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«Nenhuma obra pode ser excluída da trama socioafectiva que a gerou e e 
afinal, a sua justificação) 

m que se acha inserida — e que é, 

Fernando Namora: 
retornos à montante a sacra 

Em algumas páginas desta sua edição 
— em muitas menos, aliás, do que dese-
jaríamos — o «JL» evoca o 25 de Abril. Ao 
fazê-lo não obedece a qualquer ritual, 
nem se limita a promover, ao seu nível, a 
justa lembrança da data maior da nossa 
História Contemporânea, que todos os 
portugueses democratas e patriotas feste-
jam como significando o seu reencontro 
com a liberdade e a dignidade nacionais 
há tanto tempo perdidas. 

Assim, além do que foi para os portu-
gueses em geral, o 25 de Abril represen-
tou para os escritores, artistas e intelec-
tuais a libertação da sua actividade, sujei-
ta a peias, limitações e perseguições de 
toda a espécie. Sendo de salientar a acção 
terrível e devastadora prosseguida pela . 

Censura em todos os domínios — censura 
que constituiu de resto, de par com a 
polícia política, o principal sustentáculo 
do fascismo. 

Deste modo, ao longo dos 48 anos de ti-
rania, os jornais viram-se impedidos de 
dizer aos seus leitores e ao povo português 
o que se passava na pátria e no mundo, 
assim como os cidadãos de exprimirem as 
suas opiniões; milhares e milhares de li-
vros foram proibidos, retirados, «guilho-
tinados» (muito em breve a Comissão do 
Livro  Negro sobre  o Regime Fascista, que 
já dedicou um anterior volume à Política 
da Informação da ditadura, editará outro 
com os títulos das obras interditas); os 
dramaturgos, desde o nosso clássico Gil 
Vicente até Shakespeare, a Peter Weiss e 
Bertolt Brecht e à maioria dos autores 
portugueses contemporâneos, viam as 
suas peças impedidas de serem represen-
tadas; o cinema português era uma im-
possibilidade, quer pelo exercício directo 
da censura prévia, quer pelas discrimina-
ções no campo económico; houve exposi-
ções de artes plásticas proibidas, ou a que 
a Pide foi retirar quadros; alguns dos 
mais representativos pensadores e intelec-
tuais portugueses sofreram perseguições 
de toda a ordem, foram presos, afastados 
dos seus lugares, exilados, etc., etc.. 

Não será de mais, nem inopo rtuno, 
lembrar que a imensa maioria dos gran-
des nomes da nossa inteligência, das nos-
sas letras e das nossas a rtes esteve sempre 
na primeira fila da luta contra a tirania, a 
favor da liberdade e da implantação em 
Portugal de um regime democrático. 

Para só falar dos já desaparecidos, po-
derão'lernbrar-se nomes como os de Raul 
Proença, António- Sérgio, Jaime Corte-
são, Mário Azevedo Gomes, Bento de Je-
sus • Caraça, Abel_ Salazar, Aquilino Ri-
beiro, Ferreira de Castro, Câmara Reys, 
Vieira de Almeida, Afonso Duarte, Irene 
Lisboa, Manuela Porto, Manuel Mendes, 
Alves Redol, Dias Coelho, Soeiro Pereira 
Gomes, Mário Sacramento, etc., etc.. E 
mesmo escritores teoricamente menos 
empenhados tiveram atitudes cívicas de 
luta frontal contra o fascismo — como, 
por exemplo, José Régio, que num mo-
mento particularmente duro foi o primei-
ro subscritor de um abaixo-assinado em 
que se reclamava o fim da Pide e da res-
tante máquina repressiva e a realização 
de eleições livres. 

Pois só o 25 de Abril pôs termo a esta 
situação, restaurando de imediato todas 
as liberdades e criando as condições para 
que a cultura po rtuguesa se reassumisse 
na sua inteira dignidade. (Que, depois, e 
infelizmente, não se tivesse implementa-
do um verdadeiro projecto cultural, esse 
já é outro problema). E só o 25 de Abril, 
aliás, permitiu também que o «JL» fosse 
possível. Sim: este nosso «jornal de le-
tras, artes e ideias» é também um produto 
da Revolução de 1974. Razão acrescida 
para aqui a saudarmos e evocarmos. • 

Fernando Dacosta 

4 	empre que regresso a Mon- 
santo é como se me fosse 
restituída a unidade do que 
sou. Há uma velha crença 
arménia que diz devermos 

procurar afincadamente a verdade rara 
que nos foi inscrita na f ronte. `Quem a 
encontrar, encontra-se.' É o que tento fa-
zer ao isolar-me nesta quietude envolven-
te, que muito me ajuda nessa busca as 
mais das vezes tormentosa e fracassada.» 

Na região, o nome do escritor é pro-
nunciado com fraternidade. Em cada ano 
pela Primavera ele surge enraizado à pai-
sagem, à solidão de que todos fazem par-
te — aqui onde a individualidade é pu-
jante e cósmica. 

Monsanto descobre-se-nos lugar de 
ocultos, de forças seculares entranhadas 
na montanha, nos granitos, nos azuis. Ao 
cair da noite velhos fantasmas descem 
sobre as calçadas enquanto o sino e o fogo 
acendem o seu ciclo sem tempo nem pro-
fanação. 

A distância, a planície é uma galáxia 
de vida ondulada pelo eco dos pássaros. 
Sideral, o silêncio torna-se sinfonia de 
chamamentos, a memória abre-se-lhe, o 
passado e o futuro aquietam-se. 

É o reino do fim e do princípio onde os 

deuses e os homens, os animais e as plan-
tas, a terra e a fremência nos envolvem, 
nos arrastam à revelação. 

«Regresso ávido e exausto» 

Fernando Namora veio para Monsanto 
por acaso. Acaso de ter casado com uma 
senhora daqui; acaso de, médico em iní-
cio de carreira, ter sido posto na região; 
acaso de ter pressentido o profundo e per-
turbador mistério desta gigantesca nave. 

Nave de pedra lhe chamaria, depois, 
num livro de retornos. Compartilhado o 
húmus visceral, ei-lo que volta cada vez 
com maior apego e despojamento: «Preci-
samos de distância para ver a montanha. 
Precisamos de nos afastar do torvelinho 
que nos angustia para sabermos se, na 
verdade s  o torvelinho nos merece essa an-
gústia. E por isso que, de tempos a tem-
pos, regresso, ávido e exausto, a esta se re

-nidade aldeã que me revê a medida das 
coisas e me doseia a emoção que nelas 
ponho.» 

A tarde subiremos ao monte. 
Primeiro por lajedos de granito e olivei-

ras, entre homens dispersos em tarefas de 
ocasião: «Boas tardes meus senho... oh, é 
o senhor doutor, então como passa?» Os 
olhos retêm companheirismos antigos e 
chãos. Depois, por veredas de giestas e 
duendes. O castelo, a capela, as tumbas, 
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o restolho dos insectos, são ruínas, sinais 
de uma era que há-de vir na memória dos 
livros. 

Namora pára por momentos. As mãos 
fortes que lhos granjearam acariciam um 
túmulo de séculos, circulam, lentas, pela 
concavidade da cabeça, pela elipse do 
corpo, pelo vazio de um rei sem nome 
nem obra. 

Nome e obra tem-nos, sobre o espaço, 
o escritor que, a meu lado, silencia ante a 
gravidade que nos sufoca. 

Mais do que as pessoas, os lugares vi-
vem e morrem. Com  uma diferença: mes-
mo se já mortos, os lugares retêm a vida 
que os animou. No silêncio, sentimos-lhe 
os ouvidos vigilantes ou o rumor infatigá-
vel dos ecos ensurdecidos.» 

Curador de corpos e criador de huma-
nidade, ele é, ali, dali, emanação do Mis-
tério soberano e supremo que o escolheu. 
«Quanta vez subi e desci estes caminhos, 
várias vezes ao dia, e no Inverno, para ver 
doentes! Foi, foi uma vida muito dura.» 

«Em toda a serenidade 
há um lastro de angústia» 

O refúgio era, noite dentro, vencendo a 
dúvida e o abandono, o universo febril 
das folhas brancas charruadas a sofri-
mento e a revelação. 

Até à serenidade? 
« — De feitio bisonho e verde no oficio, a 

escrita foi para mim um abrigo, um meio 
de pesquisa e a expressão de um dorido 
deslumbramento. Aqui esc revi «Minas de 
San Francisco» e «A Noite e a Madruga-
da». Mas não saberei dizer se me senti se-
renado, até porque em toda a se renidade 
há um lastro de angústia.» 

Retalhos da vida de um povo atravessa-
riam as distâncias e o País, e vários países 
estremeceriam depois com o seu mundo 
de pânicos arfantes. «Mesmo se Monsanto 
não se tivesse reflectido, sem demora, no 
escritor, nem por tal teria deixado de lhe 
receber, nos anos que se seguiram, o que 
nela me era oferecido: a rude veracidade, 
uma sabedoria feita de vivências com o 
seu esteio nas fundas raízes, um modo de 
sentir a existência literária sem qualquer 
septação com o mundo dos seres comuns 
e das coisas triviais. Creio ser essa septa-
ção, aliás, uma das carências dos nossos 
literatos, logo acusada no seu agir e na 
sua obra. Os escritores puramente e ob-

. sessivamente «intelectuais» só por excep-
ção têm o sentido do maravilhoso. E há 
em muitos deles uma sobrestima patoló-
gica de si mesmos que lhes falseia os juí- 
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zos e os expõe a uma susceptibilidade tur-
ba e insociável.» 

A cidade, a internacionalização, as via-
gens, as honras, o poder, o cansaço, fo-
ram fases até ao regresso lunar e inicial. 

«Cada vez me apete ce  mais deixar Lis-
boa e vir para aqui, aqui sinto-me bem e 
o trabalho rende-me melhor.» Monsanto 
«está na maioria dos meus livros, mesmo 
que essa marca não se apresente como 
óbvia. E está de vários modos: ou a ambi-
valência monsantina neles manifestamen-
te se declara, ou foi em Mons anto que, no 
todo ou em parte, os escrevi, ou, por últi-
mo, o molde do que sou se viu aqui posto 
à prova e sem dúvida reformulado. Em  

certa medida (e passe a ênfase da expres-
são) poderei dizer que foi a partir de 
Monsanto que em definitivo reconheci 
que o homem está no mundo e o resto da 
humanidade com ele. No entanto, decer-
to que se justifica uma referência particu-
lar a alguns livros, como «A Noite e a 
Madrugada», «Retalhos da Vida de um 
Médico», «Os Adoradores do Sol» e, ago-
ra, a «Resposta a Matilde». 

Guardião da montanha 

Manuel dos Garrafões (Manuel Ribei-
ro Santos) caminha à nossa frente, destro  

e falador. Amigo de anos de Fernando 
Namora, é um mago da montanha que 
interpreta, transforma nas encarnações 
que, ao longo dos séculos, o trazem de re-
torno. Por isso conhece todas as veias do 
morro, todas as brisas que volteiam o ga-
lo da torre, todas as ervas, tons de azul e 
auroras. Por isso pode construir, nos fra-
guedos da encosta, uma enseada de po-
mares e ho rtas, de nascentes e édens. Du-
rante anos limpou pedras, acarretou terra 
do vale, plantou árvores, aplainou socal-
cos, eregiu muros, cercou criação e ras-
gou, pelas entranhas do pico, uma cate-
dral subterrânea em direcção aos altares 
da água, com degraus geométricos, tú- 

neis, iluminuras de alcatrão e cimento, e 
sangue das,feridas, e lágrimas da solidão. 

Manuel' dos  Garrafões e Fernando Na-
mora fizeram, um com o cascalho, outro 
com a palavra, obras grandiosas em en-
genho e ousadia. A meu lado, os dois 
aplanam-se agora fraternalmente, num 
(des)conhecimento, numa cumplicidade 
intocáveis. 

Aos que lhe chegam de fora, jornalis-
tas, escritores, cineastas, fotógrafos, Na-
mora descobre, com ternura e respeito, o 
companheiro antigo, guardião eleito da 
montanha e do tempo. 

Extractos de "Jornal sem data" (inédito)  

p
erante qualquer obra, mes-
mo que nos desagrade, o 
mínimo que ela merece é 
respeito. Nem reverência 
nem denegrimento. É que 

em toda a obra, bem sucedida ou fracas-
sada, há sempre uma pessoa a investir-se 
inteira. E seja quem for essa pessoa, ca-
be-lhe o direito de, nessa atormentada ex-
posição das suas entranhas, não servir de 
festim às deliciadas varejeiras. 

* 
Com frequência, a prática da crítica 

em Portugal é um veículo para o exibicio-
nismo ou um disfarce para a agressão. 
Em qualquer dos casos, apresenta-se co-
mo o caminho mais rápido para a noto-
riedade, já que esta, quando é o desfecho 
de uma via-sacra, exige um esforço e uma 
pertinácia a que a maioria se recusa. Daí, 
que vá crescendo o número de arruaceiros 
da praça literária. Sucede, porém, que o 
acirramento, ao exceder-se (o que lhe é ir-
resistível), ridiculariza-se. 

* 

Não imponham «figurinos» nem «códi-
gos» aos escritores. Deixem isso para os 
trituradores de palavras e seus sequazes. 
O verdadeiro romance e a verdadeira poe- 

sia sempre ignoraram modelos convencio-
nais. E quando lhos aplicam, os seus au-
tores ficam-se entre a desconfiada surpre-
sa e o embaraço de uma revelação que 
sentem como alheia. 

Tendemos sempre para as simplifica-
ções e para os maniqueísmos. São con-
fortáveis. Assim, há os que pensam justo 
e os iníquos; há os intocáveis e os prevari-
cadores; há os escribas «maiores» e os es-
cribas «menores». E neste catalogar su-
mário praticamos um terrorismo acober-
tado por detrás da bandeira das sacros-
santas intenções. 

* 

Em geral, o crítico constrói um «mode-
lo» e obriga as obras a aferirem-se por ele. 
Em lugar de ser o crítico, como qualquer 
outro leitor, a mover-se em torno da obra 
para lhe desvendar os perfis e as incidên-
cias, espera que seja ela a mover-se e a 
desvelar-se. E uma espera frequentemen-
te irritada — por isso estéril e até vingati-
va. Deste modo, o crítico perde quase tu-
do o que não passa pelo seu crivo e termi-
na por articular uma forçada equivalên-
cia entre a sua própria glosa e aquilo que 
lhe deu pretexto para glosar. 

Lembremos também que toda a selec- 

ção arbitrária de um texto será transfor-
má-lo num outro texto. 

* 

Somos o que nos parece que sejamos e 
não menos aquilo que julgamos não ser. 
Quantas vilanias, quanta mesquinhez po-
dem observar-se em pessoas que justifica-
damente merecem o nosso respeito! 
Quantas fraquezas podem inspirar escri-
tos ou gestos ignóbeis em homens a quem 
devemos páginas sublimes! 

No seguimento da mesma ideia: há em 
todos nós uma convivência obscena, mas 
só por excepção assumida, entre a gene-
rosidade e a mesquinhez, a ternura e o 
gosto de fazer sofrer, o grande rasgo e a 
velhacaria miudinha. É um equívoco que 
reflui da nossa vida para as outras vidas. 
Mas se ele se instala num escritor, o que 
logo lhe dá uma exacerbação — o que daí 
resulta é um rio de lavas que, por onde 
corre, deixa só desolação. 

* 
Há os especialistas da vi rtude. Afas-

tam, com exibida repulsa, toda a feia ten-
tação. E são tão peritos em dissimular as 
gulas, que os outros se vêem no dever de 
pecar por eles, trazendo-lhes depois, re-
verentemente, os frutos da prevaricação. 

Os verdadeiros histriões não são os 
que, afoitamente, confessam na praça 
pública o que pensam de si próprios e o 
que se dispõem a fazer para deitar mão 
ao que cobiçam. Os histriões autênticos 
falam e actuam na penumbra. E com um 
tal engenho de disfarce, que conseguem 
que sejam os outros afanosamente a am-
plificar-lhes a voz e a substituí-los no pal-
co onde, afinal, são eles, e apenas eles, 
que na realidade estão presentes. 

* 
Há pessoas e autores que são dignos do 

nosso apreço — mas nunca da nossa esti-
ma. 

* 
Será uma surpresa para muitos se o 

escritor lhes disser que acabamos por ser 
estranhos ao que escrevemos — tal como, 
de uma fase para outra da vida, nos reve-
mos como as personagens das quais tive-
mos apenas um distante conhecimento. 

Recorde-se Valéry ao olharmos ce rtos 
génios mórbidos da nossa feira literária e 
as suas insuspeitadas maquinações. Es-
creveu Valéry: «Eles fundam a sua exis-
tência na inexistência dos outros, mas 
bem sabem que é preciso arrancar a estes 
o consentimento de que não existem.» • 



Ao fundo, a casa onde o escritor teve, no passado, o consultório médico. 
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GRAVURAS ANTIGAS E MODERNAS 

PARA DECORAÇÃO DE HABITAÇÕES 

ESCRITÓRIOS RESTAURANTES HOTÉIS 

• LIVROS ANTIGOS E MODERNOS • 

VISITE A NOSSA EXPOSIÇÃO 

(«Lembras-te? Por estas sendas, 
meio colinas, meio planura, ias tu, 
sem falhar uma semana, na direcção 
da fronteira. A alimária do Planta-
leão te levava de olhos fechados, sa-
bendo de cor os meandros do cami-
nho e o respaldo dos declives, mes-
mo se viesse uma chamada a desoras 
e a noite se cerrasse. Ao remanso da 
marcha ias lendo a reserva de livros 
que te deixara o colega de presente, 
lendo ou meditando, ou observando, 
que para tudo chegavam os dias sem 
se lhes ver o fim.» «Lembras-te: Que 
resta da tua revolta, mordida e bra-
dada? Que resta do que em ti foi ge-
nuíno? Apenas o sofrimento de hoje, 
a culpa à procura de motivo, mais 
corroedores que o sofrimento de on-
tem? Ou a capacidade nova de um 
código de convívio, agora mais desi-
nibido e por isso mais actuante, com 
esta mesma gente que dantes te inti-
midava? Não basta que te lembres: 
rapa nas areias da fonte o que nela 
ainda é água e bebe e purifica-te.» 
— «A Nave de Pedra). 

«Não fala da sua obra 
a ninguém, às vezes 
até me choca...» 

— Quando estamos aqui o Fernando é 
outro , fica mais tranquilo, embora mais 
absorvido pelo trabalho — diz-nos, no 
pequeno café do largo, a mulher do escri-
tor — Ele gosta mais de Monsanto do que 
eu, que sou de cá. Passa as manhãs a es-
crever, depois do almoço dá uma volta, 
conversa com as pessoas, lê. Deita-se 
muito cedo, às dez horas já está na cama 
embora tenha dificuldade em dormir. De 
noite, por vezes, levanta-se e escreve. É 
uma pessoa muito introvertida, muito 
tímida. Não fala da sua obra a ninguém, 
às vezes até me choca... Em Lisboa fecha-
se também muito em casa. só sai quando 
é indispensável. A princípio custava-lhe 
até sair para o estrangeiro, sentia-se ini-
bido, tinha receio, por exemplo, de fazer 
conferências, sentia muito o peso das res-
ponsabilidades. Mas depois de ter feito as 
viagens gosta de as ter feito, chega mes-
mo a entusiasmar-se... Por vontade do 
Fernando vínhamos para aqui mais ve-
zes, mas não podemos porque temos as 
nossas vidas organizadas em Lisboa. 

Vinte metros abaixo fica o edifício on-
de Fernando Namora teve, anos atrás, o 
consultório médico. É uma construção 
granítica, de um piso, que ostenta na pa-
rede uma placa assinalando a sua passa-
gem. Para os naturais tornou-se um mo-
numento de orgulho, como a torre, as ca-
sas apalaçadas, o castelo — que Mon-
santo é, a toda a volta, um museu espon-
tâneo e inatingível onde os turistas, que 
chegam no Verão, não podem dominar. 
Não há para eles (felizmente?), uma pen-
são, um quarto de aluguer, um restau-
rante. Apenas duas tabernas-cafés, vi-
nho, laranjadas, bolachas e tabaco. 

E televisão, e velhos a viver das remes-
sas dos ausentes, e, nas noites arrepiadas, 
espíritos dos que morreram mal, e, no 
tempo quente, forasteiros que vêm e par-
tem em ondas de excitação, e os da terra 
que regressam por férias, por solidões. 

Forças poderosas e irrecusáveis 

Casado há 36 anos, Fernando Namora, 
que nasceu em Condeixa e tem dois fi-
lhos, dois netos e duas netas, conversa 
agora no café de Raul Martins Mendonça 
sobre pintura, paixão de ambos, por onde 
ambos imergem em amadorismo de laze-
res avulsos. 

Com emoção, Martins Mendonça 
mostra-nos as suas últimas obras, qua-
dros sobre Monsanto perturbados por co-
res e proporções lunares. Alguns deles, 
revela, figuraram já em exposições regio-
nais. 

Ali, outros mais anónimos, pintam, 
modelam, escrevem, constroem, igual-
mente tocados por forças poderosas e ir-
recusáveis. 

A destruição das pedras, milenárias,-
desperta a cólera do escritor que lhes  de-
tectaps cortes, lhes sofre os aviltamentos. 
«É criminoso isto, deitam esquinas abaixo 
para passarem carros, veja, ali alteraram 
toda uma fachada para fazerem uma ga-
ragem! O que mais me desgosta quando  

venho é ver estes atentados. Canso-me de 
chamar a atenção, de apelar a quem de 
direito, mas nada, não adianta nada.» 

«As pessoas com uma vida 
interior nunca estão sós» 

A casa de Fernando Namora fica ao 
fundo da rua principal da aldeia. É a sa-
cristia, ouço referir com reverência, onde 
«o senhor doutor» fecha o tempo e a vida 
em cadernos de máquina, em persona-
gens nascidas, oh tantas delas, ali «algu-
mas são mesmo reais, sabia?» outras, 
«coitadinhas, já morreram mas a gente 
lembra-se bem delas, lembra!» 

Prédio antigo de dois pisos recupera-
dos, estende-se todo ao sol e à paisagem, 
ao silêncio e à vibração. 

