista e burguês?»), a «pedagogia» da instituição vai minando as diferenças, acentuando as semelhanças, fazendo perder as identidades, amassando uma matéria nova — o indivíduo. Quase subterraneamente, então, um segundo tecido vai aparecendo — o da clandestinidade,
aqui materializada na relação de Vera com
André ou, de forma ainda mais natural, nos
hábitos do grupo de mineiros.
Proporcionando uma das sequências mais
absolutamente eróticas de todo o cinema modemo (referimo-nos à travessia de Vera, da
camarata das mulheres para o qua rto de André), essa clandestinidade acabará por ser demolida (ou porque denunciada por André, ou
porque rejeitada por Vera), para ser imediatamente depositada na personagem que, legitimamente, a assume como processo histórico
e de resistência — Maria Muskat. Sobre ela
pesará a acusação de não-integração e de
reacção. Provavelmente, ao ritmo da bicicleta
em que a câmara a deixa no plano final, prosseguirá a sua indomável trajectória de ruptura. Estamos com ela. •
A Educação de Vera; Título original: Angi
Vera; realização: Pál Gábor; interpretação:
Veronika Papp, Crzsi Pástzor, etc.; Estreia:
Cinebloco, 20/3/81.
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Fotografia
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Ver para não crer
fotografias é como guardar
coisas em bolsos rotos.h Da
fotografia em 1980 se diz aqui o
que vale a pena guardar.
António Sena

A cabo dum ano, tem o criado
as manhas do amo
Parece que a grande maioria dos nossos fotógrafos são gente infeliz, triste e desprotegida. Nem uma pensão de desemprego conseguem obter das entidades públicas e dificilmente chegam aos subsídios de subsistência
mais desejáveis: «Os tempos estão duros para
a fotografia», «não há fotografia neste país»,
«sim, porque em Itália houve Venezia — la
Fotografia e em Paris houve Novembre —
Mois de la Photographie», «as autoridades
ainda não perceberam que a fotografia também é cultura» (segue-se um interminável número de lamentações que já fazem pa rte de
um cancioneiro fotográfico bem conhecido).
Não foi apenas um ano mas muitos. Desde
o início do Estado Novo que a fotografia se
tornou um hobby de pides (p. ex.: Rosa Casaco) ou de profissões liberais (médicos e advogados) que se reuniam em Pa rties de Campagne para fazerem fotografias de Arte e que enviavam a Concurso nas modalidades de «O Jovem e o Idoso, o Nu, a Paisagem, etc.» Quanto mais rugas tivesse a fotografia, quanto
mais lágrimas, quanto mais truques melhor.
Reuniam-se em Associações de A rte Fotográfica que mais eram Grémios de Artistas de
Domingo numa espécie de Corporativismo
Fotográfico, mais tarde alargado à pequena
burguesia dos empregados bancários do BNU
oudescritóaCUE.
O pior é que se continua a julgar que a actividade fotográfica deve ambicionar a realiza-

Mortos de Paulo Nozolino

ção de exposições, edições de livros ou revistas
e concursos. Tudo continua na mesma. Como
dizia Marcelo Caetano da «corporação pública, constituída por uma ou várias profissões, e
tendo por insígnia certo estandarte», o estandarte parece continuar a ser o mesmo: «elevar
a Fotografia ao nível da A rte» (!?). Ainda hoje
as vanguardas continuam na mesma: «A Fotografia como Arte, a Arte como Fotografia.»
O que é lamentável de constatar é que nem
com tantos anos os criados adquiriram as
manhas do amo. Os fotógrafos tornaram-se
carpideiras da fotografia.

A paciência é a
virtude dos burros

1
30
M

Tentemos um breve resumo das realizações
de 1980:
Nos Encontros de Coimbra que tiveram a
saudável atitude de quebrar o esquema tradi
cional e epidémico dos Concursos, onde apareciam sempre os representantes exóticos de
Hong-Kong ou da Checoslováquia, distinguiram-se as fotografias de Paulo Nozolino, pela
forma despreocupada, inovadora e irreverente