Numa das lojas dos fundos, que se abre 
para o terreiro de ho rtas e árvores, fica o 
local de trabalho do escritor. E uma pe-
quena cela de brancos e castanhos, sem 
janela, com secretária, estante, divã, fo-
tos. Para lá da porta, a toda a volta, a 
planície côncava de oceanos e apazigua-
mentos. «É a minha varanda sobre a 
montanha, sempre a mesma e sempre di-
ferente. Passo horas a fio no que chamo a 
minha toca — esta salinha de trabalho, 
isolada mas não solitária, que se abre pa-
ra o horizonte da serrania. (Aliás, as pes-
soas com uma vida interior sem vazios 
nunca estão sós.) Dou um passo além da 
porta janela e enchem-se-me os olhos de 
uma natureza empolgante, na qual, de 
cada vez que o dia se ilumina, parece nas-
cer o mundo. Saio por meia hora do meu 
covil e, a cada porta e em cada rua, en-
contro-me com gente verídica que me 
acolhe como um dos seus. Em suma, ha-
bito aqui os dias com o que me agrada e 
me estimula: as pessoas simples, os li-
vros, as horas em que me interrogo, uma 
sensação de tempo que flui sem urgências 
e sem pânicos. Faltam-me solicitações? 

Pode ser que sim. Mas um escritor que de 
facto o seja define-se também por segre-
gar o seu próprio universo.» 

Duendes na madrugada 

O tempo aqui não tem acção. Dele ape-
nas há a luz e as sombras, as colheitas 
que se lançam e maceram, as gerações 
que se abrem e recolhem, os ciclos que se 
cumprem, se sentem no inatingível das 
pessoas e da terra. 

O silêncio é a linguagem do conheci-
mento. Dele, da sua música imóvel nasce, 
no sacrário do verbo, a intemporalidade 
da vida sagrada ficção. 

Fernando Namora, Monsanto, a 
noite, serão depois, reverberações ir-
reais. E na madrugada, a planície 
encher-se-á, sob a luz dos faróis, de 
duendes. No meio deles, António 
Parra, Pencas, Calhica, Candolas, 
Escarriga, regressam à nave que os 
inventa e habita. • 

DUAS MULHERES — UMA HISTÓRIA. 
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O autor de «Barnaboothh e das «Enfantines» teria hoje cem anos. Por ocasião do aniversário, celebrado em Paris com uma exposição na Biblioteca 
Nacional, é o perfil do «louco da literaturah que vem ao de cima. 

Valéry Larbaud ou a infância da arte 
Hector Bianciotti 

enho a mania de dar corda 
aos relógios, de os acertar, 
arrumar as coisas espalha-
das, fazer brilhar o que está 
baço, iluminar o que 

obscureceram, reparar e limpar os velhos 
brinquedos da civilização lançados para 
os sótãos...» 

Se se juntar a esta confidência que Va-
lere Larbaud faz em Allen — uma das 
suas mais belas obras e uma das menos 
conhecidas — a sua paixão pela desco-
berta literária e o seu objectivo de escritor 
que era fazer «com a verdade e sonhos 
nossos um pouco de prosa francesa», te-
mos o esboço justo do retrato deste autor, 
imagem em contraluz no panorama cul-
tural, mas sem o qual a literatura france-
sa do século XX não seria o que é. 

No momento do seu centenário toda a 
literatura devia prestar-lhe homenagem. 
E, para o fazer, tentar primeiro libertá-lo 
da sujeição que uma opinião apressada e 
persistente lhe infligiu. Realmente, quando 
se diz Larbaud logo se impõe Barna-
booth, um milionário, dominando todos 
os mares, cidades e preços, como dizia 
Paul Valéry, que de resto se julgava elo-
gioso e que não foi o último a criar o equí-
voco. Duplo equívoco este: primo, Barna-
booth não é exactamente a sua projecção, 
falta-lhe muito — a personagem qualifica 
mesmo o criador de «pequeno proprietá-
rio invejoso» no seu Diário íntimo; secun-
do, o jovem sul-americano é algo muito di-
ferente do estereótipo do riquíssimo ocio-
so que esvazia as lojas de Bond Street ou 
goza do conforto dos «palaces» e do desli-
zar nocturno do Harmonika-Zug através 
da Europa iluminada. (De facto A. O. 
Barnabooth é um livro infantil, se assim 
podemos dizer, tendo-o o escritor sonha-
do desde a infância, quando se deleitava 
com o Secret de Monsieur Synthèse, de 
Louis Boussenard, e com a Histoire ro- 

maine, de Victor Dury, em que jovens im-
peradores «viam incêndios de cidades 
através de monóculos de esmeralda»). 

É evidente que, tanto quanto um herói 
de Henry James, Barnabooth ambiciona 
sentar-se à mesa da grande cultura; mas 
ele é, antes de tudo, um ser ávido de ab-
soluto, sentindo como uma injustiça os 
privilégios que a fo rtuna lhe confere, o 
facto de ser colocado logo a dois passos 
do fim — daí a circunspecção dos outros, 
os pobres, que lhe negam toda a qualida-
de e o encerram na imagem de um tonto 
com milhões, sem espírito nem talento 
nem amigos sinceros. Na realidade, como 
dizia Alexandre Vialatte de Larbaud, Bar-
nabooth pertence à espécie dos que não 
vêem matéria de civilização senão «na 
medida em que as coisas são prazer, jogo, 
gratuitidade, recreação do espírito; em 
suma, inutilidades segundo a multidão». 
E é apenas a este nível que há afinidade 
entre a personagem e o seu autor. 

Onde Larbaud e a sua criatura se jun-
tam é no desejo de tudo aprender, de ler 
todos os livros e todos os comentários, de 
conhecer todas as línguas, de «poder re-
conhecer-se em qualquer texto / que se vê 
pela primeira vez! e dominar o mundo 
1...] como se alguém nos murmurasse as 
palavras: / «Dar-te-ei tudo isso», do cimo 
da montanha!» 

Um certo Alexis Léger 

Cosmopolita, Larbaud? Sim, mas cos-
mopolita de espírito. Nada a ver com Mo-
rand, «globe-tro tter», que, como dizia o 
outro, tinha êxtases diante de uma mala. 
Nada, de facto, desse cantor da acelera-
ção em todos os géneros a que muitas ve-
zes o associamos e ao qual, paradoxal-
mente, ele dedicou um elogio da lentidão, 
essa «mercadoria rara e preciosa num 
tempo em que a velocidade invade o nos-
so descanso». De resto, aos próprios cos-
mopolitas Larbaud (o mais discreto dos  

animadores da NRF) — despreza-os o 
bastante para os baptizar de cosmopo-
lards (cosmomaníacos) e fugir de Vichy 
— Crétinville, diz ele — logo que a «esta-
ção» começa. Ou então fechar-se no pe-
queno pavilhão, metido no fundo do par-
que da casa natal, que ele chama a sua 
«Tebaida»: no telhado drapeja o seu pa-
vilhão branco e amarelo; por vezes junta-
lhe um outro, azul e branco, cores de Far-
gue, o amigo querido, quando este o vai 
visitar para conversarem e percorrer essa 
biblioteca internacional «de deixar a ca-
beça a doer de admiração» e contemplar a 
sua colecção de soldados de chumbo, cu-
jos elementos mais raros são fabricados 
segundo desenhos e documentos forneci-
dos pelo próprio Larbaud. 

«A Tebaida» é o seu primeiro país — da 
mesma maneira que, mais tarde,  a  pro-
priedade de Valbois será o seu Estado. 
Tornando-se senhor do domínio, pela 
morte da temível mãe, sonha lá, antes de 
qualquer outro, com autonomias regio-
nais, Estados Unidos da França integra-
dos nos Estados Unidos da Europa... 

Antes de a sua genitrix — intimada pe-
la Justiça — se resignar a dar-lhe uma 
pensão que lhe permita viajar, saltimban-
co livresco, frequenta os Gregos e os Lati-
nos, tem uma paixão súbita por Walt 
Whitman, descobre Scève, que vai pôr no 
seu verdadeiro lugar, desencanta os pri-
meiros poemas dum certo Alexis Léger, o 
futuro Saint-John Perse — como mais 
tarde será o primeiro a assinalar, num 
texto sempre actual, a existência de um 
argentino apaixonado, exactamente co-
mo ele, por investigações literárias: Bor-
ges, vinte e cinco anos. É que Larbaud 
gosta desde sempre de desvendar a cor-
respondência entre autores separados por 
séculos, gosta de procurar um tema numa 
ou em várias literaturas. Por exemplo o 
da mendiga: qual foi, na literatura, a pri-
meira pobre a pedir esmola; quais são as 
outras; e a última? Eis o género de ques-
tões que ele gostava de pôr para «épater»;  

as variantes do Espírito. 
É também nos seus queridos retiros da 

«Tebaida», e depois de Valbois, que vai 
escrever esta obra tão matizada como só-
lida, da qual a parte mais bela e mais 
conseguida retira a sua seiva da terra da 
infância: Allen, Fermina Marquez, En-
fantines, as mais belas páginas de Aux 
couleurs de Rome. E é lá que, rodeado de 
livros, este grande civilizado pensa que, 
num mundo em que há, desde há muito, 
tantos e tão excelentes obras escritas, tal-
vez seja inglório querer aumentar pes-
soalmente o tesouro; mais vale vestir o 
«hábito do tradutor» — sendo a tradução, 
para ele, uma forma de crítica, a mais 
humilde, a mais tímida, mas também a 
mais agradável. Não permite ela, se a ex-
ercermos com seriedade, penetrar na 
sombra pré-histórica das línguas até aos 
confins perdidos dos milénios, reencon-
trar a memória das palavras, tão 
longínquas das suas raízes que cada uma 
delas é, só por si, um palimpsesto de sig-
nificações? 

«Uma corte de anjos» 

Mas desta . meticulosa aprendizagem 
acabará Larbaud por tirar o mais belo li-
vro que existe sobre a técnica literária — 
Sous  I`invocation de Saint Jérôme —, em 
que faz surgir o jogo das invisíveis balan-
ças capazes de pesar os imponderáveis, 
«porque todo o trabalho da tradução é 
um pesar de palavras». E onde observa o 
espectáculo da instabilidade e do carácter 
essencialmente passageiro das línguas, o 
que é para ele uma lição de vida, como 
para outros o envelhecimento do corpo, e 
uma obsessão para o letrado que quer sal-
var do dilúvio universal alguns fragmen-
tos preciosos. Desde então não nos espan- 
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taremos que para o tradutor de Whit-
man, de Samuel Butler, de Joyce e desse 
Gómez de la Serna que um dia será bem 
preciso ressuscitar — mas sobretudo para 
o crente que volta à fé aos 29 anos sem 
por isso fazer tocar os sinos, nem agitar o 
turíbulo nas odes, como tantos dos seus 
pares iluminados —, não nos espantare-
mos que para ele o Paraíso seja «uma cor-
te de anjos filólogos, gramáticos e lexi-
cógrafos [...] trabalhando no sempiterno 
Dicionário de todas as línguas que fala-
ram, falam e falarão os filhos de Adão». 

Cada vez mais amou a Literatura, mais 
do que a sua, até esse dia de 1935 em que 
foi atingido por uma hemiplegia que lhe 

provocou profundas pe rturbações da lin-
guagem. Desde então perdeu a organiza-
cão sintáctica, reduzindo-a aos substanti-
vos, aos epítetos, ao uso exclusivo do infi-
nito. As suas primeiras palavras, depois 
desse longo mutismo, constituíram uma 
frase coerente — «Boa noite às coisas cá 
de baixo» — pronunciada sem expressão, 
seguida de um «cacarejo», como se qui-
sesse mostrar que não estava pateta. De-
pois não houve mais do que palavras dis-
persas; mantinha tragicamente toda a 
sua lucidez, toda a sua memória, e podia 
ler — mas que lia ele naquilo que lia, ele 
para quem a escrita era impossível pelo 
facto de estar submetida às mesmas alte-
rações que a linguagem oral? Que pensou 
ele durante os 22 anos transcorridos até à 

morte, em 1957, quando os amigos o vi-
nham ver? 

O ouro da memória 

Última prova: a Municipalidade de 
Vichy, que tinha comprado a biblioteca 
de Larbaud, não teve a delicadeza de lhe 
deixar esse prazer até ao fim. Viu assim 
as prateleiras despovoarem-se e os seus 
amigos, os livros, irem-se embora, antes 
da sua própria partida. Já não ia debru-
çar-se senão sobre dicionários para ali-
mentar a imaginação com termos isola-
dos. Quantas histórias, cenas, reflexões, 
imagens o terão assaltado, comprimidas e 
instantâneas, como nos sonhos, para 
morrerem com ele? 

Mas felizmente ficou a obra acabada. 
Voltaremos a ela. Volta-se já a este escri-
tor que alguns julgam menor sem suspei-
tarem de que o menor é um género em ar-
te: Vermeer sê-lo-ia porque os seus pin-
céis não ilustraram a teologia? Ou Verlai-
ne porque não cantou batalhas? 

Não esqueçamos o conselho de Lar-
baud no prólogo de Allen: «Agora abra a 
porta, vire a página e entre em pleno 
centro de uma frase». É que, ao segui-lo, 
encontra-se a inteligência, o ouro da me-
mória, e esse «pouco de prosa francesa» 
que foi a sua ambição e que é tanto mais 
cara quanto ela hoje se tornou quase insó-
lita. • 

© « Le Nouvel Observateur»/«JL» 

Viajante incansável, poliglota com o Português na bagagem, Valéry Larb aud deslumbrou-se com Eça de Queiroz, reviu a tradução francesa de  
«A Relíquia» e escreveu para este ro mance um penetrante prefácio onde p ela primeira vez se apontou para a su a raiz pícara. 

Valéry L arbaud, qu 
• 	• 

eiroziano 
A. Campos Matos 

«Façamos de maneira a não oferecer ao 
público senão aquilo que mais estima-
mos, com o menor volume possível.» 
Valéry Larbaud, Sous L'Invocation de 
Saint Jerôme. 

«Eça entrará, seguramente, fatalmen-
te, na literatura europeia, e as letras fran-
cesas deverão, cedo ou tarde, conhecê-lo 
e apreciá-lo.» (1) Assim se exprimia em 
1930 o escritor francês Valéry Larbaud, 
requintado autor de Beauté, Mon Beau 
Souci, cujo centenário agora se comemo-
ra, em carta onde se referem as dificulda-
des que os herdeiros de Eça de Queiroz 
haviam posto, por essa altura, à tradução 
para francês d' A Relíquia. 

Fora em 1926 que Valéry Larbaud se 
familiarizara com o nosso romancista e, 
acontecimento extraordinário para um 
escritor francês, lera-o no original — per-
feitamente deslumbrado com a descober-
ta que acabara de fazer. 

Nascido em Vichy em 1881, de uma 
família da burguesia abastada, proprietá-
ria de uma fonte termal, Larbaud, filho 
único, perde o pai aos cinco anos, vindo a 
ser educado pela mãe e por uma tia. 

Cedo adquire o gosto pelas viagens, 
Rússia, Espanha, Itália, fazendo prolon-
gadas estadias nestes dois últimos países. 
Tradutor para francês de Whitman, Sa-
muel Butler e Joyce, a sua sensibilidade, 
resultante de uma saúde frágil, possivel-
mente aguçada pela severidade com que a 
mãe o tutela, vai dar origem a uma obra 
literária delicada, discreta, sem alardes 
publicitários, com a isenção e a indepen-
dência que lhe facultaram os recursos far-
tos de que dispôs para viver, viajar e es-
crever a seu bel-prazer. 

A curiosidade viva por outros ambien-
tes, a procura de uma identificação com 
outras paisagens, outras línguas, outras 
culturas, a capacidade entusiástica de 
admirar e de fruir, tudo isto faz de Lar-
baud o rigoroso oposto daqueles seus pi-
torescos (execráveis) confrades e compa-
triotas que José Rodrigues Miguéis teve 
ocasião de observar em Lisboa e que tão 
bem descreve no Espelho Poliédrico, co-
mo sujeitos inteiramente «impermeáveis 
às realidades alheias». (2) 

Cosmopolita e poliglota perfeito, gran-
de apreciador de viagens e leituras, Lar-
baud escreve correntemente em três 
línguas estrangeiras: italiano, inglês e es-
panhol. 

Parte do seu Journal (1912 - 1935) é, de 
resto, redigido em inglês. «É curioso, es-
tes embaraços de passaportes, de consu- 
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lados, para pessoas como nós que não nos 
sentimos de nenhum país em particular, 
a seriedade dada a estas questões de na-
cionalidade» , escreve este distinto cida-
dão da Europa em 1932. (3) 

Em Janeiro de 1926, Valéry Larbaud 
resolve empreender uma viagem a Po rtu-
gal, que irá durar pouco mais de um mês. 

Estará em Lisboa de 25 de Janeiro a 27 
de Fevereiro. Primeiro no Avenida Pala-
ce, de seguida numa pensão da Avenida 
da Liberdade. Segue depois para o Buça-
co, onde fica até 8 de Março, partindo en-
tão para França, chamado pela mo rte 
dessa tia que o ajudara a criar. 

Valéry Larbaud desembarca em Lisboa 
poucos meses antes do golpe militar de 
Gomes da Costa. Assiste, ainda, a prelú-
dios da revolução: tiros de canhão, vidros 
partidos, ajuntamentos de rua, coisas tão 
calmas e pacíficas que lhe vão permitir 
fazer um apontamento desenhado do uni-
forme de clarim da Guarda Republicana 
que restabelece a ordem no Rossio. Mais 
tarde, na Lettre de Lisbonne, irá propor 
este provérbio àqueles que hesitam em vir 
à capital portuguesa: Révolution portu-
gaise ne tue lias. (4) 

É António Sérgio que o vai apresentar 
na conferência que, a 20 de Fevereiro, faz 
no Teatro de S. Carlos, sobre os poetas 
franceses desconhecidos, do século XVI. 

«A obra de um mestre» 

Valéry Larbaud já soubera, em Espa-
nha, da existência de um escritor portu-
guês 'que influenciara aí a geração de 
1898 — Eça de Queiroz. Num capítulo 
denominado Ecrit dans une Cabine du 
Sud-Express, do Jaune, Bleu, Blanc, es-
pécie de recolha de divagações e ensaios, 
cujo título provém das cores da bandeira 
pessoal arvorada por Larbaud no seu reti-
ro de Vichy, a Thébaide, o escritor des-
creve-nos o seu encontro com a obra do 
nosso romancista deste modo: «Acabava 
de se publicar uma obra póstuma dele: A 
Capital; comprei-a; pensava lê-la a golpes 
de dicionário, dez a vinte páginas cada 
dia; quatro dias depois tinha-a termina-
do: 573 páginas de texto, absorvidas com 
voracidade, sem um acidente, sem um se-
gundo de desencorajamento. Sabia ler 
Português! e acabara de ler a obra de um 
mestre, de um dos grandes romancistas 
europeus do séc. XIX.» (5) 

É também no Jaune, Bleu Blanc, que 
Larbaud publica o Divertissement Philo-
logiques, começado durante a sua estadia 
no Buçaco, onde exara e tece curiosas 
considerações sobre os vocábulos e ex-
pressões da língua po rtuguesa que mais o 
haviam sensibilizado. 

Mas porquê a escolha d'A Capital co-
mo primeira leitura, tanto mais que se 
tratava de um póstumo, cujo texto apre-
sentava uma fixação discutível e também 
um volumoso corpo de cerca de 600 pági-
nas? Recomendação especial de algum 
confrade português, ou simplesmente por 
se tratar de uma obra densamente lisboe-
ta, para quem, como Larbaud, apreciava 
os ambientes e a cor local? (6) Sabemos 
apenas que o escritor é arrebatado pelo 
processo queirosiano; ou seja, esse modo 
de escrever sobre o qual o próprio Eça 
disse um dia, muito justamente, pondo 
em dúvida o seu poder de criar almas: «E 
todavia não me falta o processo: tenho-o 
superior a Balzac, a Zola e tutti quanti.» 
(7) 

Leitor fascinado 

Valéry Larbaud lê, assim, A Capital, 
deslumbrado, sem com certeza suspeitar, 
ser esse o póstumo queirosiano que mais 
problemas levanta aos especialistas, pela 
quantidade de versões manuscritas exis-
tentes, com provas impressas à mistura, 
fragmentos, pa rtes de difícil articulação. 
O fascínio da leitura leva-o, pouco de-
pois, a fazer uma sugestiva análise do ro-
mance, exagerando, talvez, a isenção 
crítica com que vê a posição de Eça: 

«A narrativa, linha nítida e firmemente 
traçada, vai a direito, sem digressões, 
sem morceaux de bravoure, sem descri-
ções nem reflexões morais. Nada de falsas 
colagens: a sátira e o cómico saem do 
próprio fundo das situações. Nada de te-
se, nada de ideais preconcebidos, nem 
por, nem contra a centralização. Nada de 
julgamento crítico, nem de intenção polí-
tica. É a ausência de tudo isto que dá ao 
livro a sua grande classe: o espelho apre-
sentado à Natureza, mas um espelho inte-
ligente, consciente das perspectivas, dos 
volumes, das sombras, dos prolongamen-
tos, das afinidades, dos movimentos e dos 
contrastes das coisas reflectidas.» (8) 

O fascínio desta leitura vai conseguir, 
também, como assinala Coimbra Ma rt ins 
(9), o «estranho prodígio» de vermos Va-
léry Larbaud resumir com minúcia este 
romance, sem se dar conta das estreitas 
relações que ele demonstra com as Ilusões 
Perdidas de Balzac, como vários críticos 
têm assinalado, já que — é Coimbra 
Martins ainda a dizê-lo — é a pa rtir desta 
leitura que Valéry Larbaud faz este juízo 
do autor d'Os Maias: «Imagino o que de-
ve ser a sua obra de romancista: um 
quadro admiravelmente nítido e comple-
to da sociedade po rtuguesa dos últimos 
trinta anos do século XIX.» (10) Por tal 
forma específico e nacional havia pareci-
do a Larbaud o entrecho d'A Capital! 

«A Relíquia» e o pícaro 

Em 1941 é publicada a tradução fran-
cesa d'A Relíquia, feita por George Rae-. 
ders (11) e revista por Valéry Larbaud, 
que escreve para esta edição um prefácio, 
cuja tradução aqui se publica, pelo inte-
resse que os seus pontos de vista apresen-
tam para os leitores de Eça de Queiroz. 
De facto., como faz notar Guerra da Cal 
(12), Valéry Larbaud foi o primeiro críti-
co a relacionar A Relíquia com o roman-
ce picaresco do tipo clássico espanhol, re-
lação esta de grande importância para a 
interpretação e valorização dèsta obra, ti-
da pela crítica estrangeira como uma das 
melhores criações de Eça de Queiroz 
(sendo a mais traduzida e a que maior 
número de edições atingiu) mas, nem 
sempre devidamente valorizada pela críti-
ca luso-brasileira, quando a aprecia em 
termos de lógica e verosimilhança. 

Repare-se que Larbaud se refere à es-
trutura deste livro «como apresentando a 
bela ordenação de um tríptico», o que 
contrasta singularmente com as reservas 
feitas por essa crítica. 

Tendo sofrido em 1935 uma congestão 
cerebral que o torna afásico, Valéry Lar-
baud vem a falecer em Vichy, em 1957, 
deixando aos apreciadores de prosas sub-
tis e poéticas a reflexão de um requintado 
escritor. • 

1 Valéry Larbaud — Oeuvres, Paris, Galli-
mard, Bibliothèque de la Pléiade, 1970, p. 
1270 

2 José Rodrigues Miguéis — Espelho Poliédri-
co, Lisboa, Estúdios Cor, 1972, p. 117 

3 Citado por Robe rt  Mallet in: Journal 1912-
1935 de V. Larbaud, Paris, Gallimard, 1955 

4 Valéry Larbaud — Oeuvres, p. 924 
5 Id., p. 949 
6 Diz Pierre Hourcade, pe rtinentemente, a este 

respeito: «Pode haver quem lamente que um 
acaso mais feliz não tenha feito chegar às 
mãos desse infatigável e erudito leitor uma 
obra mais geralmente consagrada de Eça de 
Queiroz. Será um erro — já que a experiência, 
por ter ocorrido em tão completas condições 
de ingenuidade, é por isso mesmo mais signifi-
cativa. Ficou feita a prova de que um homem 
de gosto e de cultura, desconhecedor da litera-
tura portuguesa, pode ser atraído pela obra de 
Eça de Queiroz tal como ela é, sem o incentivo 
de qualquer glosa e sem nenhuma iniciação 
prévia; que um grande romance de Eça, como 
todas as obras-primas de ficção em quaisquer 
línguas, pode perfeitamente dispensar intro-
dutor, impor-se pelo mérito da sua própria 
evidência, ascender de algum modo e por qua-
lidade intrínseca à universalidade» (Temas da  
Literatura Portuguesa, Ed. Moraes, Lisboa, 
1978, p. 88)  

7 Novas Cartas Inéditas de Eça de Queiroz, Rio 
de Janeiro, Alba Editora, 1940, p. 30 

8 Valéry Larbaud — Oeuvres, p. 957 
9 António Coimbra Martins — Ensaios Queiro-

sianos, Lisboa, Publicações Europa-
América, 1967, p. 377 

10 Valéry Larbaud — Oeuvres, p. 957 
11 	La Relique, Paris, Fernand Sorlot, 1941 
12 Ernesto Guerra da Cal — A Relíquia Roman-

ce Picaresco e Cervantesco, Lisboa, Grémio 
Literário, 1971, p. 14 
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Armando de Castro  

Uma análise serena, objectiva e fundamentada  
do que era o "IMPÉRIO COLONIAL PORTUGUÊS",  
no início das guerras de libertação em  
Africa alimentadas com sangue, dor  
e vergonha, ao longo de  
dezenas de anos.  

Poucos meses após o lançamento,  
a 2.a edição de um livro obrigatório  
para um conhecimento mais  
profundo de uma pa rte da  
história contemporânea Po rt uguesa.  

MA .; 

IA!r,  

O prefácio d  "A Relíquia 
 

„  

Eça de Queiroz pertence já à história  
da literatura portuguesa como Zola e  
Maupassant pertencem à da literatura  
francesa e A Relíquia, a sua obra mais  
célebre. foi traduzida em várias línguas.  
Há muito que ela devia ter surgido em  
Francês, e o atraso com que aparece nes-
ta língua seria penoso para o amor pró-
prio dos nossos lusitanistas, se não tivesse  
por origem, obstáculos de razão pura-
mente comercial. É bem verdade, infeliz-
mente, que as duas literaturas de língua  
portuguesa são ainda muito insuficiente-
mente conhecidas entre nós; mas, no que  
respeita a Eça de Queiroz, os letrados  
franceses que as estudam e que poderiam  
ter apresentado este escritor ao público  
de língua francesa não merecem censura:  
de há muito que eles preparam os leitores  
para acolherem com a atenção que mere-
cem as obras deste grande romancista.  

Eis aqui, finalmente, A Relíquia, in-
tegralmente traduzida por George Rae-
ders, de quem podemos esperar, confia-
damente, outras interpretações de obras  
literárias portuguesas e brasileiras, e que  
assim enfileira, muito honrosamente,  
entre a pequena falange dos nossos lusita-
nistas.  

A bem dizer, nem eu nem ele pensamos  
que A Relíquia deva ser considerada co-
mo a obra-prima de Eça de Queiroz e co-
mo o livro que, representando-o de um  
modo completo, dispensaria os que o  
querem conhecer e saborear, da leitura  
dos seus outros romances, particularmen-
te d'Os Maias. Interessava, porém, que A  
Relíquia, devido à sua própria celebrida-
de  internacional, fosse o primeiro a tor-
nar-se acessível aos leitores franceses. En-
contrar-se-ão, de resto, aí, todas as quali-
dades e também os defeitos que caracteri-
zam Eça de Queiroz, como estilista, como  
narrador, como pintor e crítico de costu-
mes e como intérprete da vida.  

Tudo ignoro da literatura crítica que  
acolheu A Relíquia e que acompanhou, 

 à medida que a sua reputação se expandia  

e se fixava; suponho porém, que este livro 
deve ter encontrado uma viva oposição 
por parte de muitos espíritos religiosos, 
sobretudo em Portugal e nos outros paí-
ses católicos. Devem tê-lo acusado de pôr 
ao alcance de um público numeroso e sob 
uma forma muito atraente, o agnosticis-
mo que prevalecia na época entre as elites 

 intelectuais da Inglaterra e da França. 
Era um ponto de vista muito limitado; 

era fazer deste livro uma obra de propa-
ganda, embora ele esteja muito longe e 
muito acima de qualquer atitude apolo-
gética, e a sátira, que é um dos seus ele-
mentos, não seja posta ao serviço de ne-
nhum partido. 

Esta sátira atinge, com efeito, quase 
todas as personagens e todas as situações 
que nos são descritas. Trata-se de uma 
crítica impiedosa e clarividente da socie-
dade que ela descreve e da imperfeição 
humana em geral. Porque é preciso ter 
em atenção que o romancista português, 
se nos pinta tipos e momentos da socieda-
de portuguesa do seu tempo, nunca sacri-
fica o interesse humano à cor local e que, 
por outro lado, Eça de Queiroz não toma 
nunca partido entre os dois momentos 
históricos desta sociedade que ele nos 
mostra: o conflito de duas gerações, a 
oposição entre uma burguesia do antigo 
regime, monarquista e teocrática, tal co-
mo as ordens religiosas e em particular os 
jesuítas a tinham formado e aperfeiçoado 
no séc. XVIII, e os filhos desta mesm a . 
burguesia, tal como o espírito anti-
religioso e liberal do séc. XIX os havia 
modelado. 

A velha burguesia do antigo regime, 
representada por Dona Patrocínio das 
Neves, só aparentemente é mais maltrata-
da do que a jovem geração livre pensado-
ra, representada pelo seu sobrinho Teo-
dorico Raposo. Não há dúvida que a reli-
gião «estática», sem ardor, nem caridade, 
nem esperança, nem fé verdadeiramente 
vivas e inspiradoras de obras, esta reli-
gião petrificada na rotina de práticas ex- 

teriores, que é aquela que Dona Patrocí-
nio das Neves impõe ao seu sobrinho, 
possui algo de odioso e de repugnante, 
mas a revolta secreta e a hipocrisia siste-
mática de Teodorico, e mais ainda: a bai-
xeza das suas aspirações de burguês «libe-
ral» e incréu, sensual e materialista — as 
características do burguês desprezado, 
amaldiçoado e vilipendiado pelos român-
ticos — impede-nos de lhe conceder essa 
simpatia de leitor ou de espectador pela 
qual nós nos identificamos, mais ou me-
nos, com o herói de um romance ou de 
uma comédia. Ora é bem o que preten-
deu Eça de Queiroz, e veremos com que 
habilidade ele soube partilhar a nossa an-
tipatia, em quantidades iguais, entre a 
velha beata e o jovem burguês, baixamen-
te cúpido e estroina. Tudo seria diferente 
se víssemos, quer um sentimento religioso 
vivo na tia, quer uma revolta aberta no 
sobrinho e a comédia volver-se-ia drama 
se estes dois elementos fossem de par. 

De facto, o interesse substitui-se à sim-
patia, na medida em que o autor soube 
interpretar com força e nitidez a vida que 
ele tinha diante dos olhos. 

A obra apresenta a bela ordenação de 
um tríptico, cujas portadas exteriores 
pertencem, pela técnica e pela matéria, 
ao género picaresco atenuado e enriqueci-
do, menos exteriormente cómico e mais 
penetrado de consciência, que é a forma 
com que Eça de Queiroz parece ter-se ex-
primido com mais à-vontade, amplitude e 
arte. A portada do meio é completamente 
diferente: é uma «viagem no passado», 
uma destas grandes reconstituições histó-
ricas, — aqui, evangélica, — que os pro-
gressos da arqueologia inspiraram a al-
guns dos melhores romancistas do séc. 
XIX. É claro que este sonho não é senão a 
transposição literária dos trabalhos ar-
queológicos que tornaram possíveis estas 
reconstituições, tanto na literatura como 
na pintura; e é perfeitamente evidente 
que a personagem de Topsius não foi 
imaginada e introduzida no romance se- 

não para justificar, poeticamente, este 
vasto quadro histórico. Notar-se-á, alias, 
que Topsius, no fim deste sonho, se 
transfigura e, de personagem cómica de 
romance picaresco que era, torna-se por 
momentos o sábio inspirado e sublime, 
ou melhor, a própria Ciência, tal como o 
séc. XIX a concebia. E assim se fez repa-
ração honrosa à sábia Alemanha, um 
pouco ridicularizada, gratuitamente, na 
pessoa de Topsius. Quanto à própria par-
te histórica, pode dizer-se que ela om-
breia com Flaubert e, por outro lado, que 
anuncia as magnificências das «Figuras 
da Paixão do Senhor» de Gabriel Miró. 

A presente tradução, muito escrupulo-
sa, não deixa qualquer obscuridade no 
sentido do texto: tudo foi exactamente 
traduzido por Georges Raeders. Contu-
do, o leitor de Eça de Queiroz que não 
conhece Lisboa e particularmente o leitor 
d'A Relíquia que não visitou, a Palesti-
na, terá vantagem, para melhor seguir o 
desenrolar da narrativa, em consultar 
planos e cartas. Com  efeito, trata-se de 
um escritor que, a despeito da sua vasta 
cultura cosmopolita, soube permanecer 
perfeitamente nacional, pela escolha dos 
meios, das personagens e dos sítios que 
descreve.  

Não acrescenterei a estas considerações 
muito gerais, quiçá demasiado gerais — 
possam elas atrair a curiosidade de al-
guns leitores franceses para as riquezas  
das literaturas de línguas portuguesas — 
senão uma indicação, que o tradutor não  
podia de modo algum fornecer e que en-
contrará lugar, de preferência, numa in-
trodução: o nome de família de Teodorico  
Raposo tem um sentido e corresponde  
muito precisamente ao nome de família  
francês — Renard, com a mesma ideia de  
finura matreira que se liga, em Portugal,  
como em França, à raposa, a Goupil, ao  
herói do Romance de Raposa. •  

Valéry Larbaud  

Joseph North  
A guerra civil de Espanha,  

o encontro com Charlie  
Chaplin, a visita  

ao recém - libertado campo  
de concentração de Dachau,  

o retrato de Hemingway, a  
vida em Cuba antes da  

revolução.  

Memórias  
de um jornalista  
americano  

Quasi duas décadas de experiências  
de um jornalista no rte-americano que  
num livro de memórias descreve e faz  
reviver factos, acontecimentos e  
figuras de um período decisivo da  
história. do mundo.  

CD\_:. distr 1b:; ,.;,.. :,^^..  
editorial  

na estrada do juturo CAMINHO  

dóNr?b;.'trs6.,^,  

di . 



Caminho 
Nuno Bragança 

O
meu amigo A é um homem 
com certas qualidades aci-
ma do vulgar. A primeira 
consiste em ele ser portador 
de uma riqueza humana 

oculta por um compo rtamento que o fará 
passar desapercebido em reuniões mun-
danas. Que de resto não frequenta, em-
bora a sua opção de vida o leve a constan-
tes contactos com inúmeras pessoas. A 
segunda qualidade dele é uma invulgar 
capacidade de trabalho, aliada a uma 
constante disponibilidade para a luta — 
mais forte que qualquer tentação de con-
forto; disponibilidade que o tem posto ac-
tivamente ao lado dos que se batem pelo 
direito à vida. E o meu amigo A não tem 
tido mãos a medir. É ce rto que são mãos 
fisicamente fo rtes, daquelas que dão si-
nal de uma virilidade de «homem tran-
quilo». 

As origens sociais de A são daquelas 
que uma linguagem de salão dirá «humil-
des». Mas como isto das origens implica 
muita coisa, A aprendeu rapidamente, 
antes ainda de poder ler, que a organiza-
ção da Sociedade em que nascera era in-
justa: de um lado, uns tantos com tantos 
bens que dão em males; de outro, uma 
maioria com carência dos bens mais es-
senciais: a injustiça colectiva não é inven-
to demagógico, mas apenas uma realida-
de linear para quem tenha os olhos lim-
pos. E aprendeu outra coisa, que não es-
queceria nunca mais: a fortuna em gene-
rosidade que abunda nos chamados des-
protegidos pela sorte — em verdade, 
desprotegidos pela organização económi-
ca e social. Daí resultou ter o meu amigo 
A compreendido que a vida colectiva, pa-
ra ter saúde e fazer crescer, passa pelo 
contacto pessoa-a-pessoa. Não o do estilo 
«'tás porreiro?», mas sim o da capacidade 
de aproximação que é natural nos campo-
neses e nos pescadores (aproximação no 
sentido de encontro construído pouco a 
pouco, na intimidade), e fo rte (de outro 
modo) no operariado, em que a seiva das 
origens e a camaradagem permitem resis-
tir à desumanização brutal do trabalho 
nas grandes fábricas. 

Quando A cresceu, deu consigo e com 
a nação, da qual nascera, estrafegados 
pelo veneno salazarista. Como é coerente, 
foi à luta. Luta que não abrandou com o 
marcelismo: A tinha, em 68, a consciên-
cia política bastante para saber o que o 
marcelismo inevitavelmente iria ser. Por-
tanto, o nosso homem deu o melhor da 
cabeça e do corpo a essa luta, sem hesita-
ção — porque a sua mobilização interior 
não lhe vinha de conceitos vagos, muito 
menos do daquele prazer torcido que cer-
tas personalidades experimentam nos ac-
tos clandestinos. A lutava para poder um 
dia trabalhar às claras, na edificação de 
uma comunidade portuguesa em vias de 
justiça. 

Breve se tornou alvo da perseguição da 
PIDE (não acrescento «e depois da DGS» 
porque esta última foi a primeira com 
outra sigla, tal como a que está hoje no 
forno será a continuação da DGS: os Pi-
des mais sinistros andam aí à vista, na in-
solência de quem sabe que ganhou a pa-
rada: assunto para outro texto. Lá irei 
um dia destes). A sentiu no dia-a-dia e 
sobretudo na noite-a-noite aquele bafo de 
perseguição que só quem o experimentou 
sabe em que consiste. Acabou por ser 
preso, e mais duma vez. Não por ter co-
metido erros de combate, mas por erros 

vindos doutras bandas. Quando da últi-
ma prisão, viu a casa enxameada de saca-
nas, que ali mesmo começaram a tentar 
demolir-lhe a resistência. Ele vivia com a 
mulher e a sogra. A mulher estava grávi-
da de seis meses e meio. A sogra era uma 
alentejana, que depois de explorada na 
sua província natal apanhara a escola de 
ser esposa de operário do Barreiro, e ad-
quirira um daqueles medos da Polícia e 
da Guarda que só a revolta da pobreza 
vence. Os Pides, devassando toda a casa 
na chacota grosseira, detiveram-se a 
achincalhar o que de mais íntimo encon-
traram, tal como cartas daquelas que nos 
custa queimar mesmo quando estamos vi-
giados. Em seguida, A, a mulher grávida 
e a sogra seguiram para Caxias. A foi tor-
turado, sabendo que a mulher e a sogra 
podiam estar passando pelo mesmo no 
mesmo edifício. Ele não «rachou»: ou se-
ja, não denunciou ninguém nem nada. E 
saiu abalado mas direito. Para continuar. 

Após o 25 de Abril, lançou-se ao labor 
que mais o seduzia: o'cooperativismo. La-
bor gratuito, é claro, feito à custa do sono 
normal e dos tempos livres. Que, para 
ganhar a vida, A tinha de exercer uma ac-
tividade remunerada: primeiro foi técnico 
sindical, depois foi professor do ensino 
secundário. 

Esta apresentação faz-me correr o risco 
de maçar. Ou não? Repare, leitor amigo: 
na minha intenção de comunicar, eu quis 
fornecer os dados de um anti-herói, que 
viveu o seu combate antifascista como o 
anteparto de outra Sociedade, para a 
qual ele tinha planos de trabalho raso — 
sem cargos importantes, sem foto e nome 
nos jornais. Mas isso é o modo dele, que 
por coerência me pediu para não escrever 
o seu nome neste texto. 

Encontrámo-nos há dias. Sabíamos 
que dentro em pouco deixaríamos de po-
dermos ver-nos. Então eu peguei no gra-
vador, onde às vezes registo material para 
o meu Diário. Eu desejava ficar com uma 
recordação do meu amigo A. 

Passo a transcrever alguns passos da 
nossa última conversa grande: 

Eu — «Vais então para Moçambique.» 
A — «Vou. Vou trabalhar na formação 

e dinamização de cooperativas. No sector 
agrícola e no da comercialização. Vou 
também pensando no sector artesanal.» 

Eu — «Porque é que te contrataram?» 
A — «Os moçambicanos sentiram a ne-

cessidade de uma certa marcha atrás nas 
teorias de que a produção agrícola não 
tem viabilidade, no mundo de hoje, sem 
grandes concentrações de máquinas de-
pendentes de tecnologia estrangeira. Eles 
pensam que a produção moçambicana 
precisa de um novo arranque, com as pes-
soas aprendendo progressivamente a pro-
duzir, não apenas para a satisfação de ne-
cessidades pessoais, mas para contribui-
rem cada vez melhor para a satisfação 
das necessidades nacionais. Contudo, isto 
necessita — foi-me dito pelos que me con-
vidaram e depois me contrataram — de 
uma metodologia que respeite as capaci-
dades dos actuais trabalhadores da terra 
moçambicana. Para encu rtar, ó pá: se for 
preciso trabalhar com enxadas e arados, 
vai-se por aí.» 

Eu — «Essa descoberta já tem larga di-
fusão em teóricos contemporâneos, so-
bretudo europeus. E toda a noção da soft-
technology, traduzível por tecnologia le-
ve. Esta teorização defende a ideia segun-
do a qual, para o arranque dos países 
pobres, deve recorrer-se, quer à organiza-
ção de grupos restritos, quer a técnicas 
simples, que podem ir até ao recurso à 

enxada e ao arado, como disseste. Coisas 
que parecerão loucura aos dirigentes e 
técnicos da estratégia capital-intensiva, 
apontada às unidades de produção gigan-
tes.» 

A — «Moçambique encontrou-se prati-
camente a zero quando conquistou a in-
dependência política. A tentativa de sair 
desse buraco mediante a impo rtação das 
técnicas de produção agigantada, de que 
acabas de falar, estava condenada ao fra-
casso: não tinha em conta as característi-
cas locais, ou seja coisas como os modos e 
costumes das pessoas, e o próprio clima. 
Do que conversei com os moçambicanos, 
fiquei convicto de que eles sentem a ne-
cessidade de os técnicos estrangeiros re-
flectirem em conjunto com as pessoas do 
.sector rural, discutirem com elas sobre 
quais os melhores meios para a organiza-
ção da produção — à luz da tal experiên-
cia de que as tecnologias avançadas são 
contraproducentes numa sociedade como 
Moçambique.» 

Eu — «E o problema das etnias? Da 
linguagem?» 

A — «Inicialmente haverá intérpretes. 
Mas cá por mim, vou decidido a tentar 
aprender o que me for possível desses dia-
lectos, enfim o suficiente para a comuni-
cação directa com as pessoas. É que tem 
de haver uma relação de troca. Eu não 
vou na estupidez segundo a qual o bran-
co é o `daquela raça', e sabe tudo acerca 
de civilização. Eu vou tentar aprender 
tanto quanto tentarei ensinar. Há em 
Africa riquezas incalculáveis (não estou a 
falar de petróleo). Por exemplo: para 
além das tradições, há o Direito, que re-
gula as trocas, o casamento, a responsa-
bilização pelos filhos, etc. Há em Africa 
valores culturais a respeitar, incremen-
tar, a dar a conhecer ao resto do mundo. 
Penso que muitos desses valores, em Mo-
çambique, estão por inventariar.» 

Eu — «O teu projecto não vai sofrer 
com os resultados da fórmula `Dilatar a 
Fé e o Império?'» 