do seu olhar, e a tentativa, mesmo incompleta, de fotografia comparativa dos espaços ur-`
banos e arquitectónicos de Manuel Magalhães. Paralelamente, efectuaram-se outras
exposições e actividades entre as quais uma
retrospectiva do Grupo Câmara, excelente exemplo do que referi na primeira pa rte deste
artigo (e em que os grandes ausentes eram
Rosa Casaco como fotógrafo e o • P.e Mo reira
das Neves como crítico fotográfico) e uma
mostra de amplicópias de alunos do ensino
preparatório, réplica feliz à anterior, numa
recusa dessa doença do olhar que ainda hoje
prolifera: a miopia interior.
Por oposição, a exposição Velhos são «Os
Novos Anos», organizada pela SNBA, bem revelava essa tradição fascizante das colectivas
promovidas por gente que alia o pretensiosismo à demagogia e a prepotência à ignorância.
Foram necessárias uma exposição de dois
fotógrafos e outras duas individuais (entendase pagas) para que a SNBA não ficasse com
enguiço perpétuo: enquanto Eduardo Gageiro
e Ana Esquível expunham imagens extremamente irregulares mas onde se destacavãm.as
do primeiro pela inocência fotojornalística (já
suficientemente impo rtante na história do Século e Século Ilustrado depois de Benoliel e
Salazar Dinis), Luís Pavão mostrou imagens
da India em que a fotografia é, simultaneamente, o melhor pretexto de viagem -e a prova
de que pode fazer compreender esse mundo
aparentemente desconexo da tribo, da casta e
da linhagem. E Jorge Molder com Joaquim
Manuel Magalhães e João Miguel Fernandes
Jorge fizeram Uma Exposição, frágil na montagem «cénica», mas de uma coerência formal
onde o perigo, atraente e repulsivo, era a sua
perfeição (posteriormente publicada em livro).
No AR.CO , depois de uma exposição promocional na Gulbenkian, Pepe Diniz mostrou
paisagens urbanas bem refogadas e bem servidas para olhos de paladar duvidoso. Já agora,
um conselho que já foi seguido por muitos
outros fotógrafos em dificuldades e que, na
maior parte dos casos, deu resultado: fotografem gente importante, de preferência bolseiros da entidade a quem pretendem pedir
subsídios e vão ver como as portas se abrem.
No Centro Nacional de Cultura Luís Carvalho mostrou fotografias do sismo nos Açores na linha do fotojornalismo francês da Viva, fascinado pela visão descritiva, documental e, por vezes, perigosamente pitoresca da
35 mm numa resposta de exposição/actuali'dade ao fotojornalismo mastigado dos nossos
periódicos.
Em Alcobaça realizou-se uma exposição
monográfica sobre a vila e que foi um bom
exemplo de como a fotografia serve a memória
colectiva da comunidade e pode ser uni estímulo de animação cultural — «As pedras e as
gentes».
Naõ foi apenas isto que aconteceu. Como
sempre, o mais interessante poucos o viram:
em França, Jean Dieuzaide expôs fotografias
de Portugal obtidas nos anos 50 e Vojta Dukat, na Holanda, expôs o trabalho mais poético e fotográfico feito em Po rtugal depois de
1974.
A revista Nova Imagem publicou-se regularmente, divulgando uma salada de frutas,
umas podres, outras verdes, e de que Fotojornal com p seu Anuário acabou por ser o aperitivo num cocktail feito por barmans à deriva,
bem-intencionados e bem comprados graças à
gentileza de organizações que sabem explorar
esses figurantes tão impo rtantes quanto esquecidos da história da fotografia que são os
foto-amadores. Acrescente-se ainda a publicação de portfolios mais ou menos populistas na
Voz do Povo e um ,razoável portfólio de
Arte Opinião.
AntóioPedra
Mas a Fotografia não são «os nomes» mas
sim as fotografias. Importantes foram também:
— a campanha fotográfica das presidenciais (onde se destacou Al fredo Cunha. Depois de publicar, antes de 74, um álbum neorealista de aleijadinhos e ranhosos, fotografou
Eanes nas primeiras presidenciais e Soares
Carneiro nas segundas, com cãezinhos, filhinhos, netinhos e avozinhas na tal tradição dos
Concursos);
— a publicação dos semanários Tal St Qual
Jornal do Incrível, retomando a fotografia e
sensacionalista, e em que o segundo se notabilizou recentemente ao reproduzir uma fotografia de Eugene Smith do seu ensaio Minamata;
— a publicação de Leitmotiv pela audácia
doseugrafim;