A — «Essa `dilatação da fé...' Bom, tu 
sabes, tanto como eu, que ela foi predo-
minantemente um instrumento ao serviço 
da opressão colonialista. Se abstrairmos 
de casos mais ou menos isolados, a `dila-
tação da fé'. pelas nações colonizadoras 
foi um processo para dominar grandes 
parcelas da humanidade. E daí que essa 
`fé' tenha sido imposta, até pela espada. 
Não estou só falando de Africa: Lembra-
te do que aconteceu aos índios nas Améri-
cas, especialmente na latina. Esse estilo 
de missionarismo não respeitou a religião 
cristã, que deve ser um veículo de amor 
entre as pessoas, um instrumento da li-
bertação delas, seres humanos que são. A 
religião cristã deve defender tudo quanto 
seja necessário à livre vida das pessoas, se 
quiser ser ouvida como mensageira de 
salvação eterna.» 

Eu — «Como é que te sentes diante dis-
so tudo?» 

A — «Olha eu nasci há 43 anos. Sinto 
a vertigem de quinhentos anos de erros 
que têm de ser vencidos. Eu e os que es-
tão perto de mim temos de começar um 
trabalho contra quinhentos anos de alian-
ça entre a opressão colonizadora e a Igre-
ja. Por fim, os africanos viram-se obriga-
dos a se organizarem para conquistar a li-
berdade, e agora continuam a terem de 
saber unir-se noutra luta: a necessária 
para vencer a miséria em que os deixámos 
atolados.» 

Eu — «O que é que o cristianismo tem 
a ver contigo?» 

A — «A minha formação é cristã. Foi 

ela que me abriu os olhos para a realida-
de tremenda das pessoas marginalizadas. 
O cristianismo continua a ser o solo don-
de brotam as minhas decisões. E penso 
que o cristianismo continua a ser propos-
ta de vida, apta a conseguir a verdadeira 
Paz — dentro de cada pessoa, dentro das 
nações. Entre os indivíduos e entre as na-
ções.», 

Eu «Cristianismo sem Cristo?» 

A - --«0 cristianismo nasce da própria 
figura de Cristo, assenta nela. Mas Cristo 
disse que os cristãos eram fermento, eram 
o sal da Terra. Então, os cristãos devem 
trabalhar na estruturação da Sociedade.» 

Eu — «Como vês o futuro?» 
A — «Sinto.  que a linha passa pela 

construção de um sistema que dê resposta 
à procura de um equilíbrio-felicidade. 
Mas isto começa pela alimentação, a as-
sistência médica, a habitação, a escolari-
dade. A Igreja desligou-se da atenção a 
isto. Mas eu nunca vi em Cristo alguém 
que apontasse um céu distante e depois 
gostasse de ver as pessoas atoladas.» 

Eu — «Tu és português e sabes de coo-
perativismo. Tentaste até hoje trabalhar 
em Portugal. O que é que aconteceu?» 

A — «O meu trabalho não tem saída 
cá. Devia ser feito cá, tendo em conta as 
realidades portuguesas. Mas tudo agora 
está orientado para a grande empresa, 
mesmo quando tenha o nome de coopera-
tiva. O Código do Cooperativismo foi 
aquela machadada. Os dinheiros públi-
cos e a vontade dos dirigentes actuais es-
tão orientados nessa direcção. Se eu con-
tinuasse a trabalhar em Portugal, seria 
na linha da pedinchisse para tapar bura-
cos e, no fundo, a contribuir para ocultar 
as injustiças do sistema. O nosso trabalho 
foi perseguido e prejudicado pela descon-
fiança das estruturas locais, políticas e re-
ligiosas. Quando estas perceberam que 
não estávamos ligados a qualquer parti-
do, disseram que aquilo era `coisa da Ma-
ria de Lourdes Pintasilgo'. E a descon-
fiança não abrandou, mesmo nada.» 

Eu — «Estás ao corrente das últimas 
sobre a nossa entrada para a CEE? Estou 
a pensar, por exemplo, na proposta apre-
sentada ao Conselho de Ministros pela 
Comissão Europeia. Proposta em que se 
afirma que o atraso da nossa agricultura 
tem, entre outras causas, um excesso de 
mão-de-obra. E a ce rta altura está escrito 
na proposta: `As modificações estruturais  
exigirão tempo, dinheiro e imaginação.' 

 Não duvido de que o tempo nos seja im-
posto, e o dinheiro nos seja vendido. 
Quanto à imaginação, tenho a suspeita 
de que seja coisa bem diferente do que tu 
e eu consideramos imaginação — ou seja, 
uma prática criadora, feita ao ar livre e 
não nos segredos do Poder.» 

A — «Pois é. O pequeno e médio pro-
dutores agrícolas vão ser cilindrados.» 

A olha para o relógio: sei que tem  
muitíssimas coisas a fazer antes da parti-
da, marcada para breve. Eu olho para  
ele: um visionário? Penso que nem por  

sombras. E as autoridades moçambica-
nas que o convidaram não são feitas de 
gente de olhos em alvo, ou sobraçando a 
última «novidade» de livraria. A guerra e 
agora a luta contra a miséria não são coi-
sas para gente de tertúlias. 

A e eu vamo-nos despedir. Há situa-
ções em que um abraço vale mais que dez 
discursos. Abraçamo-nos, acompanho-o 
até à porta. Fico a olhar-lhe o vulto que se 
afasta para o mato. Penso-digo em silên-
cio: «Boa sorte, boa sorte, pá. Acho que  
estás no teu caminho. Continua, amigo.  
Até já.» •  
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Numa História que não é linear, o Liberalismo aqui instaurado foi apenas o político, sem a contrapartida econ 
revolução política antes de se ter verificado a expropriação dos territórios em poder da antiga nobreza senhoria 
naturais da omissão. 

ómica. Em Portugal fez-se a 
l — com todas as consequências 

Contradiç ões do Liberalismo e m Portugal 
Victor de Sá 

Em três aspectos essencial-
mente se me afigura ade-
quado falar de crise no que 
respeita ao Liberalismo em 
Portugal. Com  efeito, no 

caso português, o Liberalismo andou _ge-
ralmente em contradição consigo pró-
prio: 

1.°) entre o livre-cambismo e o protec-
cionismo; 

2.°) entre o direito de os povos escolhe-
rem a sua forma de governo e o empenho 
de manter um império colonial; 

3.°) entre o respeito pela propriedade 
privada e a necessidade de expropriação 
dos bens da antiga nobreza senhorial. 

Estas três contradições acompanharam 
o processo de instauração do Liberalismo. 

. desde a sua origem em Po rtugal. 
A contradição resulta das múltiplas 

medidas proteccionistas adoptadas pelas 
primeiras Cortes liberais: proibição de 
importação de cereais e farinhas, de azei-
te, de porcos, vinhos, licores, etc... Eram 
medidas adoptadas de acordo com os in-
teresses da burguesia rural, predominan-
temente representada naquelas Co rtes. 

Assim, os liberais adoptaram o Libera-
lismo politico, mas rejeitaram, aliás com 
justificados motivos de interesse nacio-
nal, o Liberalismo económico ou livre-
cambismo. 

Este assunto tem sido autorizadamente 
tratado; não vou, pois, desenvolvê-lo 
aqui. Fica apenas referido como um dos 
factores que permitem encarar o Libera-
lismo em Po rtugal, desde o seu primeiro 
período de vigência, como um Liberalis-
mo em crise, um Liberalismo em contra-
dição, neste caso com um dos seus pres-
supostos fundamentais, o da liberdade de 
comércio. 

Menos notados têm sido os outros dois 
aspectos: os que respeitam quer à questão 
colonial, quer à questão da propriedade. 
É a eles que passo a referir-me. 

Colonialismo 
e livre escolha 

A História de Portugal não é uma His-
tória linear. Durante vários séculos a vida 
interna deste país, a sua administração 
pública, a situação económica, as vicissi-
tudes do povo, foram o reflexo, ora direc-
to ora indirecto, dos sucessivos impérios 
coloniais ou império tridimensional. 

Com a instauração do Liberalismo res-
salta essa complexidade histórica da nos-
sa vida colectiva. Ela põe em destaque 
outra contradição fundamental que tam-
bém justifica que se possa falar de crise 
desde o início do Liberalismo em Po rtu-
gal. Uma crise que neste caso é bem cla-
ramente de ruptura e não de crescimento. 
Trata-se da incapacidade que tiveram as 
Cortes liberais po rtuguesas de aceitar a 
descolonização do seu tempo. Foi a des-
colonização americana com a sua compo-
nente brasileira. O Brasil era então a nos-
sa maior colónia, e sobre ela assentava há 
muito a vida económica de Portugal. 

De nada valeu ter Fernandes Tomás 
proclamado nas Co rtes (Março de 1822) o 
direito liberal que tem cada povo de es-
colher a forma de governo que melhor en-
tender. No próprio mês em que no Brasil 
o príncipe Pedro proclamava a indepen-
dência (Grito do Ipiranga, 7.IX.1822), os 
liberais consignavam na sua primeira 
Constituição (23.IX.1822) que a Nação 
era formada por «todos os portugueses de 
ambos os hemisférios» (artigo 20.°). A 
Constituição liberal apontava mesmo pa-
ra a criação de um império luso- 

brasileiro, que tomaria o nome, já defini-
do, de «Reino Unido de Portugal, Brasil e 
Algarves» (a rt igo 20.°). 

Se dissociarmos a questão política da 
questão colonial não compreenderemos a 
razão do longo processo de instauração 
do Liberalismo em Po rtugal, nem as 
complexas vicissitudes por que passou, 
quer internas quer internacionais. O 
problema da descolonização, ou seja na-
quele tempo a independência do Brasil, 
está no cerne da compreensão das dificul-
dades e do condicionalismo da instaura-
ção do Liberalismo em Po rtugal. 

Entre a Constituição votada em 1822 e 
a Carta Constitucional outorgada em 
1826 vai um abismo, que não é apenas 
ideológico, respeitante à concepção do 
poder. Graves acontecimentos ocorreram 
entre os dois estatutos constitucionais: a 
Vilafrancada (1823), que aboliu a primei-
ra Constituição; a Abrilada (1824), que 
pôs em presença as diferentes forças e in-
fluências estrangeiras no nosso país; as 
dificuldades para o reconhecimento da 
independência do novo Estado brasileiro, 
só conseguido em 1825; e a própria morte 
do soberano português, João VI, uma 
morte quase súbita em 1826 e justificada-
mente suspeita de envenenamento. Esta 
morte ocorreu quando João VI contesta-
va, junto da coroa britânica, a forma 
abusiva como um diplomata inglês usara 
a sua procuração no reconhecimento da 
independência da antiga colónia. 

Na conjuntura restauracionista de uma 
Europa nessa altura influenciada pela 
«Santa Aliança», aquelas vicissitudes da 
política interna po rtuguesa corresponde-
ram a etapas 1ecessárias para tornar irre-
versível a separação do Brasil. O diplo-
mata britânico (»sir» Charles Stua rt) que 
no Rio de Janeirq assinou em nome do rei 
português o reconhecimento da indepen- 

dência foi o mesmo que trouxe para Por-
tugal os decretos do imperador do Brasil 
e sucessor da coroa de Po rtugal. A abdi-
cação de D. Pedro na filha de seis anos, 
Maria da Glória (2 de Maio) acompanha-
va a Carta Constitucional (24 de Abril) 
que, logo no seu art igo 2.°, circunscrevia 
o território nacional ao Reino de Portugal 
e Algarves, sem que se fizesse mais men-
ção .a portugueses «de ambos os hemisfé-
rios». Por esta definição a Ca rta represen-
tava para a política de expansionismo bri-
tânico a garantia da irreversibilidade da 
independência brasileira. Quanto às po-
tências rivais da «Santa Aliança», essas 
haveriam de reconhecer que tais medidas 
salvaguardavam tanto os princípios da le-
gitimidade monárquica como a restaura-
cão da autoridade real. 

Num país onde os interesses colonialis-
tas, outros, subsistiram ainda durante 
mais cerca de século e meio, a importân-
cia da questão colonial escapou, ou foi es-
camoteada, pela historiografia oficial 
portuguesa. Mas não pode subestimar-se, 
por mais tempo, a importância deste as-
pecto nas complexas lutas travadas para 
a instauração do Liberalismo em Po rtu-
gal. 

A questão da propriedade 

O terceiro aspecto da crise do Libera-
lismo português liga-se à grave questão 
da propriedade. 

Desde o primeiro período liberal que a 
propriedade privada era definida, como 
se lê na Constituição de 1822, como «di-
reito sagrado e inviolável» (a rt igo 6.°). A 
Carta de 1826 atribuiu-lhe também o ca-
rácter de inviolabilidade (a rt igo 145.°). E 
Mousinho da Silveira, em 1822, insistiu 
nesses atributos desde o seu primeiro de- 

ereto, ainda nos Açores. Trata-se, efecti-
vamente, de um postulado fundamental 
do Liberalismo. Eram preceitos legais e 
constitucionais que reproduziam em Por-
tugal, no segundo qua rtel de Oitocentos, 
o que a burguesia francesa definira em 
fins do século anterior:  primeiro  na De-
claração dos Direitos do Homem (1789), 
depois na  Constituição  de 1791, final-
mente no Código Civil napoleónico 
(1804). 

Mas, em França, as insurreições cam-
ponesas tinham sido anteriores à queda 
do poder absoluto, e persistiram ainda. 
Em Julho e Agosto de 1789 dava-se por 
toda a parte a revolução municipal, e os 
camponeses armados destruíamos diplo-
mas antigos e incendiavam até os castelos 
para fazerem desaparecer os respectivos 
tombos. A declaração de extinção do re-
gime feudal precedeu de 20 dias (4 de 
Agosto) a Declaração dos Direitos do Ho-
mem. E, dadas as aflições do Tesouro 
Público, os bens de mão-morta foram 
postos à disposição da nação (2 de No-
vembro de 1789), passando desde logo a 
ser adquiridos pela burguesia. 

Assim, quando a Constituição france-
sa, e depois o Código napoleónico, decla-
raram a propriedade privada como invio-
lável, era já da propriedade burguesa que 
se tratava. 

Em Portugal, porém, a realidade social 
e económica era totalmente diversa. Aqui 
fazia-se a revolução política antes de se 
ter verificado a expropriação dos territó-
rios em poder ainda da antiga nobreza 
senhorial. As disposições jurídicas sobre a 
inviolabilidade ficaram consignadas na 
lei antes que a propriedade fundiária ti-
vesse passado para as mãos da burguesia. 

Como conciliar, então, o princípio da 
inviolabilidade da propriedade com a ne-
cessidade de libertação da terra? 

Esta foi mais uma das contradições 
entre os enunciados teóricos do Liberalis-
mo e a sua frequente inadequação à reali-
dade socioeconómica po rtuguesa. 

Conservando-se os bens fundiários nas 
mãos da antiga nobreza senhorial, fosse 
hereditária ou de mão-morta, houve que 
criar uma fundamentação jurídica e uma 
justificação histórica para legitimar a sua 
expropriação, sem ferir o princípio da in-
violabilidade. 

A solução jurídica foi dada por Mou-
sinho da Silveira no célebre decreto de 13 
de Agosto, chamado «dos forais», e é nis-
so que verdadeiramente reside a sua im-
portância. Num equívoco a rticulado que 
havia de ser origem de muitas confusões e 
abusos, declarou corno revogadas todas 
as doações feitas pelos reis destes reinos a 
qualquer corporação ou indivíduo de 
qualquer hierarquia que fosse (a rt igos 3.° 
e 5.°). Estabeleceu desse modo os funda-
mentos jurídicos para a expropriação dos 
imensos territórios que subsistiam na 
posse da nobreza senhorial e eclesiástica. 
Mesmo assim, só na sequência da Guerra 
Civil essa expropriação teve lugar. 

Mais tarde, seria Alexandre Herculano 
a encarregar-se da justificação histórica. 
A partir de 1842 (»Uma sentença sobre 
bens reguengos», Op. VIII, e «Aponta-
mentos para a história dos bens da coroa 
e dos forais», Op. VI), procurou de-
monstrar que as terras aforadas não cons-
tituíam propriamente bens patrimoniais. 
Distinguindo entre propriedade privada e 
propriedade pública, defendeu que «os 
reis não podiam alienar os bens do aladio 
real» (»Sobre a questão dos forais», 1858, 
Op. VII). Tinha havido por isso uma 
apropriação ilícita do património públi- 
co. As expropriações não ofendiam a in-
violabilidade da propriedade privada, 
porque representavam apenas a reinte-
gração no domínio público das terras que 
durante séculos tinham sido abusivamen-
te usufruídas pelos donatários. • 
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O Palácio 
Agustina Bessa Luís 

m Roteiro do Porto que vi 
nas mãos destes turistas 
pascais, práticos na troca de 
moeda que até mais pare-
cem saídos dos bancos de 

Genève em vez das pracetas de Colón, é 
coisa para nos dar tratos ao juízo. Porque 
são mais os conventos defuntos do que os 
que vivem; mais as pontes caídas do que 
as levantadas; mais os palácios demolidos 
do que os poupados. Assim, o Palácio de 
Cristal, que não existe mas cuja inaugu-
ração caprichosamente se anuncia, por 
mão do Rei D. Luís, que não sei se era 
chegado entre turba de ajudantes de  cam-
po, com luvas brancas e sorriso militar, se 
vinha com a Rainha, a mais trágica rai-
nha que nós tivemos e que tinha no dedo 
um diamante riscado de escrever nos vi-
dros de Vila Viçosa coisas de uma tristeza 
imprudente, coisas de mulher. 

O Palácio de Cristal marcou no Porto a 
era britânica; a sua influência ríspida, o 
seu snobismo} de colonos cujo espírito às 
vezes se apura entre o desdém e o fracas-
so. Os ingleses deram ao Porto muito de 
maneiras burguesas, muitos termos à 
classe popular. «Jogar o faite» queria di-
zer bater ou lutar, assim como havia uma 
variedade de calão colhido na conversa- 
cão dos escritórios chegados à Feitoria. E 
nas escarpas do Bicalho desciam a galope 
as senhoras, vestidas com uma amazona 
verde e que não tinham nada dessa de-
sastrada imagem de miss que as precep-
toras e as sufragistas deixaram impressa 
desde Malabar até Suez, se é que eu me 
entendo com geografia. Ainda conheci o 
Palácio de Cristal como o quer ver o Ro- 

O Secretariado Nacional da CGTP-Intersindical Nacional, 
em mais este aniversário do 25 de Abril, saúda, em primeiro 
lugar, os trabalhadores e o polo português a cuja luta se 
devem não apenas as transformações políticas, económicas e 
sociais, operadas na nossa sociedade, mas também a sua 
consagração na Lei Fundamental. 

Saúda igualmente todos os democratas e antifascistas e, 
em particular, os gloriosos Capitães de Abril, os quais, através 
de quase meio século de resistência ao colonial-fascismo, 
acabaram por libe rtar o povo português na madrugada de 25 
de Abril de 1974. 

O movimento operário e popular, a pa rtir da grandiosa 
manifestação do 1.° de Maio de 1974 e nos dias imediatos à 
Revolução, encabeçou todo o processo de transformações e 
de reivindicação dos direitos fundamentais que viriam a ser 
consagrados na Constituição da -República  Portuguesa como 
conquistas irreversíveis do povo português. 

A Constituição de Abril consagra, assim, direitos e garan-
tias fundamentais pelas quais os trabalhadores não deixaram 
nem deixarão de se bater, tais como as liberdades de reunião, 
de manifestação, de associação e de expressão, o direito ao 
trabalho,. à Segurança Social e estabilidade de emprego, o 
direito à'grave  e a proibição do'.lock-out» e reconhece o papel 
determinante dos trabalhadores e das suas organizações de 
classe na manutenção e reforço das nacionalizações, reforma 
agrária e direitos dos trabalhadores, como forma de contribuir 
para a criação de condições para o exercício democrático do 
poder pelas classes trabalhadoras. 

Por isso, comemorar o 25 de Abril é reafirmar o apego à 
defesa da Constituição da República Po rtuguesa a qual consti-
tui um sério obstáculo às forças da direita empenhadas na 
destruição do regime democrático e é ao mesmo tempo a base 
concreta para o reforço da unidade de todos quantos lutam 
para levar à prática o projecto que nela se estabelece de uma 
maior justiça, progresso social e p az . O Secreta riado Nacional 
da CGTP-IN associa-se e apoia as comemorações do 7,° 
Aniversário do 25 de Abril que se realizam por todo o País e 
exorta os trabalhadores a nelas pa rticiparem empenhada-
mente, na ce rteza de que a unidade dos trabalhadores e das 
forças democráticas será cap az  de barrar o caminho aos que 
desejam o regresso ao passado e, ao mesmo tempo, de f azer 

avançar  a construção do Portugal de Ab ri l. 

Lisboa, 22.4. 81 

O Secretariado Nacional da CGTP-IN 

No Porto 
a «feira 
do Livro» 

já começou... 

20% 
de desconto em todos os 
livros expostos (saldos, edi-
ções especiais, revistas, 
livros usados, números 'es-
gotados das ' colecções 

Vampiro, Argonauta e Xis) 
e postais antigos. 

A TÉ 30 ABRIL 

76, RUA DA FÁBRICA 

95, RUA DE CEDOFEITA 

VIVA 025  DE ABRIL 

plantado ao gosto da paisagem inglesa, 
com árvores altas, de um verde licoroso e 
leve, e, no,Outono, rolavam maços de fo-
lhas nas avenidas, em queda alta como a 
Onda de Okusai. Não sou ecologista  pro-
fessa, como o não são os que conhecem 
desde criança o campo, lugar sem afec-
tos, necessário mais do que desejável. 
Mas amo a majestade das coisas certas, 
como - a tutelar sombra de uma árvore, o 
perfume da tília, a' morte natural, o fim 
do que serviu a vida. Por isso o discurso 
de Marguerite Yourcenar não me- disse 
muito; teve o belo e circunstancial carác-
ter de uma grande dama, em que a pieda-
de se faz dura, como nas coisas do culto 
religioso, que, por bem, nos deixam te-
merosos e por justiça nos afogam. 

Que somos ainda bárbaros,, não admi-
ra. Um pouco de Medeia, outro pouco 
de Ulisses, e cá nos arranjamos, com so-
frimento mais do que com festa. Mas não  

é preciso que nos lembrem horrores, que 
a terra os dá e nisso temos menos desejo 
do que revolta. Eu, quando oiço acusa-
ções que se parecem a injúrias, estreme-
ço. Já Graham Green tem uma maneira 
de nos contar terribilidades que não sei se 
o faz por sadismo se por virtude; porque 
há homens que têm lesões internas de que 
não se curam, e os outros pagam essa 
maldição com o serem informados com o 
terrorismo das ideias nobres. 