Mourão, Portugal, 1975 de Vojta Dukát

a cobertura do sismo nos Açores feita pelos periódicos portugueses onde mais uma vez
se evidenciou a superficialidade da Imprensa
e, sobretudo, da falta de profissionalismo no
tratamento posterior das imagens, em pa rticular na legendagem;
— a exposição de fotografia subjectiva alemã, oportunidade única para ver uma das
tendências europeias mais importantes na
História da Fotografia Contemporânea, em
especial para compreender as atitudes conceptuais a partir de Otto Steinert;
— e a LIS 79 que se prolongou a Janeiro de
1980, onde as incursões da fotografia no desenho e vice-versa demonstravam nalguns casos uma criatividade invulgar, noutros um
mero servilismo recíproco bem desolador.
No campo da história da fotografia em Portugal, publicaram-se dois a rtigos na Gazeta
do Mês, e uma Cronologia da Fotografia Documental da autoria do subscritor destas linhas e um artigo de José Vieira sobre o calotipista Flower na Colóquio/Artes, além da continuação do trabalho de José Luís Madeira na
recolha de arquivos fotográficos para a Direccão-Geral do Património.
—

'Precisamos de um Borda d'Água
Na verdade, aconteceram actividades fotográficas em Portugal. O que impo rta sublinhar é que a fotografia é uma imagem múltipla e multiplicável e que, por isso mesmo, tem
o fascínio das coisas violáveis e vulneráveis.
Como imagem de reprodução mecânica,
que tem influência em todos os processos de
fotogravação, dos fotomecânicos aos fotoelectrónicos passando pelos fotoquímicos, a
fotografia não pode nem deve ter quaisquer
regras colectivas e muito menos as regras da
imagem única. Ignorá-lo é pura e simplesmente escamotear, não apenas a natureza física mas também poética da fotografia.
«Tirar fotografias é como guardar coisas
em bolsos rotos.»
Se «a fotografia é cultura», como dizem por
aí, o que nós precisamos é de um Borda
d'Agua para sabermos quando se cultivam
umas e outras fotografias.
E com esta me vou.
Fiquem todos com Deus, eu fico com S. Tomé, padro eiro dos fotógrafos.
•
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músicos é notável e perfeito como integrante
do todo; os temas e arranjos são da invenção
prodigiosa de Eric Dolphy, autor desaparecido prematuramente deixando o futuro do jazz
na composição e no saxofone de Ornette Coleman e seus discípulos.
É uma gravação com 17 anos que não envelheceu, que ainda hoje intriga diverte, arrepia e dá trabalho. Se depois de Kafka e
Dolphy não concordar com a relação, a falha
é do processo...

Jazz

Uma quina a ouvir
Valentim de Carvalho
335$00

José Duarte

Gravada em Setembro de 1957 esta sessão
revela Coltrane aos 30 anos po rtanto cerca de
10 anos antes de morrer. Muito de import ante
e revolucionário ainda . Coltrane iria gravar
mas já aqui o génio discursivo do músico era
evidente e ficaria histórico. Um marco da música improvisada, negrona e expressiva. Oportunidade para conhecer a linguagem dos três
sopros mais típicos do jazz (tenor, trompete e
trombone) e o papel duma secção rítmica. Há
é que ouvir tudo, mesmo os segundos e terceiros planos. O jazz não tem culpa que os seus
ouvidos oiçam menos do que podem...

Não vale a pena a lástima porque parece
que a situação é muito semelhante em todo o
mundo, respeitadas, claro, as devidas proporções.
Como frase feita que é, convém que fique
assim com um sentido vago... Por outro lado
consta que a única excepção é o Japão onde se
editam, import am, reeditam e se vendem discos de jazz a uma média que regala, fora a revista de jazz, bilingue e gorda como a lista das
páginas amarelas (passe a cor da coincidência) e um apetite por conce rtos que consola.
De resto o consumidor-tipo ignora o disco de
jazz, prefere outros que ouve muitas vezes e
desconhece até o nome das vedetas jazz. Salva-se o Armstrong da trompete, ainda mais
famoso do que o Armstrong da Lua.
Como se sabe, na Europa Ocidental tudo
piora para Sul (o que dificulta o diálogo...),
até o próprio mercado do disco de jazz. Aliás
devemos ter o pior mercado europeu do género, se não se contar com a Turquia, país também asiático.
Agora que o ano passado o mercado so freu
um notável sobressalto, lá isso é verdade: importaram-se cerca de 119 títulos diferentes em
forma de LP's e editaram-se 54 do mesmo formato e sob licença alemã e ame ricana, principalmente.
Neste País das quinas onde o trunfo é rock,
abro o jogo com esta quina de jazz de audição
absolutamente recomendável.