Voltando ao Palácio, ele não era feito 
segundo o nosso feitio, porque um palá-
cio de vidro aqui ninguém  o concebia. 
Gostamos de paredes espessas e janelas 
muitíssimas; mas andar dentro de uma 
nave transparente, que nos surpreende 
em cada gesto, não é coisa que nos agra-
de. Alice, a das Maravilhas, adapta-se ao 
Palácio de Cristal porque nela tudo acon-
tece de dentro para fora; ela própria é de 
vidro, a sua alma está jogada no exterior, 
é um sonho partilhado com o desejo_ 
Quem é a Rainha senão a castrante socie-
dade, e quem é o gato que aparece por fa-
ses senão persuasão e cumplicidade? Le-
wis Carrol é um autor bastante revelador 
e, como todos os ingleses, não gostava de 
crianças. Vê nelas sabe Deus o que, tal-
vez o bárbaro puro. Digo, como Demós-
tenes: «Tendes que ver como as coisas são 
na realidade, atenienses.» E todos nós, 
não só os atenienses, temos que ver como 
as coisas são e deixar um pouco de parte 
este mundo que divaga e sonha, mas que 
não é este mundo. 

O Palácio de Cristal estilhaçou-se para 
dar lugar ao que se chamou a Calote Es-
férica, uma espécie de estádio espacial 
que, de noite, parece uma nave pousada 
entre o arvoredo, com as vigias ilumina-
das e tudo. Aquela robusta arquitectura, 
que nada tem que ver com a rochosa mar-
gem do Douro, mas antes com as aborre-
gadas pedras das planícies alentejanas, 
nunca convenceu os cidadãos. Mas a filo-
sofia de que as pequenas contrariedades 
evitam as grandes, é que predomina na 
cidade há quatrocentos anos para cá. O 
Palácio é o lugar mais concorrido do Por-
to. Para ele incide a cidade popular, nos 
domingos de Verão, com a excepção dos 
que vão à praia minguada e suja abaste-
cer-se de iodo e de gelados. Uma onda de 
gente — não essa gente, como se dizia an-
tes nos primeiros andares da Rua de Ce-
dofeita e de Costa Cabral —, pálida  da 

 sua semana debaixo de telha, na domésti-
ca provisão de empregos em que a rotina 
se torna estima séria, como um namoro 
pobre, essa gente, e não essa gente, diver-
te-se à maneira antiga. Dantes ia à nove-
na, ao sermão, ã bênção com coros; ago-
ra vai ao Palácio comer farturas e ouvir os 
cantores. E tem por eles  urna  ternura fa-
nática, como D. João V podia ter por 
Scarlatti. Ou, então, alguns gandulas, 
fartos da probidade domingueira, pa-
teiam e dizem obscenidades, só para me-
xer com aquela sonsa fantasia, com ganas 
de incendiar tudo, as barracas, a mata se-
cular, a jaula dos periquitos que nidifi-
cam, os tolos, em cativeiro, como se tudo 
fosse selva e espaço dela. Às vezes há uma 
briga, alguém corre, as mulheres clamam 
justiça para o dia de folga; e sentam-se 
nos bancos da avenida, afrouxando as li-
gas até ao joelho, com um ar composto e 
diplomático. O animador pede atenção, 
com a sua voz -gomosa, requebrada; diz 
piadas políticas, não cutiladas leves, mas 
uma chacina para mau entendedor. E há 
quem tenha um súbito pudor, de mistura 
com resignação: «Já não há vergonha...» 
— diz. Mas consola-se com a fusão do 
público que ri, que estala de riso, pondo 
nisso a embriaguez da cumplicidade em 
que as solidões se desobrigam. 

Fora as datas das exposições, da Feira 
Popular, dos comícios, o Palácio retoma 
a antiga veracidade, aquele vibrar das 
folhas que os ventos tocam. Então, o seu 
traçado inglês volta a acentuar-se com a 
distância onde um vulto se desenha, e as 
alamedas pisadas, onde é quase um jogo 
austero_descobrir pegadas, dar-lhes título 
e, valor, abrem-se majestosamente, como 
o mar dos hebreus, tendo por cima a on-
da copada e verde. Ouve-se um,lento var-
rer nos caminhos que descem, escuros co-
mo nos eremi de Itália, já não sei quais. • 

teiro do Porto, com as naves onde se iam 
fazer corridas de patins, com um reboar 
de madeiras que parecia o escalar dos os-
sos da baleia branca. Era um pouco isso o 
Palácio: o ventre de um monstro donde se 
via o mar verde das tílias, onde se expu-
nham rosas em Maio e a pele fumosa da 
«rainha Cláudia». Esse tempo hortícola, 
que sacrificava a Ceres como hoje aos ma-
teriais compensados, tinha ainda uma se- 
veridade vitoriana. Iam-se ver as flores 
como quem assiste a um espectáculo cul-
tural. E desse orvalho azul que parecia 
brotar  do  coração da rosa, ficava uma 
ideia do mundo, um esforço para que a 
beleza moderasse o terrível discurso da 
miséria. 

Nunca achei que o Palácio fosse nenhu-
ma maravilha. Mas aos dezoito anos não 
se entende de estilos, tudo nos parece um 
espaço que contém emoções tão ligeiras 
quanto fantásticas. O recinto, sim, era 
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As capas do "JL;" 
Augusto Abelaira 

p
osso talvez imaginar a reac-
ção de Fulano de Tal à capa 
do primeiro número do  JL. 
Gostou ou não gostou — 
mas admitamos que sim. 

Que foi sensível à solidez megalítica do 
grande algarismo que dominava uma pai-
sagem simultaneamente escurecida e ilu-
minada, um tanto lunar, sensível aos dois 
espadachins que lutavam em nome de 
uma causa desconhecida. Não se deteve 
muito a observa-la, falta a Fulano de Tal 
o tempo para essas coisas, vivemos num 
mundo apressado, e não traduziu sequer 
a sua impressão global numa simples fra-
se. Folheou então o jornal, leu por alto al-
guns artigos, mas, regressando à capa e à 
contracapa, sentiu não haver  entre ela e 
o conteúdo do JL qualquer relação. 

Fulano de Tal não pensou mais nisso, 
tem muito em que pensar, salvo quando 
o segundo número apareceu. Descuida-
do, esquecido, ele talvez não notasse ime-
diatamente que a capa era outra, o jornal 
era outro. O próprio algarismo 2, que de-
veria marcar a diferença, ocultava a dife-
rença, precisamente por ser também um  

algarismo. E o nosso Fulano de Tal ficou 
surpreendido. 

Em princípio, a capa teria de ser muito 
diferente para que o novo JL se distin-
guisse do anterior. Mas não. Erro publi-
citário? Afinal para que serve uma capa 
senão para dar informações? E quando 
descobriu com clareza esta falha informa-
tiva, ocorreu-lhe uma ideia que já o assal-
tara no primeiro número: ausência tam-
bém de informação acerca do conteúdo 
do JL. Ora uma capa, pensou Fulano de 
Tal, serve por um lado para distinguir um 
jornal do jornal anterior e em seguida pa-
ra nos informar acerca dos textos conti-
dos lá dentro, reforçando o interesse por 
eles, espevitando o público. 

Fulano de Tal gostou ou não gostou da 
capa, considerada como um quadro, mas 
considerou-a um errs. E quando chegou 
ao terceiro número... Este tipo (este tipo 
é o João Abel Manta) está a exagerar, dis-
se com os seus botões. Uma capa que não 
informa acerca do conteúdo não é uma 
capa. Mas também pensou o seguinte: 
uma capa que não informa acerca do con-
teúdo do jornal é, ela própria, um conteú-
do. Conclusão ainda vaga, não muito 
consciente. Por outras palavras: se nada 
diz acerca dos textos ela é um texto — e 
um texto lê-se independentemente dos  

outros textos (o artigo da Agustina nada 
 tem que ver com o artigo do Nuno Bra-

gança ou do David Mourão-Ferreira). 
Mas se a capa não é uma capa mas um 
texto estampado na primeira página... 
Esta ideia reforçou-se no terçeiro núme-
ro, confirmou-se no quarto. 

Mas agora, julgo eu, Fulano de Tal viu 
com clareza que se a capa de cada novo 
número funcionava como um texto inde-
pendente dos outros textos contidos no 
jornal, esses quatro textos (essas quatro 
capas) não eram autónomos, mas peças 
de um longo discurso. Um longo discur-
so, uma longa história talvez difícil de in-
terpretar mas que continuava sempre no 
número seguinte — nisso diferindo tam-
bém dos textos que se incluiam no inte-
rior, todos independentes uns dos outros 
não só em cada número do jornal, mas de 
número para número. 

E ao tirar tal conclusão, ao descobrir 
que estava perante um discurso e não pe-
rante uma capa reveladora de outllas coi-
sas exteriores a ela, Fulano de Tal per-
guntou-se: como será a próxima capa? 
Percebeu que ela continuaria a servir-se 
dos algarismos como motivo central, não 
pór falta de imaginação mas porque isso 
obedecia a uma certa aposta imaginativa. 
Aposta que, além do mais, cultivava a 
sobriedade e a repetição. 

Por outro lado, Fulano de Tal com-
preendeu também não poder essa aposta 
continuar indefinidamente e interrogou-
se: até quando? Vai parar na meia dúzia, 
na dúzia, mais tarde? 

Em resumo: Fulano de Tal percebeu 
que se cada capa valia por si mesma, in-
dependentemente dos outros textos do 
jornal, ela não valia por si mesma, inde-
pendentemente das capas anteriores. 
Mas se ele; não valia por si mesma, inde-
pendentemente das capas anteriores, se 
não era um «quadro» como chegara a 
pensar, ela também não valia por si mes-
ma, independentemente dos números se-
guintes — ela criava uma expectativa em 
relação ao futuro, era o capítulo de um 
folhetim, elemento de um todo. De facto, 
João Avel Manta introduzira nela um 
efeito de suspense, obrigando Fulano de 
Tal a perguntar-se, como se estivesse a ler 
um romance policial: que vai passar-se 
dentro de quinze dias? A série dos núme-
ros inteiros acaba ou não acaba? E no ca-
so de acabar, como vai o folhetinista 
manter o suspense? 

Na verdade, as capas do JL são a intro-
dução do suspense policial na fachada 
dum jornal. 

—It 



Eugénio de Andrade: 
"o poeta ama os sortilégios" 
Miguel Serras Pereira 

O
s poemas de Eugénio de 
Andrade, comecei a lê-los 
muito jovem, já (ou ape-
nas?) adolescente. Palavras 
— desde o nome de  cada 

livro: As mãos e os frutos, Os amantes 
sem dinheiro, As palavras interditas, Até 
amanhã, Coração do dia e Mar de Se-
tembro — que diziam, libertando da pri-
vação da mudez o seu silêncio, nascentes 
de onde vinha e onde não chegava a mi-
nha própria voz. 

Talvez nenhuma outra poesia desvele 
mais o facto de a palavra ser metamorfose 
do corpo e, ao mesmo tempo, tão extre-
mamente diga `o acto de amor como con- 
sumação do ser: daquilo que noutro cor-
po, ou em si próprio, um corpo busca, e 
que é também e sempre busca de outra 
coisa. Como se diz da rosa, num dos poe-
mas de Lorca que Eugénio de Andrade 
escolheu para traduzir: «A rosa / não 
buscava a rosa. / -Imóvel pelo céu / bus-
cava outra coisa.» 
O poeta, recusando o luxo («sempre uma 
degradação»), recusa igualmente to- 
da a instrumentalização ou utilitarismo, 
demagogia ou rentabilidade. Existe cer-
tamente alguma analogia entre a relação 
desta poética com a palavra e a da sua 
erótica com o corpo. 

«Conhecendo hoje a sua obra um evi-
dente sucesso editorial, o Eugénio tem re-
ferido o facto de serem jovens, e também 
mulheres, os seus leitores mais atentos — 
ou, pelo menos, que mais procuram con-
tactá-lo e agradecer-lhe os seus poemas... 
0 êxito editorial não o surpreende?» 

«Bem, ficaria desconfiado se não sou-
besse que, desde Eliot a Lorca, passando 
pelas edições «de poche» de Rimbaud a 

Mallarmé, não faltam por aí exemplos de 
poesia que não necessitou degradar-se 
para atingir larga audiência. Claro que o 
contrário também se verifica, pelo que a 
única conclusão legítima é que, nestas 
questões, não há regra. O êxito não é coi-
sa que me preocupe; nem o fracasso. 
Sempre me pensei como poeta em termos 
minoritários, e de certo modo é assim que 
continuo a pensar-me, pois o êxito da 
minha poesia nada é comparado ao dos 
poetas cívicos, esses que se pensam em 
termos de representação nacional. 

«E depois não pode esquecer-se que, por 
exemplo, As mãos e os frutos se publicou 
há mais de trinta anos, e que, entre a pri-
meira edição (de autor, e numa tiragem 
de apenas mil exemplares) e a segunda, 
passaram doze anos. Até Ostinato _ rigo-
re, todos os meus versos têm sido bastan-
te reeditados, é um facto, e eu não tenho 
para isso qualquer explicação. Tenho a 
minha poesia na conta de um trabalho 
exigente (composta em corpo dez e em 
mancha corrida, os meus quarenta anos 
de trabalho poético cabem à vontade em 
250 páginas), e para além de escrevê-la, 
recuso-me a fazer seja o que for por ela. 

«Não tenho em mira nenhum público 
em especial; nunca pe rtenci a nenhum 
grupo literário; não frequento tertúlias; 
tenho horror à Televisão e não ponho lá 
os pés;-não sou experimentalista nem cul-
tivo o escândalo; não concorro a prémios 
literários; não pertenço à Academia nem 
a-partidos politicos, não tendo por isso o 
seu apoio; não faço da poesia uma carrei-
ra; não frequento os homens de letras (et 
les putains, diria o Claudel); há já vários 
anos que o meu editor nem dinheiro tem 
para pagar um anúncio nos  jornais quan-
do sai um livro meu; detesto ca rtas e mal 
lhes respondo, quando respondo; não 
cultivo relações internacionais; etc., etc. 
Por tudo isto, talvez tenha que concluir- 

se que os versos que escrevo têm algum 
sortilégio. Não sei doutra explicação, o 
que sei é que são bastante lidos por jo-
vens, e sei-o porque alguns me procuram 
para mo dizer. Mas também nesse aspec-
to posso afirmar que não os lisonjeio. 
Nem sequer sou com eles particularmente 
simpático. Quando me telefonam, a pri-
meira coisa que lhes digo é que não me 
importo de os receber, contanto que não 
me venham co n versos para ler. Esses ani-
maizinhos, que namoram com a minha 
poesia, têm a seu favor terem vinte anos, 
era o que faltava pretenderem ainda ao • 
monopólio da nossa atenção.» 

Ser marginal: «Uma 
responsabilidade e uma honra» 

«Rua Duque de Palmela, 111» é o título 

de um dos poemas de Escrita da terra de 
Eugénio de Andrade. É também o seu en-
dereço: eis-me, po rtanto, em sua casa, no 
Porto, tantos anos, «afluentes do silêncio», 
após essa tarde de chuva, em que, numa 
livraria da Baixa de Lisboa, descobri o 
«meu» primeiro volume do poeta — uma 
Antologia (ed. Delfos, 1961) apresentada 
por Eduardo Lourenço. 

Para além dos livros, dispostos em 
duas filas nas estantes, e da simplicidade 
da mobília, individualizo a pouco e pouco 
peças escultóricas, quadros, desenhos, 
assinados entre outros (cito ao acaso da 
memória) por Resende, José Rodrigues, 
Cargaleiro, Angelo de Sousa ou Pomar, 
enquanto Eugénio faz questão em que eu 
atente nos trabalhos de artistas mais jo' 
vens e não tão conhecidos; como os de 
Graça Martins e Isabel de Sá. 

«A meu favor tenho apenas uma gran-
de capacidade de admirar. E não apenas 
aqueles cujo talento está mais  do que con-
firmado = a minha aposta é outra. Dou 
um exemplo do que quero dizer. Aqui há  

uns anos, numa revista que o Gastão 
Cruz dirigia, li pela primeira vez poemas 
de um jovem, António Franco-
Alexandre, que me impressionaram mili-
to.  Escrevi ao' Gastão a saber quem era, 
pois queria conhecê-lo. Soube então que 
vivia em Paris, e na primeira oportunida-
de que tive de passar por lá, escrevi ao 
Franco-Alexandre a  propor-lhe  um en-
contro. Depois disso só o vi ,mais uma vez, 
nunca lhe escrevo, naturalmente, mas 
sempre que o leio, embora raramente 
apareça em livro, penso que ele assina, 
juntamente com o João Miguel Fernandes 
Jorge e o Joaquim Manuel Magalhães, 
para só me referir a poetas jovens, alguns 
dos melhores poemas que, presentemen-
te, se escrevem entre nós. E aproveito  a 

 ocasião para lho dizer.» 
«No entanto, a sua capacidade de ad-

mirar não o impede de afirmar, -como há 
pouco tempo ainda a um jornal, que se 
sente cada vez mais um marginal...» 

«Recuso-me a ser mastigado e engolido 
pelo sistema. O poeta, foi Pessoa quem o 
disse, é um indisciplinador de almas — 
como quer você que um homem assim 
não se considere neste país um marginal? 
De resto, a marginalidade tem uma gran-
de tradição na poesia portuguesa: Ber-
nardim, Bocage, Gomes Leal, Cesário, 
Pessanha, Pessoa, Sá-Carneiro, Cesariny. 
E a lista poderia alongar-se. Veja só: en-
tre os marginais podemos incluir os qua-
tro maiores poetas da Língua — Camões, 
Cesário, Pessanha, Pessoa. É uma res-
ponsabilidade e uma honra pertencer a 
tal tradição, diria o Jorge de Sena, que 
não entra naquela lista por se ter safado a 
tempo para as Américas.» 

Marguerite Yourcenar 
e O Cravo Bem Temperado 

Após ter-me guiado junto dos, traba-
lhos de artes plásticas, que se espalham 



Dois poemas inéditos um pouco por toda a parte no pequeno 
apartamento em que habita, Eugénio 
mostra-me alguns livros raros, edições ex-
cepcionais ou exemplares autografados, 
com destaque para uma inencontrável re-
colha de poemas de Yourcenar, Les cha-
rités d'Alcippe (1956), enriquecida ainda, 
para além de uma calorosa e longa dedi-
catória, por unia série de poesias ma-
nuscritas, preenchendo as páginas em 
branco (ou quase) das «margens» do volu-
me. 

«Sim, conheço a Marguerite Yource-
nar, e gosto muito dela. Lê o Português 
com alguma dificuldade, apoiando-se no 
castelhano. Mas leu os meus poemas em 
italiano, e chegou mesmo a ler as provas 
tipográficas da tradução francesa de Os-
tinato rigore. 

É uma mulher admirável. Na autora 
das Memórias de Adriano, esse longo 
poema do amor e da inteligência, a sages-
se alia-se à simplicidade, e a naturalidade 
não se distingue da elegância. E uma pre-
sença serena, próxima e distante, ao mes-
mo tempo, como se a fraternidade e a re-
serva fossem inseparáveis — esquecida da 
sua grandeza ou demasiado consciente da 
precaridade dela, passando leve sobre a 
terra, mas sem contudo perder o contacto 
com a sua rugosidade.» 

E de novo, enquanto me mostra a sua 
discoteca e me fala das suas preferências 
musicais, Eugénio assinala o facto de ter 
sido também a autora de Le labyrinthe du 
monde (em curso de publicação) quem 
aproximou a sua poesia de alguma da 
música de Bach. 

«Do Cravo Bem Temperado, e dos de-
senhos de Matisse, foi ela. São imagens 
que apontam para um rigor que não sufo-
ca o instinto, ou se prefere, imagens «de 
limpidez no ardor», de que Yourcenar diz 
conhecer poucos exemplos.» 

«Mas esquecíamo-nos de falar da músi-
ca que mais ouve agora...» 

«Preferentemente de câmara, de Bach 
a Webern. E espantoso como estes homens 
resistem; são de granito. Quantas vezes 
ouvi eu já o Opus 111 ou a Viagem de In-
verno? Centenas, certamente. Ouço Bee-
thoven e Mozart  desde miúdo, e continuo 
a não saber de nada mais apaziguante; 
quando chego a casa, farto de encontrões 
nos autocarros e de maus cheiros, não sei 
de nada que mais me reconcilie com o 
mundo, dizia eu, do que voltar aos seus 
quartetos ou quintetos para cordas. Mas 
como se chega a esta grandeza? Tenho 
que perguntar ao Vergílio Ferreira. Ele 
deve saber.» 

«Variações sobre um corpo»: 
«A força de um destino» 

Poeta, em termos minoritários assumi-
do, Eugénio de Andrade é-o também de 
um Eros polimorfo e singular que, bem 
mais do que a mera negação, no fundo si-
métrica, da moral dominante — «espuma 
negra / onde corpos e corpos se repetem, 
/ parcimoniosamente, no meio de som-
bras» — se revela afirmação autónoma de 
outra margem do corpo e da linguagem, 
da Memória doutro rio — ou do pressen-
timento da sua presença, sempre vindou-
ra, sob as divisões, velhamente interiori-
zadas, que lhe entaipam as nascentes. 

«O Eugénio está a trabalhar numa no-
va edição das Variações sobre um corpo 
(antologia de poemas portugueses em tor-
no do tema que o seu título sugere). Será 
muito diferente das anteriores?»  
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Concentro os olhos no mais precário 
lugar do teu corpo: morre-se 
em agosto com as aves: 
de tanto amar. ' 

Neste instante sou imortal: 
tenho os teus braços em redor 
do corpo todo 
e as areias escaldam: é meio-dia. 

«Na primeira edição desse livro quis 
mostrar que o corpo existe, que só o cor-
po é puro, que toda a perversão provém 
do espírito. Os poemas «ilustravam» en-
tão desenhos do José Rodrigues. As edi-
ções posteriores libertaram-se de tal con-
dicionalismo. A antologia tem vindo a ser 
aumentada (mas também diminuída), 
pois de edição para edição foi-se conver-
tendo numa escolha de poemas eróticos, 
daí que a maioria dos seus versos tenham 
sido escritos depois da última gúerra. A 
próxima edição será mais polémica que 
as anteriores, pois também no erotismo 
me recuso a aceitar que as minorias sejam 
atiradas para o ghetto.» 

«Um pouco em ligação com o que aca-
ba de afirmar, mas não só, que papel 
atribui ao poeta, se é que lhe atribui al-
gum?» 

«O poeta é um primitivo, ama os sorti-
légios. Mas é em nome desse amor que a 
sua recusa tem a força de um destino, 
num mundo que vai abdicando de o ser. 
Ele é por excelência aquele que diz não à 
peste negra da mentira, e se opõe, impla-
cável, ao rasteiríssimo jogo da vileza insti-
tucionalizada. Porque a palavra poética 
visa à subversão — se assim não fora, que 
sentido teria esta música onde o homem 
morre sílaba a sílaba para que o homem 
nasça?» 

A «Matéria solar» e 
«O peso da sombra» 

Em termos produtivistas, a média des-
te poeta é, como já vimos, fraca — apesar 
de a sua actividade como tradutor (ou 
melhor, de recriação poética) se ter vindo 
a manifestar mais intensamente nos últi-
mos anos. 

«A minha média de produção é baixa, 
o que não significa que trabalhe pouco. 
Sabe qual era a média de Baudelaire nos 
seus últimos anos de fecundidade? Vinte 
versos e quatro páginas de prosa por mês. 
Isto consola-me um pouco da minha fra-
ca produtividade. E verdade que a des-
perdiçar tempo, às vezes, sou um naba-
bo. Ler, ouvir música, viajar, amar um 
corpo jovem é bem melhor que escrever 
poesia. Aliás escrever, já o tenho dito, 
nunca me deu prazer.» 

«E contudo você escreve. Para que es-
creve então?» 

«Para adiar a morte, naturalmente. 
Mas afastemos esse tipo de questões. Não 
são da minha especialidade.» 

«Mas, e o trabalho que faz para ganhar 
a vida e que nada tem a ver com os seus 
poemas, pois, como o Eugénio me disse 
uma vez, sempre recusou assalariar a sua 
escrita?» 

«Sim, há outro trabalho. Como disse:  

Do teu peito avista-se o mar 
caindo a prumo: 
dói a luz na tua boca, 
dói a terra toda: de tanto amar. 

2 

Que manhã queria ainda 
de areia 
ou de seda sobre a boca 
antes de entrar em Ítaca? 

aquele em que ganho a vida. Há trinta e 
três anos que por lá ando, a fazer não sei 
o quê. Mas você o disse: a ganhar a vida. 
Ou antes: a perdê-la. Não vale a pena fa-
lar disso. Toda a gente sabe que um escri-
tor, em Portugal, com fascismo ou sem 
fascismo, etc., etc., etc. (O patético é o 
tom que mais abomino. Adiante, pois.)» 

«Nesse caso... Espere: não estava a di-
zer-me há um momento que foi recente-
mente traduzido na União Soviética?» 

«Fui. E não apenas eu, também o Go-
mes Ferreira, o Sena, a Sophia, o Carlos 
de Oliveira. Ao conjunto de traduções — 
um  volume compacto, de 350 páginas — 
chamou a autora, Helena Riáusova, Da 
Poesia Portuguesa Contemporânea. Mas 
já havia traduções minhas anteriores, em 
russo, creio que numa panorâmica da 
poesia europeia, ou coisa assim.» 

Ni Dieu, ni Maitre 

«No Rosto precário o Eugénio refere-se 
ao facto de Eduardo Lourenço ter já con-
siderado a sua poesia «o espaço ateísta 
por excelência» da moderna poesia portu-
guesa. E, no entanto, há todo um traba-
lho de religação nos seus poemas — do 
corpo ao mundo; do mundo ao corpo, a 
um universo (ou multiverso?) a que per-
tencemos antes ainda de nos pertencer-
mos, que já somos antes de sermos nós. 
Há toda uma abe rtura de horizontes, 
criação de sentidos, na direcção do nasci-
mento como na da morte, na do silêncio 
como na da palavra, e com tal empenha-
mento de todo o ser, que somos levados a 
perguntar ao lê-lo se não haverá na sua 
obra algo de religioso (no sentido etimoló-
gico de, precisamente, religar o que foi 
dividido) — religião sem credo, mais  an-
tiga e mais jovem que as imagens dos 
deuses, para além do «crepúsculo dos ído-
los»; outra coisa, enfim, que o termo 
ateísmo, meramente negativo, talvez 
descreva mal...» 

«A citação não é correcta, e o culpado 
da distorsão sou eu. E um perigo citar-
mos de cor: a memória atraiçoa-nos com 
frequência. O que o Eduardo Lourenço 
afirmou, verifico-o agora, é bem diferen-
te. Apesar de a citação ser longa temos 
que fazê-la para que o nosso amigo possa 
ser responsabilizado só pelo que diz: 
«Mas antes de ascender a este autêntico 
angelismo, que por sê-lo dispensa `anjos', 
Eugénio de Andrade dar-lhe-á uma for-
ma mais evidente, sensível e sensual, 
através de uma magnificação paradisíaca 
da natureza e nela, do gesto e do 
rosto humano. Tal é a substância dos 
mais celebrados poemas de As mãos e os 
frutos, título exemplar, como no belíssi-
mo «Quando em silêncio passas entre as  

folhas...» Na verdade seria preciso trans-
crever todo As mãos e os frutos,  comen-
tando linha a linha esta efusão, esta 
imersão do divino no natural e do natural 
no divino, expressão a mais musical e in-
timamente sentida de uma visão acristã 
na nossa poesia moderna.» Postas as coi-
sas no seu lugar, parece-me que você e o 
Lourenço não se contradizem, muito pelo 
contrário. Quanto ao significado da mi-
nha distorção, veja-se nele a minha anti-
patia por toda a forma institucionalizada 
de religião — ou a simpatia apenas por 
expressões de religiosidade que ponham o 
acento numa experiência individual; na 
busca de uma verdade vivida, de que se 
participe sem nos apropriarmos dela; no 
cumprimento de qualquer acto superior 
(mas de modo nenhum absoluto) para 
que este bocado de vida de que somos res-
ponsáveis tenha um sentido manifesto.» 

Viver nos arredores... 

«É você quem confessa esta obsessão: a 
nostalgia do Sul. Mas calculo que não 
sinta saudades de Lisboa, apesar da sua 
juventude em parte aí vivida, tendo em 
conta, para não irmos mais longe, o que 
tem dito do Po rto noutras alturas...» 

«Não, saudades de Lisboa, não. Lisboa 
não me atrai mesmo nada, e as ocasiões 
que me apareceram para voltar a viver lá 
recusei-as. Nem Lisboa nem qualquer 
outra cidade. Gostaria de viver nos arre-
dores, perto do mar, com árvores muito 
perto de casa, e gente muito distante. 
Talvez em Cascais ou Miramar. Mas eu 
não sei ganhar dinheiro: essa casita, com 
um canteiro de gerânios e três árvores es-
galgadas, eu só a conheço de empréstimo. 
O Sul da minha nostalgia é sobretudo o 
Mediterrâneo: Costa de Málaga, Balea-
res, Costa Adriática, Ilhas Jónicas, mas 
também a Toscana e algum Alentejo. A 
minha nostalgia é de uma nesga de mar, 
de árvores com silêncio à roda, em vez 
desta rua, que foi sossegada há quinze 
anos, e tinha em frente da varanda do 
meu quarto um lódão enorme, onde os 
pássaros me despertavam. E havia nas 
traseiras um minúsculo quintal com um 
pessegueiro e uma nespereira com ramos 
que batiam nas vidraças. O quintal foi 
coberto com placas de zinco ondulado 
para abrigar sucata, e o lódão foi sacrifi-
cado a maçarico aos deuses da Tecnolo-
gia — os donos da oficina de reparação 
de automóveis necessitavam de espaço 
para consertar as viaturas. Viva o Pro-
gresso e morram esses idiotas que pensam 
que uma árvore é mais importante que 
um automóvel.» 

Antes de nos despedirmos Eugénio le-
va-me à janela da sala, depois à do quarto 
— e do lódão sacrificado. As «três árvores 
esgalgadas», os pássaros, a nostalgia, o 
fim de tarde, fazem-me então pensar na 
infância: 

«Eugénio, a sua poesia virou-se ultima-
mente muito para a infância — vai conti-
nuar?»  

«Não sei. Nunca sei sobre o que vou 
escrever. Escreve-se para o sabermos. A 
infância é um dos meus temas, e eles não 
são muitos. Nos primeiros poemas que fiz 
a infância estava muito presente, mais 
tarde vi-a com outros olhos, menos límpi-
dos, talvez, mas mais fundos. A infância 
aquece-nos à medida que se distancia.» • 

Os títulos de uma 
Eugénio de Andrade nasceu a 19 de Janeiro 

de 1923, na Póvoa da Atalaia, concelho do 
Fundão. Após alguns anos de aprendizagem 
em Coimbra e em Lisboa, fixou-se no Porto, 
onde reside. 

Desautorizados os seus dois primeiros li-
vros de juventude (Adolescente e Pureza), ex-
ceptuados os trabalhos reunidos em Primeiros 
poemas (ed. Limiar, 1980), é autor dos se-
guintes volumes de poesia: As mãos e os fru-
tos (1948), Os amantes sem dinheiro (1950), 
As palavras interditas (1951), Até amanhã 
(1956), Coração do dia (1959), Mar de Se- 

vida 
tembro (1961), Ostinato rigore (1965), Obscu-
ro domínio (1972), Véspera da água (1973), 
Escrita da terra (1974), Limiar dos pássaros 
(1976), Memória doutro rio (1978) e Matéria 
solar (1980). 

As (re)edições mais acessíveis destes livros 
pertencem à Limiar. A mesma editora tem 
publicados os volumes em «prosa», onde se 
incluem Vertentes do olhar e Os afluentes do 
silêncio (1968) e Rosto precário. Sob a mesma 
chancela se encontram as suas traduções de 
Federico Garcia Lorca (Poemas de Garcia 
Lorca, 4.a ed., 1979), das Cartas Portuguesas  

(1969) e de outros poetas, como Yannis Rit-
sos, Montale, Holan, René Char, Reverdy, 
etc., reunidos sob o título (ou a.título) de Tro-
car de rosa (2.a ed., 1981) — bem como a sua 
recriação dos Fragmentos de Safo. 

Eugénio de Andrade organizou ainda as 
antologias Daqui houve nome Portugal (esgo-
tado), Memórias de alegria (I nova, 1971), Va-
riações sobre um corpo (1972, a reeditar bre-
vemente, em versão refundida) e Versos e al-
guma prosa de Luís de Camões (4. a  ed., Mo-
raes, 1978). Dos seus poemas existe igualmen- 

te uma Antologia breve (3.a ed., Moraes,  
1980).  

A maior parte da sua obra — exceptuando  
Matéria solar, cuja publicação foi posterior — 
encontra-se em dois volumes, editados pela  
Imprensa Nacional-Casa da Moeda (1980):  

Poesia e prosa, quase esgotados.  
No campo da literatura infantil, publicou  

ainda História da água branca (1977, edições  
ASA).  

Encontra-se traduzido em castelhano, fran-
cês, italiano, inglês, alemão, norueguês, che-
co, húngaro, romeno e russo. •  
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« Gosto de pintar: agora só tenho tempo aos fins-de-semana»  

Doze cidadãos, cinco militares — todos pertencentes ao MFA, três deles conselheiros da Revolução —, e sete civis — escritores, artistas  

e jornalistas —, depõem sobre o 25 de Abril como facto envolvido pela cultura e simultaneamente gerador de novas formas culturais. Todos eles são  

conhecidos, todos eles foram, a níveis diversos, personagens da mudança de um país. E dizem hoje o que pensam — sem o lápis azul de  

qualquer censura.  

25 de Abril e cultura: doze depoimentos  
Vítor Crespo:  

leitor de Sérgio  

e pintor  

nas horas vagas  
Sergiano convicto, pintor nos fins-de-

semana que lhe pertencem, o comandan-
te Vítor Crespo, conselheiro da Revolu-
ção, «embarcou» com o «JL» num mar de 
recordações. Que referências culturais as 
suas antes do 25 de Abril? 

«JL» — Senhor comandante, quais as  
leituras e os autores que mais o tocaram e  
influenciaram durante o período da guer-
ra colonial?  

Vítor Crespo — Em primeiro lugar 
gostaria de referir que as horas que os mi-
litares vivem a bordo dos navios são ne-
cessariamente diferentes do modo como 
vivem os restantes m ilitares, nomeada-
mente quando se encontram em campa-
nha. Na Marinha temos capacidade de 
dispor de bibliotecas não só dos navios 
como também pessoais, de ter mais aces-
so a fontes de informação, designada-
mente jornais e revistas. Na p rimeira co-
missão que fiz a Moçambique, entre 1961 
e 1963 não havia situação de guerra for-
mal, pelo que tinha mais tempo do que 
uma pessoa normal em Lisboa, qualquer 
coisa como oito a dez horas disponíveis. 
Recordo-me de ter lido nessa altura os 
clássicos, Kant, Platão, a Odisseia, Sha-
kespeare, livros que e habitual ler quando 
se é muito jovem ou se tem muito tempo. 
São também dessa altura as leituras de 
Marx, Engels, Proudhon. Contudo, o que 
li com mais atenção foram os Ensaios de 
António Sérgio, que ficaram a fazer pa rte 
da minha bagagem dessa altura até hoje. 

O Sérgio perdeu, em alguns aspectos, ac-
tualidade, mas noutros não. Ele foi um  

homem com o qual eu tomei contacto no  

liceu. Era uma leitura obrigatória e eu fa-
zia parte de uma tertúlia em Coimbra que  

deu alguns governantes de hoje. Discutía-
mos temas filosóficos, do pensamento em  

geral. O Sérgio era citado, comentado,  

mas nunca tivera oportunidade de o co-
nhecer para além dos aspectos de ensaios  
didácticos que interessavam na altura aos  

estudantes. Só em 1961 é que tive real-
mente possibilidade de meditar sobre os  
aspectos históricos e políticos da sua  
obra. Sérgio foi decisivo na formação dos  
homens de 40 anos. Mas fiz também ou-
tras leituras. Há escritores que sistemati-
camente releio. É o caso de Fernando  

Pessoa, o Alvaro de Campos e nomeada-
mente a Ode Marítima e os poemas da  
Mensagem. Lembro-me de ter lido toda a  
Ode Marítima com o comandante Jesuíno  
na «Cacheu» em Cabo Verde, Numa noite  

em que estávamos com os navios de braço  

dado. Ele era comandante da «Cacheu»e  
eu era comandante da «Jacinto  

Cândido». Só os marinheiros e o Fernan-
do Pessoa, que o não era, podem sentir  

integralmente aquele poema.  

(Passamos em turbilhão pelas leitu-
ras e releituras, desde Mário de Sá-
Carneiro a Ana Karenina e Guerra e , 

paz de Tolstoi. E por Camus eQuan-
do havia operações de fuzileiros  
lembro-me que dizíamos: Lá vamos  
para a nossa Pátria... E ancorámos  
em Nietzsche...»)  

P. — Porquê Nietzsche?  
R. — Porque os fenómenos do fascis-

mo, nomeadamente na Segunda Guerra  
Mundial, suscitaram uma problemática  
complicada — e não se compreendem es-
tes fenómenos sem a leitura atenta de  
Nietzsche. Eu penso que é decisivo ler  

Nietzsche nos próprios livros. Recordo  
Assim falava Zaratustra e aquele decisivo  
Anti-Cristo. Penso que Nietzsche me  
impressionou bastante. Tal como Proud-
hon, que li profundamente. Já o mesmo  
não aconteceu com Lenine, impenetrável  

para mim. Tão impenetrável como Mao  

Tsé-Tung. Eu li a vulgata de Mao em edi-
ção brasileira, mas não me disse nada.  

P. — A ficção portuguesa tocava-o?  
R. — Li alguma. Por exemplo de Car-

doso Pires, de quem sou amigo e com quem  

tenho conversas deliciosas. E de Urbano  
Tavares Rodrigues, que fez comigo uma  
viagem à Índia, era ele então jornalista do  

Diário de Lisboa. Desde aí mantemos  
uma grande amizade. Lembro-me tam-
bém de ter lido Eduardo Lourenço, no-
meadamente n'O Tempo e o Modo, revis-
ta que recebia com regularidade, assim  
como a Vértice e a Seara Nova. Recordo-
me das posições na Vértice de Joaquim  
Namorado, de quem sou amigo há muitos  
anos. O Joaquim Namorado foi um ho-
mem de muita força em Coimbra, porque  
mantinha uma tertúlia muito larga em te-
mas de literatura, a rte, etc... Mas em ge-  
ral não se sabe que Namorado é um notá-
vel pintor.  

P. — O senhor comandante pinta?  
R. —  Gosto de pintar. Agora só tenho  

tempo aos fins-de-semana. Bom, já que  
falamos em pintura, lembro-me de, du-
rante uma altura, ter estudado muito  
bem a obra de Venturi, que terá influen-
ciado decisivamente a minha maneira de  
ver e até de sentir o que me rodeia, as for-
mas, as cores. Foi por ele que cheguei a  
Kandinsky e Miró, que me terão influen-
ciado também bastante. Também gosto  
de música. Estudei violino quando era  
pequeno. Ainda toco alguma coisa de vio-
loncelo. No tempo da guerra fazíamos  

concertos no navio. Não cabíamos todos  
no camarote, que era muito pequeno.  

Com  o 25 de Abril deixei de ter tempo pa-
ra a música. Era assinante da Ópera de S.  

Carlos. Agora raramente tenho tempo de  

ir ao Coliseu para ouvir algumas óperas  
de que gosto. E um jantar, uma reunião,  
enfim, um conjunto de actividades que  
não mo permitem. Depois do 25 de Abril  

creio que apenas assisti a um espectáculo  
de bailado americano na Gulbenkian,  
porque as minhas filhas me chamaram a  
atenção para a sua importância.  

Sanches Osório:  

"o 25 de Abril  
foi um acto  
de cultura"  

«Se me fosse dado refazer o 25 de Abril  

fá-lo-ia com o mesmo empenhamento e a  

mesma esperança com que o ajudei a fa-
zer em 1974. Isto apesar de ter sido, de-
pois, condenado com perda de direitos  

políticos por vinte anos. Choca-me, aliás,  
ver muitos que não tiveram coragem de se  
assumir, aparecerem de repente como  

juízes implacáveis do 25 de Abril — e do  

que ele é para todos, sem exclusão.»  
Sanches Osório, hoje major e deputado  

independente do CDS, foi o único ele-
mento daquele partido a apresentar-se na  

Assembleia da República de cravo ver-
melho ao peito.  

Espírito sereno e culto, definiria o 25  
de Abril como «um acto de cultura», de  

«libertação cultural». A sua maior con-
quista foi «de ordem cultural, foi a liber-
dade de expressão de pensamento que  

não deu ainda frutos visíveis mas que os  
dará nas próximas gerações. Presente- 

«Nas Forças Armadas existiu e existe uma riqueza  
cultural muito grande»  

mente a liberdade de expressão é total,  
como é a de escrever. Neruda diz: só se  

aprende a caminhar caminhando.»  

A preocupação cultural «sempre foi  

muito forte em mim». Apesar de ter «uma  
formação mais matemática, dada a in-
fluência do curso de Engenharia, tive  

também, no entanto, uma educação hu-
manista. Graças a ela e ao muito que ii,  

encontrei mestres que me abriram outros  

horizontes. Sobretudo os clássicos e,  
dentre eles, Cícero. Por outro lado conse-
gui um conhecimento bastante razoável  

da literatura clássica portuguesa, o que  

me aproximou da francesa e me permitiu  

dedicar, desde muito novo, ao estudo dos  
filósofos e das concepções que eles defen-
dem do homem e da vida. A isso juntei  
uni interesse pessoal muito grande pela  
natureza profunda do povo português.»  

O confronto com, a realidade envolven-
te provocar-lhe-ia, então, e inevitavel-
mente, choques profundos e sucessivos.  
«Primeiro choques culturais», depois  
«choques políticos». É que só com «o co-
nhecimento daquilo que somos, com o  
conhecimento daquilo que pretendemos  
ser, se podem tomar medidas políticas de  

acordo com a nossa realidade, de manei-
ra a não imitar ideologias estranhas.»  

Uma das evidências mais graves, era a  
de que «a falta de liberdade de expressão  

condicionava toda a cultura. Não havia,  
por exemplo, filósofos em Portugal, ou,  

se os havia, não se davam a conhecer».  
Ao longo do PREC «surgiram, porém,  

alturas em que se pretendeu cortar essa  

liberdade. Afastei-me. Curiosamente era  

considerado ou muito progressista ou  
muito reaccionário, consoante as circuns-
tâncias...»  

Voltando atrás: «Ao longo do período  
da conspiração, sempre me pareceu que  
as reivindicações dos militares não de- 

viam ser só de tipo sindical. Tinham de  
ser também uma assunção das suas res-
ponsabilidades sociais. Se em 28 de Maio  
de 1926 eles criaram as condições que  
conduziram ao Estado Novo, deviam vol-
tar a tomar o poder para, de acordo com  
um programa político, restabelecer a de-
mocracia.»  

A guerra colonial foi «muito trágica pa-
ra as Forças Armadas e para o povo por-
tuguês. As Forças Armadas cumpriram,  
no entanto, a sua missão de criar condi-
ções para uma solução política do confli-
to. Só que essa solução não apareceu,  
nem havia sequer capacidade para a en-
contrar». Assim, apenas, «lhes restou in-
tervir. Considero por isso injustas algu-
mas críticas que se lhes fazem, como em  

escritos ultimamente publicados. Mas  
não vejo que venha qualquer mal deles,  
até porque só através do conhecimento  

profundo da guerra se pode fazer um juí-
zo verdadeiro sobre ela».  

Agora, «devo, porém, dizer, que nas  

Forças Armadas existiu e existe uma ri-
queza cultural muito grande, que não en-
contro, infelizmente, na classe política.  