Secret Love
Tete Montoliu (piano), Sam Jones (contrabaixo), Bill Higgins (bateria)
Timeless SJP111
Nova
335$00
Songs for Love
Tete Montoliu (piano)
Enja 2040
Dargil
350$00

Catalão, cego e rufião, ar trocista e bizarro,
Tete custou a cair nas graças do clan jazz cá
da terra. Uma vez veio acompanhar Serrat a
um festival à Figueira da Foz e ninguém deu
por ele; muitos anos depois veio a solo tocar
ao Hot e aproveitou para ir `ver' a «Emmanuell» fita que o Fr anco ainda vivo não preferia; agora dois belos discos vêem a luz do mercado e completam-se. Num é acompanhado
por dois importantes músicos americanos e
pretos que sabem tudo do seu ofício. Noutro
está sozinho, à solta, para recriar temas clássicos da música ligeira americana, do jazz, da

Blue Train
J. Coltrane (saxofone tenor), L. Morgan
(trompete). C. Fuller (trombone), K. Drew
(piano), P. Chambers (contrabaixo), P. J. Jones (bateria).
Blue Note BST81577

Mirska

Roman Vlad na Gulbenkian:
conferência para quem?
ou académicos, poucos são os conferencistas
que fazem ter o cuidado de chegar cedo, para
apanhar lugar.

João de Freitas Branco
Houve tempo em que as conferências sob re
asuntomicpderastêni
qualitativa e quantitativamente satisfatórias,
e mais do que isso. Nunca seriam multidões,
já que as massas desconfiaram sempre dos
conferencistas. Mas o pouco desenvolvimento
da cultura musical através de livros e discos,
com as suas capas e folhetos; o incomparavelmente menor número de espectáculos aliciantes (teatro, cinema), de reuniões, de emissões
hertzianas, das quais as radiotelevisivas não
existiam de todo entre nós; e (qua doo quem ia
falar era alguém consabidamente do reviralho) a expectativa de meia-dúzia de piadas
improvisadas, satirizando o regime, daquelas
que a censura co rtaria se tivessem sido metidas num texto previamente escrito — estes
factores e outros, talvez não menos influentes.
fizeram de muitas conferências autênticos êxitos de adesão.
Recordo, nos primeiros tempos da Juventude Musical Po rtuguesa, portanto ainda nos
anos quarenta, no salão d'O Século cheio como um ovo, o fecho duma série de conferências ilustradas, sobre as nove sinfonias de
Beethoven. A leitura da «Ode à Alegria», feita
com uma vibração declamatória movida pela
mais evidente intenção política, electrizou essa assistência formada não só por rapazes e
raparigas. Hoje, o revolucionarismo de Schiller e de Beethoven não digo que seja para toda
a gente apenas bom para sorrir, ou para brincar aos burgueses de há século e méio; mas
não provoca vivências colectivas como aquela.
A diferença daria matéria para uma análise
bem mais extensa do que este a rtigo. Atalhando, ocorre observar que, actualmente, só em
casos muito raros pode antever-se a congregação dumas centenas de indivíduos em torno
dum músico falante, interessados a sério em
ouvir o que ele tem para lhes dizer. Tirante alguns pedagogos cuja palavra se dirige a profissionais e estudantes muito específicos, no
quadro de encontros federativos, associativos

O público do Auditório 2
Uma dessas excepções pareceu ser Roman
Vlad, desde que se soube que fora convidado
pela Fundação Gulbenkian e pelo Instituto
Italiano de Cultura para falar no Auditório 2
da Avenida de Be rna, sobre «A Itália no panorama musical europeu». Bastaria o conhecido
facto de Stravinsky ter distinguido uma obra
de Vlad como o melhor livro a seu respeito para que a notícia devesse despe rtar, pelo menos, uma curiosidade fora do normal. Acresce
que esse trabalho está longe de ser- o único
motivo do renome do autor, em pa rte ganho,
precisamente, como conferencista de projecção internacional.
Romeno de nascimento, cidadão italiano
desde 1951, o pianista, compositor, musicólogo e dirigente artístico Roman Vlad tem co
ficativos como os-lecionadtíulsãoign
de vencedor do concurso de composição
Enesco, director artístico da Acade- -George
mia Filarmónica Romana, presidente da seccão italiana da Sociedade Internacional de
Música Contemporânea, director do «Maggio
Musicale Fiorentino», director artístico do
Teatro «Comunale» de Florença, co-director
da Enciclopedia dello Spettacolo e da Nuova
Rivista Musicale Italiana, superintendente do

Teatro de Opera de Roma, cargo este que actualmente exerce.
Que público viu Ramon Vlad diante de si,
no Auditório 2? Um conjunto lieterogéneo de
pessoas em número insuficiente para a ocupacão de metade dos lugares sentados. Não lhe
terá sido difícil identificar alguns colegas portugueses — compositores e intérpretes, musicógrafos, gestores —, uma ou duas figuras
com todo o ar de mecenas ou coisa parecida,
pessoas afectas à fundação e ao instituto, alguns estudantes. A atmosfera que se respirava
era de solidariedade social das personalidades
de destaque, e de uma vulgar compostura por

Surge
New York Jazz Quartet — Frank Wess (saxofones e flautas), Roland Hanna (piano),
George Mraz (contrabaixo). Richard Pratt
(bateria).
Enja 2094
Dargil
350$00

Tete Montoliu, cataldo, cego e rufião, «big» senhor
do teclado

sua própria autoria e até de Serrat. Tete é um
dos principais e mais puros pianistas de jazz
'europeus. Tenha a coragem de apear o Chopin e o Jarret e baixar a Tete à obra de Montoliu.
Out to Lunch
Eric Dolphy (saxofone alto, flauta e clarinete), Freddie Hubbard (trompete), Bobby
Hutcherson (vibrafone), Richard Davis (contrabaixo), Anthony Williams (bateria).
Blue Note 11C07460087
Valentim de Carvalho
335$00

Se quer uma referência ligada à cultura geralmente aceite e admirada, esta `saída para
almoço' tem a ver com o mundo kafkiano
quer ao nível sonoro, quer ao nível das estruturas melódicas; se quer um conselho para a
audição ela deve ser repetidíssima e diversificada. Nesta peça fundamental da discografia
do jazz moderno o trabalho individual dos

parte das outras, sem quaisquer mostras de
antegozo estimulante do já si tão fácil verbo
do orador.
Verbo fácil, realmente, e tanto no francês
da maior parte do tempo como no italiano que
espirituosamente o salpicou, numa improvisação ecumenicamente atractiva, . pilotada com
toda uma arte de conquistar pessoas de diferentes quadrantes estéticos e ideológicos. Será que Ramon Vlad deixou o título da conferência um tanto vago de propósito para, «in
loco», consoante os ouvintes, optar por uma
zona de incidência, delimitada dentro da história da música europeia? Não sei bem porque; eu tinha-me convencido de que ia ouvir
falar só, ou preponderantemente, da Itália e
do panorama musical europeu de hoje.
Fosse por que fosse, Vlad começou pelo
Canto Gregorian e só perto de esgotada a duração curial duma conferência chegou ao século XX. Foi dando exemplos ao piano, já em
relação a consonâncias polifónicas primitivas
que _ se tornaram insossas e, depois, às dissonâncias que foram salgando o caldo musical,
até à dissolução da tonalidade. É claro que
percorreu a florentina criação, a territorial dilatação, a hegemonia e o declínio funcionais
da ópera. Puxou destemidamente pelas ousadias do Verdi do Otelo e, até do Hernâni,
em detrimento de todas as de Wagner, cujas
costas continuam bastante largas para aguentarem tudo; tão largas, afinal, como as de
Verdi, que perfeitamente têm resistido à pancadaria do chauvinismo teutão.
Justíssimos os elogios de Busoni e da «geracão de 80», com Respighi, Pizzetti, Malipiero
e Casella em indispensável relevo, relacionados, por oposição, com aquilo a que chamou o
fim do ciclo da ópera (Leoncavallo, Puccini,
Mascagni) e também, mas por analogia, com
Bartók, através dum folclore italia no autêntico, procurado por aqueles modernos de então. No troço fi nal, tivemos referências cada
vez mais apressadas aos Petrassi, Dallapiccola, Maderna, Berio, Nono, com audição de
curtas ilustrações.