Esta está demasiado espartilhada por  

concepções ideológicas estranhas para  

mergulhar na realidade portuguesa. Há  

um choque entre a classe política e as  
Forças Armadas que deriva de grandes  

incompreensões e de grandes clivagens  
culturais entre uma e outra». •  
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Vasco Gonçalves: 
sete anos depois 
"há uma ebulição 
cultural" 

«Hoje há de facto uma ebulição cultu-
ral», disse ao «JL» o general Vasco Gon-
çalves na entrevista que se segue, cu rta 
viagem ao universo cultural que susten-
tou um militar de carreira durante treze 
anos de guerra. 

J.L. — Senhor general, que leituras 
considera terem sido fundamentais, du-
rante os anos da guerra colonial, para a 
sua formação política? 

Vasco Gonçalves — As leituras que eu 
fiz durante a guerra colonial estavam na 
continuidade daquilo que eu lia e dos in-
teresses que já tinha antes da guerra. 
Não há, pois, uma mudança de interesses 
entre antes e depois da guerra colonial. 
Aliás, quando parti para a guerra colo-
nial pela primeira vez já tinha a consciên-
cia de que se tratava uma guerra injusta e 
estávamos a servir interesses que não 
eram os interesses nacionais. Eu sempre 
me interessei por questões de História, 
Economia, Filosofia e Política. Posso 
mesmo dizer que durante a guerra colo-
nial era muito secundária a leitura de fic-
ção. 

P. — Tinha algum autor de cabeceira? 
R. — Propriamente autor de cabeceira 

não tinha. 
P. — Lia muito Sérgio? 
R. — Não, lia pouco. 
P. — Que autores o interessavam mais 

nos campos económico, social e político? 
R. — No que se refere à Economia por-

tuguesa, o Francisco Pereira de Moura, o 
Sérgio Ribeiro, tudo o que aparecia nas 
páginas económicas dos jornais. Eu era 
um leitor habitual do Jornal do Comér-
cio, acompanhava as reuniões que havia 
sobre problemas económicos, nomeada-
mente as teses dos Congressos Democrá-
ticos de Aveiro. Armando Castro também 
era um autor que eu lia. Posso talvez sa-
lientar, sem qualquer melindre para ou- 

Vasco Lourenço: 
"Ainda 
não tive tempo 
de me  desiludir"  

«Já tive decepções muito profundas ao 
longo de todo este processo, é verdade, 
mas ainda não tive tempo de me desiludir 
como, admito, possa vir a suceder num 
futuro próximo. Entrego-me completa-
mente às coisas de maneira que é sempre 
muito grande o sofrimento que elas me 
provocam.» 

No espaçoso gabinete que ocupa no 
Conselho da Revolução, ao Restelo, Vas-
co Lourenço é, continua a ser, sete anos 
depois, um símbolo pujante e transparen-
te do 25 de Abril. 

Antes dele «considerava-me uni inexpe-
riente nas coisas políticas. Infelizmente 
lia pouco para lá de temas sobre questões 
militares. Lia sempre dois jornais diários, 
o Diário de Lisboa e o República e, com 
regularidade, o Diário de Notícias e A 
Bola. Embora não ligado ao fenómeno 
político, sentia-me, no entanto, desperto 
pelas posições que aqueles dois primeiros 
jornais defendiam, por uma questão de 
sensibilidade, de sentido de justiça que 
sempre tive e que sempre me preocupou». 

Nunca «me considerei, porém, um in-
divíduo de oposição assumida ao regime». 
Só que «a minha maneira de ser levava-
me a ultrapassar a educação que tinha ti-
do na família (os meus pais não tinham li-
gações políticas) e na Academia Militar. 
Aliás foi nela que comecei a sentir-me 
alheio, desinserido do ambiente que en- 

tros autores nacionais, que as obras de 
Francisco Pereira de Moura me impres-
sionaram profundamente, nomeadamen-
te a obra Por onde vai a economia portu-
guesa, que teve várias edições. Depois, 
mais próximo, tivemos os Fundamentos 
da Economia Política, de Oskar Lange. É 
uma obra de consulta básica. Há uma 
outra obra que eu considero muito impor-
tante que li entre a minha vinda de Ango-
la e o 25 de Abril — O Capitalismo Mo-
nopolista de Estado, de um grupo de eco-
nomistas franceses encabeçado por Paul 
Boccara, editada em França pelas Edi-
ções Sociais. É dum interesse fundamen-
tal para a compreensão do processo histó-
rico e do desenvolvimento económico da 
sociedade, em pa rticular do capitalismo 
monopolista de Estado na fase actual. 

Vasco Gonçalves — Quanto à História, 
lia muito o Fernão Lopes e os trabalhos 
feitos sobre o século XIX de diversos au-
tores portugueses. Depois das campanhas 
eleitorais de Norton de Matos e Humber-
to Delgado, os autores portugueses volta-
ram-se muito para o estudo do século 
XIX, em busca da compreensão do que se 
passava na actualidade. Parece uma ati-
tude bastante correcta, pois o estudo eco-
nómico-social do século XIX era muito 
incompleto e feito, na grande parte das 
vezes, de pontos de vista idealistas. Então 
assistiu-se também ultimamente a um re-
dobrar de interesse e a uma análise mate-
rialista histórica sobre o século XIX por-
tuguês. 

«A cultura tem que ser entendida em sentido lato, 
não significa apenas leitura de livros) 

tão se vivia. Lia bastantes livros de aven-
turas, gostava muito do Jean Lartéguy 
que, penso, me marcou um bocado». 

Depressa «me apercebi, porém, que os 
ideais militares que me tinham seduzido, 
como a justiça, a igualdade, a fraternida-
de, estavam a desabar. No segundo ano 
da Academia escrevi mesmo um artigo in-
titulado A queda dos ideais de um jovem. 
Foi a minha primeira grande decepção». 

Quando Salazar «caiu da cadeira, esta-
va no quartel das Caldas, o comandante 
da região quis saber a nossa opinião. Eu 
era comandante de companhia, pelo que 
me dirigi ao comandante do batalhão pa-
ra lhe dizer que não o autorizávamos a falar 
em nosso nome. Nessa altura tinha vivido 

a experiência das eleições de Humberto 
Delgado, que me agitaram e perturbaram 
bastante. Ao ir para a guerra já tinha de-
cidido abandonar a vida militar. Mas de-
cidi que primeiro iria a Africa, que não 
me ia embora do Exército por medo da 
guerra». 

A guerra «abrir-me-ia os olhos. Só ha-
via uma maneira: derrubar o regime. Daí 
comecei a interessar-me pelos aspectos 
políticos. Percebi que não tinha nada a 
ver com aquela guerra, que não estava no 
lado correcto da barricada. E não fiz 
mais nenhuma operação ofensiva». 

Quado «regressei vinha convicto de que 
não voltaria a combater». E depois já «de-
monstrara que não tinha medo. Comecei 
a pensar em arranjar uma actividade ci-
vil, cheguei a meter-me nos seguros, e a 
tirar um curso de criptólogo, o que me 
permitia alargar o campo de manobra se 
me voltassem a mobilizar. Andava nisso 
quando surgiu o problema do Congresso 
dos Combatentes. Passei imediatamente 
a colaborar na sua contestação e nunca 

P. — Era um consumidor atento de In-
formação (revistas, jornais)? 

R. — Revistas assim de leitura habi-
tual eram a Seara Nova, a Vértice, o 
Monde semanal. Enfim, nós estávamos 
muito limitados, no tempo do fascismo, 
no que respeita a leituras, e eu tinha certa 
dificuldade, como qualquer outro portu-
guês, em me informar convenientemente. 
Havia livrarias que tinham uma literatu-
ra, digamos, mais progessista, e nelas 
eu procurava encontrar autores de actua-
lidade e de análise científica da vida eco-
nómica, social e política. 

P.—O senhor_ general teve, porventura, 
um autor que o marcasse profundamen-
te, da juventude aos dias de hoje? 

R. — Os materialistas dos séculos 
XVIII e XIX. 

P. — Lia poesia portuguesa? 
R. — Camões, Cesário Verde, Afonso 

Duarte, Gomes Ferreira, e de poetas do 
Novo Cancioneiro. 

P. — E ficção? 
R. — Eça, os autores do Novo Cancio-

neiro, neo-realistas. 
P. — Fazendo um pequeno balanço 

cultural destes últimos sete anos, pensa 
que houve transformações significativas? 

R.—A cultura tem que ser entendida em 
sentido lato. Não significa apenas leitura 
de livros, deste ou daquele livro. A cultu-
ra engloba todos os aspectos da vida eco-
nómica, social, política que se reflectem 
na consciência do homem. Da cultura de 
um povo fazem parte, por exemplo, a 
culinária, os seus hábitos alimentares, a 
maneira de se relacionar com os homens, 
a hospitalidade. Eu penso que neste mo-
mento há de facto uma ebulição cultural, 
houve uma modificação de atitude das 
pessoas, houve um assumir de dignidade 
e rejeitar de atitudes de servidão, um in-
teresse pelos problemas políticos, sociais 
e económicos, a participação na vida so-
cial, na vida política. Nós vemos movi-
mentos de massas. As comemorações do 
Primeiro de Maio, as manifestações de 
contestação do actual Governo, por 
exemplo, considero-as manifestações cu-1 
turais em sentido lato. Quando as pessoas 
participam nesses movimentos, tomaram 
decisões que antes passaram pela sua 
consciência ao nível da análise, da com-
preensão dos fenómenos. E tudo isso é 
trabalho cultural. 

«Entrego-me completaménte as coisas, de maneira 
que é sempre grande o sofrimento que elas me pro-
vocam» 

mais parei. Comecei a fazer reuniões, ini-
cialmente até com o actual Presidente da 
República. Fui uma espécie de pai do 
MFA». 

Todas as posições «que tomávamos 
apontavam já para a contestação política 
do regime, ainda que sem bases ideológi-
cas. Só depois é que despertaria para 
elas». 

A guerra como cultura? 
«Sim, depois de tudo isto assentar é na-

tural que se procure tratar didacticamen-
te o seu fenómeno em termos de arte, até 
para que sirva de vacina. Apesar de ter-
mos tido treze anos de guerra, de milha-
res de mortos, de inválidos e doentes, 
apesar disso, ela não foi aqui sentida di-
rectamente. Por isso as camadas mais jo-
vens, que têm a felicidade de não saber o 
que é ir à guerra, precisam disso, dessa 
memória.» 

«A realidade demonstrou-me que a parte humanista 
só por si não chegar 

Costa Neves 
e a importância 
de ouvir 
Zeca Afonso 

Papel possível de um civil numa guerra 
sem dia seguinte: despoletar dúvidas. O 
tenente-coronel Costa Neves, membro do 
CR, recorda neste depoimento a impor-
tância de Zeca Afonso, cantor e composi-
tor, entre os militares expedicionários da 
Força Aérea. 

«JL» — Durante os anos que passou em 
África, na guerra colonial, o tenente-
coronel Costa Neves continuou a ler? Até 
que ponto essas leituras foram funda-
mentais para a sua formaçãó política? 

Costa Neves — Devo dizer que, en-
quanto estive em Africa, foi o período da 
minha vida que li menos, por variadíssi-
mas razões. De qualquer forma, não só 
durante o período que estive em Africa, 
mas também durante toda a minha vida, 
as leituras que fazia, além das obrigató-
rias, eram anárquicas, sem plano, mais 
voltadas para uma certa ânsia de aumen-
tar a cultura geral do que propriamente 
para aprofundar os assuntos. E talvez um 
erro, mas o que é um facto é que também 
a profissão que eu escolhi não era a mais 
adequada a preocupações com leituras 
para além das exigidas na minha  forma-
ção. Tirei o curso de Engenharia Aero-
náutica em França. Era um curso difícil e 
ficava-me pouco tempo para leituras fora 
desse âmbito técnico-profissional. Em 
Africa, e regressando à pergunta, li desde 
meros romances policiais para distrair até 
obras mais sérias, e estou-me a lembrar 
de, pela primeira vez, me ter debruçado, 
já com uma certa profundidade, sobre  As 
farpas, de Ramalho Ortigão, cuja actua-
lidade dos problemas que enunciava me 
causou admiração. Li António Sérgio, 
que também nunca lera. Estou longe de 
conhecer a obra toda destes dois escrito-
res. No entanto, a sua leitura conduziu-
me, de certa forma, a perspectivas mais 
abertas da realidade portuguesa. A mi-
nha formação política foi mais uma ava-
liação pragmática dos acontecimentos do 
dia-a-dia e, em particular, dos que vivi 
em França. No meu caso particular,- a 
ideia de Democracia, que eu conhecia de 
uma forma teórica, fui encontrá-la em 
França nas minhas experiências universi-
tárias de 1960 a 1963, em que já havia 
agitação. Discutiam-se os problemas 
políticos. Convivi com comunistas e so-
cialistas, que para mim eram qualquer 
coisa de secreto. Tive colegas comunistas, 
de extrema-esquerda, socialistas, de di-
reita. Discutiam acaloradamente, numa 
perspectiva democrática, quer na escola, 
quer em grupos mais alargados. 

P. — Lia literatura política?  
R. — Muito raramente. Devo dizer que 

as minhas preocupações incidiam mais 
sobre questões de carácter profissional 
que carácter político. Talvez por isso 
quando se chegou ao 25 de Abril nem se- 
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quer se suspeitasse que muitos militares 
tinham uma formação política tão vasta. 
Contudo, li algumas coisas, mas disper-
sas. 

P. — Sendo o responsável pela ocupa-
ção do Rádio Clube Português na madru-
gada de 25 de Abril, alguma vez tinha 
manifestado um interesse particular pela 
Informação? 

R. — Muito sinceramente, a resposta é 
demasiado fácil. Sobre matéria de Infor-
mação não entendia absolutamente nada, 
nem conhecia os problemas  da  Comuni-
cação Social. Fui para o Rádio Clube 
Português porque essa era a minha mi-
são, tendo como preocupação fundamen-
tal não deixar que o RCP funcionasse  

contra o Movimento. Para mim a Comu-
nicação Social era qualquer coisa de dis-
tante. Ouvia Rádio e TV como qualquer 
cidadão vulgar, mas procurava informa-
cão mais correcta em jornais como o Re-
pública, que lá ia dizendo certas coisas 
que punham em causa o regime. Isso da-
va-me esperanças de que houvesse trans-
formações sociais e económicas, mas sou 
franco — só muito em cima do 25 de 
Abril é que pensei de facto em qualquer 
coisa parecida com a Revolução. 

P. — Fazendo um pequeno balanço 
cultural destes sete anos, pensa ter sof ri-
do  grandes transformações? 

R. — Estou convencido de que sim. Eu 
vivia dos conhecimentos adquiridos no 
dia-a-dia, as questões humanas reais mo-
tivavam-me mais do que as teóricas, fos- 

sem elas de que ordem fossem. Mas pos-
teriormente a realidade demonstrou-me 
que a parte humanista só por si não che-
ga. As pessoas são obrigadas de facto a 
aprender este jogo da política que se faz, 
hora a hora. Obedece a certos princípios, 
a certas técnicas que eu sinto que fui 
aprendendo ao longo destes anos. 

P. — Quanto ao ambiente da Força 
Aérea em Africa, havia realmente uma 
tentativa não só de leituras, mas também 
de debate de problemas que ultrapassas-
sem o quotidiano da guerra? 

P. — É interessante a pergunta. Leva-
me a recordar coisas de que já não falava 
há uma série de anos. De facto em Africa 
havia alguns grupos que se reuniam, não 
com o intuito exclusivo de debater proble-
mas da situação nacional, mas que ti-
nham sempre subjacente um debate so- 

bre os problemas que inquietavam as pes-
soas mais esclarecidas. Esses grupos 
eram restritos. Normalmente as pessoas 
juntavam-se quando existia uma certa 
afinidade de pensamento. Eu tive de fac-
to um grupo desses onde se abordava des-
de Sartre e o existencialismo até sessões 
de música dos chamados «baladeiros», 
Adriano Correia de Oliveira e Zeca Afon-
so, de quem sou um grande admirador. 
Discutiam-se os objectivos, as mensagens 
que esses homens procuravam transmitir. 
Isso levava-nos praticamente a abordar os 
diversos problemas da vida real — o que 
estávamos a fazer em Africa, se se devia 
ou não continuar, qual a forma de pôr 
fim à guerra colonial, e já também os 
problemas políticos, o divórcio entre as 
acções militares e as acções políticas, que 
nós sentíamos na pele já nessa altura. 

Cultura: 
paradoxo 
e angústia 
Mário Dionísio 

O tempo passa depressa. Faz agora sete 
anos (já) que os escritores e a rt istas portugue-
ses receberam, como todos os seus compatrio-
tas, a benesse inestimável de poderem expri-
mir-se em plena liberdade. Já ou só? 

Emprego pensadamente a palavra «recebe-
ram» (em vez do usual «conquistaram»...), 
pois bem parece altura de lembrarmos que, 
em considerável percentagem de casos, muito 
pouco ou nada fizeram os ditos compatriotas 
para disporem de um direito que é o mínimo 
exigível para que dignidade humana exista. 
Muitos lutaram de facto, sem descanso, em 
vários planos e das mais variadas maneiras, 
contra a férrea opressão que havia de moldar 
a mentalidade de um povo (até onde? até 
quando?): fizeram-lhe frente, foram por isso 
ferozmente perseguidos e heroicamente reagi-
ram à perseguição, não desistiram nunca, 
conheceram a to rtura na cadeia e outras espé-
cies de torturas, físicas e morais, não raro a 
morte. Mas esses muitos foram na realidade 
poucos relativamente à totalidade da popula-
ção, incluindo os intelectuais, para muitos 
dos quais o «ser contra» já bastava. E assim se 
explica, creio eu, que, esquecidos do passado 
ou fingindo que sim, tantos se sirvam hoje da 
tal liberdade (recebida de graça) como coisa 

mais sua do que ninguém, em manhas e arti-
manhas, despudoradas ou mesmo nausean-
tes, que, conscientemente ou não, a desvir-
tuam. Tais coisas se têm ouvido, e visto, e lido 
que sete anos parece espaço pouco onde caiba 
tanto! 

Por outro lado — o tempo passa depressa, 
como atrás dizia —, os indivíduos hoje com 
vinte e dois anos (poderão já ser escritores, ar-
tistas) tinham quinze em 74, os que vão nos 
quinze agora tinham então onze, os de doze 
tinham cinco... Para esses todos, a liberdade 
de expressão é coisa tão vulgar e natural (e 
ainda bem! oxalá o continue a ser!) que pouco 
lhes dirá o entusiasmo que pomos na come-
moração do 25 de Abril desse já remoto 1974. 
Histórias lá da velhada? Uma festa entre ou-
tras? 

Tudo razões para se insistir nesta verdade 
comezinha e essencial: foi o 25 de Abril que 
trouxe aos artistas e escritores portugueses, 
aos nossos intelectuais — na literatura, na 
pintura, no teatro, no cinema, na Imprensa,  

no ensino — a liberdade de criar e comunicar. 
Foi o 25 de Abril que  acabou com a censura e 
com a PIDE, zeladora do cumprimento rigo-
roso 

 
 dos desígnios daquela. Foi o 25 de Abril 

que nos deu a possibilidade de contacto livre 
com todos os países do Mundo. Foi o 25 de 
Abril que devolveu à cultura po rtuguesa a pri-
meira condição básica para a sua existência 
plena e sem remorso: a liberdade. 

Mas, se dizer isto é dizer o essencial sobre o 
25 de Abril e a cultura, já as coisas mudam de 
figura se preferimos dizer: a cultura e o 25 de 
Abril. Porque, então, o que logo teremos de 
verificar é que nenhum grande pa rt ido de-
mocrático (no sentido antigo e autêntico, eti-
mológico da palavra) e, daí, a Assembleia da 
República, qualquer Governo, provisório ou 
constitucional, qualquer grande organismo 
do Estado, viu (ou quis ver) até hoje que sem 
cultura (generalizada a todo um povo secular 
e em parte intencionalmente privado dela) 
não pode haver liberdade, mas só um seu peri-
goso simulacro. Um simulacro, uma caricatu-
ra que em breve se torna na sua negação 
completa, no instrumento de que facilmente 
se hão-de servir ou estão servindo os que, em 
seu nome embora, tentam (e conseguem) levar 
as grandes massas humanas para onde lhes 
convém, a eles, que não a elas. 

«Sem cultura não pode haver liberdade, 
sem liberdade não pode haver cultura», dizia 
Bento Caraça, já em 1931. Os dois membros 
da frase são indissociáveis, de acção recíprova 
e querem simplesmente dizer que, se a um po-
vo se dá liberdade mas não os meios indispen-
sáveis para aprender a pensar, a distinguir o 
que o beneficia do que o prejudica, a confron-
tar, a propor, a defender o que propõe, essa li-
berdade não existe de facto. 

Escolher sem se dispor da capacidade de 
saber o que se escolhe é realmente escolher? 
Votar, cedendo apenas à influência de uma 
propaganda que habilmente explora a igno-
rância daqueles a que se destina, é realmente 
votar? 

Tudo tão simples, tão grave e decisivo que 
custa a aceitar que os dirigentes políticos efec-
tivamente interessados na liberdade do povo 
que eleitoralmente representam não possam 
entendê-lo ou não entendam dar-lhe a impor-
tância que tem. Mas a verdade é que não lha 
dão mais que em discursos, frases, intenções 
de que há tantas no inferno. 

Seria bem injusto esquecer os pequenos 
grupos teatrais e outros que, com subsídios ou 
sem eles, tentam lutar esforçadamente contra 
este estado de coisas. Mas, com a homenagem 
e a palavra de estímulo que lhes é devida, terá 
de se convir em que não são nem poderão ser 
mais do que jangadas frágeis em tão vasto 
oceano. 

O 25 de Abril e a cultura? Resultado exce-
lente: todos os escritores e a rt istas, todos os 
intelectuais passaram a dispor de liberdade 
total. Se e como a aproveitám é naturalmente 
lá com eles e talvez não gostem muito que se 
averigue a respeito... 

A cultura e o 25 de Abril? Situação parado-
xal e angustiante: nada se fez, se faz ou pro-
jecta fazer-se no sentido de levar a cultura (a 
viva, a verdadeira) à totalidade da população, 
de modo a nela despe rtar a riqueza que em si 
mesma ignora e a fazê-la pa rt icipar directa-
mente no seu próprio destino — que é o de to-
dos nós. 