Co rt esias
com alguns espinhos
Vlad cumulou de atenções a cultura musical portuguesa e um dos seus dois anfitriões, a
saber, a Fundação Gulbenkian. Ambos os feixes de cortesias tiveram os seus espinhos. Entre encómios à nossa polifonia dos séculos
XVI e XVII e referências a inte rvalos abaixo
do meio-tom, usados nesta ponta ocidental,
bem como a La Spinalba, de Francisco António de Almeida, houve o infeliz inculcar D.
João IV como uma espécie de vanguardista do

Nesta quina de jazz esta é a pinta do meio
cheia de pinta.
Duas obras fundamentais (`Blue Train' e
'Out to lunch'), duas facetas do mesmo autor
(Tete Montoliu) e agora o jazz directo, de
acesso imediato, ora de câmara ora de dança,
sempre com muito 'swing', esse tal ingrediente de difícil definição e de grande tradição no
jazz até aos anos 60. Quem faz aqui excelente
figura no meio dos americanos à vontade na
sua expressão musical, é o checoslovaco
Mraz. Chega-se a pensar que a técnica altera
as origens, que é possível sentir e tocar 'blues'
desde Praga. O velho Wess, improvisador nato, reaparece do fundo dum esquecimento do
qual a sua geração se pode, com razão, queixar.
Roland, o pianista, ilustra brilhantemente
outra característica deste tipo de jazz (e que se
perdeu nas escolas contemporâneas) e que
tem a ver directamente com o gozo de tocar
(play): é o humor.
Este quarteto põe em prática uma- componente essencial do jazz a qual vários ensaístas
têm tendência para encobrir — é o bom do divertimento, o sorriso frente à música, o prazer
dentro do ritmo, do tempo organizado.
Apresentados que estão os ases, são eles a
•
dar cartas!

seu tempo, quando a verdade é que, na Defensa de la musica moderna, o nosso monarca, à
semelhança de outros autores, qualificou de
«moderna» música duma textura polifónica já
então de longuíssimas barbas.
Quanto ao segundo ramo de vénias, o circunscreverem-se estas à Gulbenkian resultou
iníquo para várias instituições e personalidades, como as que fomentaram o gosto da ópera italiana do grande ciclo, as que fizeram
representar entre nós Pizzetti e Dallapiccola,
as que revelaram tantas pa rtituras dum Respighi, dum Casella, dum Malipiero, as que `
trouxeram a Portugal alguns destes músicos e
vários seus compatriotas, ou as que foram, em
absoluto, primeiros intérpretes de páginas de
compositores italianos, casos, nomeadamente, dos irmãos Andrade, de Tomás Alcaide e
de Viana da Mota, este último em relação a
Ferruccio Busoni, que até lhe dedicou algumas obras e com ele manteve uma correspondência epistolar, na maior parte ainda inédita. Iniquidade, inclusive em relação ao outro an
-fitrão,InsualdeCtr,cujo
passado também no capítulo da música é brilhante, em especial o que ficou ligado ao nome de Gino Saviotti.
Voltando ao princípio, para terminar: a falta dum público tão coesamente motivado como o de há umas dezenas de anos deve ter influído em que a conferência de Ramon Vlad,
com toda a sua polivalência, acabasse por não
satisfazer. ninguém. Para ouvintes exteriores à
música, ela foi demasiado técnica e caleidoscópica. Para os mais interio res, quase nada
teve de novo, a não ser o que foi puro equívoco. E quanto às personalidades de destaque,
estou em que não foi ali, mas nalgum batepapo de ahnoço ou cocktail, que mais beberam na cultura geral, no saber profissional e
na simpatia pessoal de Ramon Vlad.
E com razão. Que interessante seria uma
conversa em que Vlad contasse até ao fim
aquilo que, na conferência, deu a entender:
que Franco Evangelisti, no último segmento
dasuvi,cbprematnhácca de um ano, deixou de compor música, por
se ter convencido de que esta chegara ao fim.
Toda a música? Só a europeia?' Só a «séria»,
como suponho?
Poucos dias antes, um compositor notável,
na força da idade, confidenciara-me .que, se
dentro de um espaço de tempo razoável se lhe
não oferecer uma via nova, de integração não
artificiosa, não microminoritária, nesta sociedade a que pertencemos, deixará, também
ele, de compor.
Sociedade em que, pelos vistos, não apenas
nem principalmente no sector `das conferências a crise de destinatários de mensagens musicais está a aproximar :se dum ponto de ruptura.
•
.
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A escala de Richter

Desgraça feliz
ada urbanista tem da cidade
uma ideia altruísta; sabe onde lhe dói depredação calculada ou ignorante. Depois
esquece, e até contribui
para tanto desastre e confusão.
Se houvesse agora um terramoto, podia
dizer-se, como do outro se disse, que era
uma desgraça feliz. Porque de baldios se
faziam lugares habitáveis, de sujos jardins, ermos deliciosos com árvores da forca para emergências saudáveis. Isto de cidades é mau vivê-las e ainda mais organizá-las. Toma-se um terreno junto a um

Allen na sua fase séria. O cinema era em
Portugal um Idgar de reunião; depois°tornou-se um lugar de passe. Ninguém está
interessado em ser reconhecido, sai com
ar desprendido de encontros', guardando
um certo azedume contra a multidão testemunha indirecta de obscuridades legais.
Em pouco tempo, essas torres urbanas
onde se juntam as boas famílias vão degradar-se. Há demasiados jovens à noite;
vestem-se de ginastas ou de vagabundos
para um western industrial, Dallas mais
propriamente. São figurantes e não indivíduos; aborrecem-se, e entre eles e os
adultos não há nada a dizer. Porque haveria? O jovem preocupa-se com o que ignora; o adulto com o que aprendeu. Uns
e outros quase sempre se detestam com

do-me corno seu curriculum escolar, velhinhos na sensibilidade tépida, e, sobretudo, resistindo a tudo o que não fosse o
normal aparente. Cidadãos maduros, e
eu a delinquente. Depois saíram para esse urbano desert o, reluzente de automóveis. A chuva, no asfalto cinzento, tinha
um pouco de raridade espacial, como se
de facto viesse do Zodíaco, como um bochecho de arcanjo, desses que acampavam na ribeira do Kebar.
Num sábado à tarde, a Brasília está
apinhada de gente. Cafés, lojas, restaurantes, cinema também; uma lavandaria
onde se é recebido por uma espécie de
diplomata da nódoa de fruta, que nos
olha com uma altiva exactidão, pronto a
contradizer e a corrigir. Quase se espera
que nos peça documentos secretos, um

to é espirituoso porque imprevisível em
cada manobra e risco. E em tudo uma
aversão à beleza natural, àquela magnólia branca que floresce no Carregai, à cidónia dum vermelho lacre, no jardim da
Rosalia. Eu tenho uma inclinação britânica para as ruínas onde cresce a rosa tremière, ou como se diz. Mas nesta cidade
tudo se torna em cimento e azulejo, algumas vezes umas varandas como púlpitos
desobrigam a arquitectura da sua função
macabra, de fealdade ríspida. Não sei o
que se pode fazer contra isto. Talvez levantar a ponta dum passeio, como se faz
a um tapete com mesinhas de chá e tudo,
e deixar cair os prédios, saltar as bombas
de gasolina, abaterem-se os horríveis pagodes que restam na Avenida.e que mereciam ser residência de Verão do rei Carol,

rio, constrói-se um armazém, uma botica, dois bordéis e um palácio barroco, e
ninguém exige mais. Alexandre teve outra visão, mas agora, em Alexandria, vede o que ficou. O comércio, que foi a última danação florentina, tudo arrastou em
grandes toneladas de produtos naturais
ou manufacturados. Desses que se aprendiam na geografia política e nos davam
tantas dores de cabeça, como o cânhamo.
E ainda dão. Nunca percebi bem o que
era o cânhamo; nisto a juventude de agora é mais lesta e vivaça.
Agora, ao construir-se um complexo de
habitação, logo se prevêem os tempos livres com piscinas e slot-machines. Algumas lojas cheias de táctica estão entre o
convidativo e o sabor místico. Parecem
igrejinhas ortodoxas cheias de coisas que
brilham, próprias para serem avaliadas
com a pureza dos fiéis sem pressa. Antiquários, modas Bonny, certos escaparates de senhoras activas e de boa sociedade
que no negócio sepultam a história de
dois fronteiros-mores e um ou outro desembargador do Paço. Há um cinema, tão
confortável que parece indecente entrar e
passar ali duas horas, mesmo com Woody

mais ou menos fantasia, ou se procuram
com mais ou menos insinceridade. Ninguém desprezou mais a gente adulta do
que eu. Com, seis anos, olhava para «os
grandes» duma maneira passiva e ausente, de que só as crianças têm o segredo.
Pensava: «Que querem eles?* Sobretudo
aquela subserviência, a mímica; a simpatia menineira, pareciam-me miseráveis.
A criança tem um sentido apurado da velhacaria humana. Só o herói lhe agrada;
não porque tenha êxito, ganhe batalhas,
escape aps jacarés, mas porque não hesita, não calcula, ama o perigo, que é o
mesmo que amar a vida. A domesticação
da criança é tudo o que interessa fazer;
através da horrível compreensão, da conversa «de homem para homem». E ela
mente, com frieza, severidade quase. É
um pequeno monstro que começa a respirar, e para isso é precisa toda a concentração do mundo.
Fui há dias conversar com uma data de
jovens, e aquilo não era conversar: era
um massacre, ou da minha pa rte, senhora da linguagem, perita em diálogo simétrico, talentosa para a fuga desconcertante. E era m assacre da parte deles, visan-

memorial extremamente confidencial, e
saiba que a nossa missão falhou em
Londres e que a Interpol o avisou disso.
Mas trata-se apenas de um vestido verde
que não devia ser procurado antes das
seis horas. Peço desculpa. Lord Longborn
aceita, com severidade exemplar, 'enquanto que o pof-pof das máquinas de lavar se abate contra as vigias aureoladas
de cotão. O corredor subterrâneo é como
uma rua. Tem qualquer coisa de metropolitano, as raparigas passam de braço
dado como nos velhos filmes em que a camaradagem era coisa nova e se falava em
amizade-amorosa. «Amitié amoureuse»
— era como se dizia. Era preciso usar saltos baixos e uma écharpe de seda, senão a
«amitié, amoureuse» não convencia ninguém. Até aquela cabeçada do Duque de
Windsor se podia incluir na «amitié
amoureuse». Sinceridade, constância,
falta de provas doutros favores.

ou outro, à beira do Vistula ou do Danúbio.

Agustina Bessa Luis
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Mas o parque, se é parque ainda, está
vazio. As vezes é ocupado por barracas de
diversões, frequentado por vadios e casais
desanimados que vivem por pe rto. As altas árvores florestais vão caindo; o trânsi-

Desgraça feliz seria isso. Porém, nada
se mexe, tudo continua a progredir na
barracal soberba, e sempre mais altas as
casas, mais iluminadas, mais vidrosas e
contundidas pelo clima que não é propriamente californiano. Não me impo rto
muito. Um dia vou acampar com os arcanjos na ribeira do Kebar. Vestem' de
linho branco, ou os cronistas bíblicos não
sabiam nada de tecidos de amianto vaporizado. Então, está bem. Até lá continuo
a receber repreensões de Sir Longborn, o
da lavandaria. Ele acha que o vestido verde só devia estar pronto às seis horas;
más, como por acaso, já estava limpo e
arrumado na sua cruzeta, com um ar levemente inimistoso e ácido, de vestido
verde, eu puderesgatá-lo graças aos planos para comunicar com Pekin por intermédio duma bailarina tailandesa. Sir
Longborn, tal como o gato de Macauley,
o historiador, obse rvou que eu não percebia nada de fusos horários, e_pôs-me fora
da porta. O cliente nunca tem razão—
disse ele.
-