Para uns, assim está bem; para outros não 
chega assim... 	 • 

Abril 
liberdade para 
a Imprensa 
Raul Rego 

A Imprensa é sempre o espelho de um país. 
Toda a Imprensa e não apenas este ou aquele 
jornal; desde o conspícuo órgão conselheiral à 
folha solta de um grupo marginal ou ao jornal 
clandestino que arrisca a liberdade e a vida 
daqueles que o fazem. 

A Imprensa portuguesa antes do 25 de 
Abril era o espelho de um povo, de quatro ou 
cinco povos, a viver na prisão e forcejando por 
sair dela. Havia os jornais satisfeitos, como os 
cachorros que todos se lambem quando dia-
riamente estendem o pescoço ao dono que lhes 
põe a coleira. Havia jornalistas tu cá tu lá com 
a censura e botando diariamente ditirambos e 
zumbaias aos açaimadores Tomaz, Salazar ou 
Caetano. Não é de estranhar. Todos os que es-
tiveram presos algum dia sabem que há deti-
dos que cultivam as boas graças do carcereiro. 

Havia por outro lado os jornais insofridos. 
Iam todos os dias à censura como a rês vai pa-
ra o matadouro. Repontavam com os cm tes e 
buscavam também jogar ou com a ignorância 
ou com a desatenção (rara) do censor; e, às ve-
zes, desafiavam-no francamente. Mas bem sa-
biam o que arriscavam. 

Havia a Imprensa clandestina. Não ia à 
censura e era perseguida, como são persegui-
dos os lobos ou javalis, no monte. Semeava a 
desordem, agitava as águas, tirava o sono aos 
ditadores. Clandestina era não só a Imprensa 
impressa, aguentada por máquina secreta, 
mas o jornal estudantil que sai esporadica-
mente, a folha policopiada de espontâneos 
não identificados, a notícia que passa de mão 
em mão, em fotocópias ou tirada na tipogra-
fia do jornal, depois de ter sido co rtada pela  

censura. Havia a rtigos ou notícias que os au-
tores eram os primeiros a comunicar aos ami-
'os, como comunicavam o que transmitira 
uma rádio estrangeira ou o que fora cortado 
em agência telegráfica. 

O que cortava a censura? Tudo podia ser 
cortado. Desde um discurso do cardeal Cere-
jeira à juventude a pa rtes da encíclica Huma-
nae Vitae, à notícia de o Papa ter nomeado 
cardeal o arcebispo Gracias de Bombaim, à 
informação de um tornado ter arrasado a al-
deia de Quintas, junto a Vila Franca (uma ho-
ra depois seria autorizada). Co rtavam-se sis-
tematicamente nomes de pessoas. Alvaro 
Lins, Humberto Delgado, Mário Soares. Im-
pediam-se referências a livros e até a nomes 
dos livros. Quando os lobos uivam, por ex-
emplo. Procurava-se fazer silêncio, a mo rte 
cívica, sobre os adversários da situação. 
Raríssimas vezes se deixava fazer alusão às 
actividades das duas grandes colunas da dita-
dura: a polícia política e a mesma Censura. 

A Imprensa po rtuguesa até 25 de Abril era 
a expressão de um povo cujas fronteiras cor-
respondem às paredes de uma cadeia. 

E os jornalistas tinham de se adaptar, até 
os mais recalcitrantes, a esse ambiente, por-
que os jornais não se fazem para serem desfei-
tos e tornados a fazer. A primeira vez à-
vontade dos jornalistas, a segunda à-vontade 
dos censores. 

Posso dizer com ce rto orgulho que foi o jor-
nalismo uma das classes em que houve mais 
recalcitrantes. Numa altura, quando os jorna-
listas não seriam mais de 400, levei eu, com o 
Veiga Pereira e o Alfredo Noales, uma exposi-
ção reclamando a liberdade de Imprensa, as-
sinada por cem jornalistas profissionais. 

O que significou para a Imprensa o 25 de 
Abril? Pois, significou simplesmente a saída 
da cadeia. 

Como, depois de uns meses ou anos em que 
nos vamos adaptando ao ambiente estreito, 
dando dez a vinte passos, vendo a luz da mes-
ma janela e um só horizonte, ouvindo os mes-
mos passos dos guardas no corredor e contan-
do os dias que faltam para acabar o encerro, e 

de repente nos dizem «Vá-se embora!», nos  
sentimos aloulados ao vermos um campo lar-
go, o corropio dos automóveis, gente livre que 
vai e vem, as nossas pernas não são capazes de 
correr e os nossos olhos fecham-se à luz crua 
do sol; também os jornalistas tiveram de 
aprender a sua profissão. O doente que sai da 
enfermaria tem de reaprender a andar, o pre-
so que sai da cadeia tem de se adaptar à liber-
dade e ser ele próprio o juiz dos seus actos. 

A Imprensa depois do 25 de Abril foi livre. 
Teve de aprendera sua custa a praticar a li-
berdade, a exprimir-se. O que antes se dizia 
só nos jornais clandestinos e no estilo azedo 
dos jornais clandestinos, pode dizer-se na lin-
guagem comum de homem livre para homem 
livre.  

Essa evolução se tem feito. Mas, durante 
anos, os jornalistas portugueses têm sido  mar-
cados pelas cicatrizes que sobre eles deixou a 
violência. Nem me parece que tenhamos já 
adquirido a serenidade dos profissionais que 
sempre tivessem vivido em liberdade. Habi-
tuei-me, por exemplo, a escrever o editorial 
da República até às 9 e 30, o máximo 10 horas 
da manhã. Além dessa hora era tarde para a 
censura. Muitas vezes, ao escrever o editorial 
para A Luta, em 1976 ou 1977, chegado a essa 

hora, tinha um calafrio: «Estou atrasado para 
a censura...» 

E ainda hoje, seis anos volvidos, me sinto a 
rebuscar modismos mais inocentes, a evitar 
palavras com que a censura embirra... 

O 25 de Abril foi a liberdade para a Im-
prensa. Teremos sabido usá-la? Toda a liber-
dade, até os abusos dela, são menos prejudi-
ciais à comunidade do que uma censura im-
posta, uma Imprensa subserviente e monolíti-
ca. É preferível fazer-se ouvir, gritando, do 
que ser obrigado a calar-se. 

Há abusos da liberdade de Imprensa? Pois 
há, como os há da palavra falada. Uma calú-
nia é sempre uma calúnia, um exagero é 
sempre um exagero. Mas aqueles que mais 
gritam hoje, aqueles que menos respeitam a 
honra do seu vizinho, que menos prezam a 
dignidade da sua profissão, eram em geral os 
que defendiam a censura ou se lhe mostravam 
submissos. 

Não há jornais clandestinos em Po rtugal. 
Como não há presos políticos. Mas há jornais 
desbocados. Atente-se em quem os faz, em 
quem os redige. É gente que nunca teve pro-
blemas com a censura. E se são jornalistas de 
antes do 25 de Abril, poderíamos até pergun-
tar em que jornais trabalhavam então; em 
muitos casos encontramos os fiéis servidores e 
apologetas da tirania. 

E diferente a situação da Imprensa portu-
guesa hoje do que era antes do 25 de Abril? 
Como o dia da noite. Serenamente, pensemos 
o que acontecia a um jornal que, em 1960 ou 
em 1973, dissesse que um ministro tinha de-
positado 7000 contos num banco suíço? Have-
ria prisões a rodo, suspensões e multas ao ior-
nal. Enquanto depois do 25 de Abril o caso se-
ria apenas confiado aos tribunais. Os tribu-
nais também não funcionam. É que nós to-
dos, jornalistas, governantes, magistrados e 
simples cidadãos, somos um povo que apren-
de a ser livre e que só aos poucos vai tomando 
conta das responsabilidades que isso implica. 
Como diria Alexandre Herculano: «Somos um 
País que se regenera.» Mas só se aprende a ser 
livre em liberdade; e é muito bom ser livre. • 
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Emancipados  
da tutela  
censória  
Alvaro Guerra  

O que representou para mim o 25 de Abril  
na Literatura? O começo da ilusão e o fim da  
utopia.  

Previ gavetas cheias de obras-primas proi-
bidas. Estavam, afinal, vazias, a começar pe-
la minha. Ninguém tinha escrito para a liber-
dade e em liberdade. Todos tínhamos escrito  
pela liberdade, se bem que lhe atribuíssemos  
significados e vi rtudes diferentes.  

De qualquer modo, fomos emancipados da  
tutela censória dos coronéis do Bairro Alto — 
conquista decisiva. Em relação aos comple-
xos, os freudianos, a emancipação dependeu  

de cada um, a sós ou, na maior pa rte dos ca-
sos, acompanhados por fantasmas heróicos  

portadores de nostalgias estrangeiras ultra-
passadas pelos acontecimentos.  

Tanto antes como depois do 25 de Abril,  
me achei melhor só que mal acompanhado. A  

contingência política afastou-me e a muitos  

escritores da tarefa rotineira da escrita. As ur-
gências eram numerosas e impunham-se. De  

urgência em urgência cumprimos o fado que  

diz que as revoluções só produzem cultura an-
tes de se realizarem.  

Regressamos, então — alguns —, às nossas  
obrigações. Como éramos mais ou menos dile-
tantes, por força do bife, não sabíamos bem  
quais eram elas -. Creio que andamos a desco-
bri-las.  

No meu caso, o espaço-tempo tornou-se es-
sencial. Não podemos ser sempre repórteres,  

mas temos que ser obrigatoriamente historia-
dores.  

O 25 de Abril é, po rtanto, ainda a esperan-
ça na Literatura, apesar do livro e da ca rtilha.  
Refiro-me obviamente aos custos de produção  
e aos amanhãs que cantam. Quer isto dizer  
que, mau grado a crise, a esperança continua  

a portar-se melhor que a crença.  

Tenho projectos. De obras. 	 •  

Teatro  
atingiu  
alto nível  
Helder Costa  

O 25 de Abril ? Uma carta de alforria. Foi a 
conquista da segurança, o sentir-se cada um 
dono de si próprio. O prazer de ver confirma-
da a razão dos que lutavam pela Democracia, 
pela Liberdade, pela Revolução. E também, 
para quem vivia fora do país, a alegria de verifi-
car que a derrota do fascismo em Po rtugal era 
também uma vitória do vizinho francês, arge- 

lino, marroquino ou espanhol, subitamente  

fraternal e de sorriso nos lábios.  

Quanto ao meu itinerário pessoal, sem cair  
no exagero de me considerar um «produto» do  

25 de Abril — todo o saber é de várias expe-
riências feito — não tenho dúvidas em afir-
mar que a minha actividade actual é uma con-
sequência dessa fenda abe rta na muralha do  
obscurantismo e da opressão.  

Aliás, o mesmo se passou em relação a toda  
a actividade intelectual e cultural, provando-
se mais uma vez que o verdadeiro desenvolvi-
mento das flores do espírito e do pensamento  

exige ar livre e puro, sol brilhante e frescura  
de inteligência, livre, sem peias nem amarras.  

Quando hoje, sem cretinos orgulhos patrio-
teiros, se pode afirmar que a actividade tea-
tral portuguesa atingiu um alto nível interna-
cional, temos de encontrar as razões desse  

facto nas novas possibilidades de discurso, de  

diálogo e de experimentação que o 25 de Abril  
proporcionou.  

E verdade que muito se perdeu da esperan-
ça que nasceu nessa data, e que a triste reali-
dade socioeconómica-cultural do nosso povo  

está a demonstrar que muitas vezes se mudam  

pequenas coisas para que tudo continue preci-
samente na mesma. Mas não nos deixemos  
dominar por pessimismos. Até porque o 25 de  
Abril não foi nenhum pesadelo nem sonho  

mau. Foi um belo e inesquecível sonho. Pelo  
menos, para a esmagadora maioria dos portu-
gueses. Por isso mesmo, se tornará realidade.  

•  

Na Música  
nem tudo  
é negativo  
Fernando Lopes-Graça  

Tenho sérias dúvidas sobre se serei eu pes-
soa indicada para responder com a melhor  
objectividade a este melindroso inquérito. São  
bem conhecidos os condicionalismos de vária  
ordem em que, ao longo de dezenas de anos, o  

meu ser e a minha actividade de músico se  
processaram e me forçaram a achar-me sem-
pre «de fora» da vida musical oficial portugue-
sa, a bem dizer como seu mero espectador, ja-
mais (ou só acidentalmente) como parte inter-
veniente nela.  

Não poderá resultar, assim, o meu depoi-
mento inquinado de erros, de deformações, de  
equívocos, que falseiem ou perspectivem mal  

a realidade que aqui se pretende analisar?  

Consciente embora dos possíveis riscos da po-
sição que vou assumir, aventurarei no entanto  
meia dúzia de ideias ou pontos de vista que  
acaso poderão contribuir nalguma coisa para  

o aclaramento da momentosa questão.  

Começarei por dizer que não creio que, de  

uma maneira geral, o 25 de Abril tenha trazi-
do à música em Portugal benefícios de monta  

ou, para melhor falar, parece-me que os mú-
sicos e as instituições musicais do País (e terão  

sido só os músicos e as instituições musicais?)  

não souberam extrair do histórico aconteci- 

mento as possibilidades de renovamento, de  
revisão de perspectivas, de criatividade que  
ele de toda a evidência oferecia e que, apesar  

de tudo, continua a oferecer.  
Tudo ou quase tudo se passa como se nada  

tivesse acontecido susceptível de, em todos os  
campos, modificar a exangue fisionomia da  
Pátria. Os organismos musicais oficiais — o  
Conservatório, o Teatro de S. Carlos, a Or-
questra Sinfónica da RDP, por exemplo — 
mantêm a anterior anquilose de estruturas, de  

funcionamento, de iniciativa, sem darem de si 
 

mais do que a antiga e esgotada cepa deu, an-
tes agravando de maneira quase irremediável  

os seus antigos males, e é o caso, nomeada-
mente, do Conservatório e da Orquestra Sin-
fónica da RDP. Não vai nisto qualquer ataque  
àquela meia dúzia de boas vontades esclareci-
das que aqui e ali se esforçam por pôr as coi-
sas a funcionar convenientemente; mas o cer-
to é que não é com boas vontades individuais,  

em regra condenadas a malhar em ferro frio, 
 

que uma cultura, qualquer cultura, se organi-
za em moldes que dêem satisfação às necessi-
dades da Grei, às exigências iniludíveis dessa  
mesma cultura...  

A alfabetização musical do País, através do  

ensino primário, do ensino liceal, do ensino  
universitário, das escolas técnicas, das escolas  
elementares de música (ainda por criar), con-
tinua por fazer; não podendo eu aqui deixar  

de referir que a tentativa, planeada por um  

dos primeiros Governos provisórios saídos da  
Revolução de Abril, de uma reforma do ensi-
no da música nas escolas, na qual um escolhi-
do grupo de pedagogos da especialidade che-
gou a trabalhar e a apresentar o resultado do  
seu trabalho (possivelmente provisório, mas  
que se anunciava como um excelente ponto de  

partida), veio desgraçadamente a parar em  

nada, possivelmente por acção daquelas for-
ças obstrucionistas que sempre no País estive-
ram (e continuam a estar) dispostas a empe-
cer todo o surto de progresso nos espíritos e  

nas instituições...  
A criação de uma Companhia Nacional de  

Opera (imperativo já em tempos não muito  
recuados esboçado) permanece à espera de  
quem a sério sobre o assunto se debruce. O S.  
Carlos voltou, depois de uma aberta democrá-
tica nos dois ou três primeiros anos da Revo-
lução, a funciònar em regime praticamente  

elitista. Tirante a Fundação Gulbenkian, que  

continua meritoriamente a proporcionar aos  
melómanos as suas séries de conce rtos e reci-
tais de variada índole, o Concerto Sinfónico  

destinado ao grande público, e de que todas  

as capitais do mundo fazem timbre, como  
manifestação superior da sua vida cultural,  
não se restaura em Lisboa, depois de aqui ha-
ver conhecido uma significativa continuidade,  
grosso modo entre os anos de 1911 e 1931 (não  
nos esqueçamos de que chegou a haver três  

Orquestras Sinfónicas dando concertos heb-
domadários na capital po rtuguesa).  

Enfim, não podemos dizer que se tenha  
operado uma democratização da música ou  

dos benefícios da música (e aqui também sem  

menoscabo de uma que outra tentativa levada  

a cabo nesse sentido) nos sete anos decorridos  
desde o 25 de Abril.  

Todavia, nem tudo é assim negativo (ou  
pouco menos) no panorama musical destes úl-
timos sete anos. Uma coisa sucedeu que, em  

substancial medida, resgata a penúria de co-
metimentos de algum alcance artístico e peda-
gógico verificada. Refiro-me à acção levada a  

cabo pela Divisão de Música da Secretaria de  

Estado da Cultura. Acção muitíssimo meritó-
ria, que vai da promoção de concertos na  

província, da protecção e estímulo a bandas  

filarmónicas e coros de amadores, da enco-
menda de partituras aos compositores nacio-
nais, até à criação da Discoteca Básica Nacio-
nal, onde já apareceram, ou estão em vias de  
aparecer, obras gravadas de Domingos Bom-
tempo, Sousa Carvalho, Carlos Seixas, Alfre-
do Keil, Viana da Mota, Luís de Freitas Bran-
co, António Fragoso, Rui Coelho, Cláudio  
Carneiro, Frederico de Freitas, Armando José  

Fernandes, Lopes-Graça, Joly Braga Santos,  
Filipe Pires, Jorge Peixinho, Emanuel Nunes, 

 

Constança Capdeville, Maria de Lourdes 
 

Mart ins e António Vitorino de Almeida. Tudo  
isto a cargo de um organismo do Estado, pode 

 

dizer-se que tudo é inteiramente inédito entre 
 

nós, e leva-nos sem dúvida a uma atitude de 
 

esperança no futuro da música em Po rtugal.  
•  

E a  festa   
pá?  
Fernando Lopes  

Do bilhete postal sonoro do Chico Buarque  

— «eu sei que estás em festa, pá!» — resta-nos  

um nostálgico fade-out; do vermelho cravo a  
recordação de um texto da Maria Velho da  

Costa; do 25 de Abril, movimento em movi-
mento, corremos o risco (marketing oblige) de  
ter a imagem best -seller e verrinosa deste cha-
to literato que dá pelo nome de Vergílio Fer-
reira; da democracia, se não nos pomos a pau  
e reinventamos (de outro modo) a festa, va-
mos ficar presos à AD e à forma.  

Se eu fosse um português resignado diria  

(como se diz dos desastres familiares): podia  
ser pior.  

E, no entanto, sente-se (no teatro, na músi-
ca, no cinema, na literatura) que há um outro 

 

25 de Abril a germinar, por dentro, capaz de  

Rádio:  
ganhou  
a Informação  
Luís Filipe Costa  

Dizer as palavras proibidas: fascismo, li-
berdade, guerra colonial. 

Ouvir as histórias não contadas: tortura, 
clandestinidade, to rtura. 

Captar a maré alta da festa que fomos. 
De repente, caía-nos (à Rádio) tudo em ci-

ma.  
Da maior repressão passávamos à liberdade  

total.  

combinar a utopia com a realidade, a acção  
com a reflexão, a desprender-se de velhos dog-
mas e imagens  d'épinal gastas e regastas.  
Que a esquerda da política politiqueira não dê  
por isso (como é seu costume) não nos deve  
surpreender e ainda bem, digo eu, já bem es-
caldado. Que isto esteja a acontecer — de  

mansinho, como quem não quer a coisa, com  
alguns sinais ainda por decifrar — é capaz de  

ser aquilo que mais devemos àquela ida ma-
nhã de 74, 25 de Abril de tropas na rua, de 

 

povo a esperançar.  

	

Para quando é a festa, pá? 	 •  

Não se esqueça: é que, em qualquer tempo,  

em qualquer sítio, a Rádio é sempre a mais  
censurada. Pelo menos, a mais vigiada.  

Mais que os jornais; mais que a TV.  
Porque chega mais longe, mais depressa.  

Porque não é preciso saber ler para a enten-
der.  

Até aí ronceiro vagão do comboio informa-
tivo, a Rádio saltava para a frente, fazia-se a  

locomotiva que o punha em marcha acelera-
da.  

A voar baixinho — dizem os que acham que  
ela foi muito depressa.  

Eu cá não sei. Não houve tempo para olhar 
 

para o conta-quilómetros.  
De qualquer modo, porém, sem perder lu-

cidez.  
Aí zango-me com os que afirmam o contrá-

rio.  
Lembrem-se daqueles dias: tivesse a Rádio  

dito «mata» que milhões teriam ecoado «esfo-
la».  

Houve quem perdesse alguma coisa. Mas  
todos salvaram o escalpe.  

A transformação deu-se, claro.  

Portas-a-dentro, discutimo-la.  
Duas tendências desenhavam-se logo. 

 

Uma, privilegiando a Informação. Outra, a  
Programação.  

Para uns: a notícia, toda a notícia, só a 
 

notícia. Já.  
Para outros: o programa que revelasse o in-

terdito, que rebuscasse no Passado a explica-
ção daquele Presente, que interrogasse que 

 

Futuro.  
Ganhou a primeira.  
Foram os dias do noticiário e da reporta-

gem.  
O que acontecia.  
Não o porque acontecia; não o se era bom 

 

que acontecesse.  
Hoje, como naqueles dias, acho que a outra  

	

tendência é que estava correcta. 	•  

^ 
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Manuel Alegre: "Atlântic 
ou as sete partidas duma 

o" 
eração 

Um novo livro de poemas de Manuel Alegre 
estará nas livrarias dentro de alguns dias. 
Chama-se «Atlântico», tem a chancela da Mo-
raes Editores (Círculo de Poesia) e é o sétimo 
título do poeta cujo livro de estreia, «Praça da 
Canção», em 1965 (Cancioneiro Vértice), pro-
vocou uma sensação rara, ou mesmo única, 
nos meios literários e políticos po rtugueses. 

Por razões mais literárias ou mais políti-
cas? Ou por ambas igualmente? Não interes-
sa: Manuel Alegre, então já exilado, tornou-
se, inclusive como locutor da Voz da Liberda-
de, a transmitir de Argel, um dos símbolos da 
resistência à ditadura e a sua poesia muitas 
vezes assumiu inclusive um significado que 
ultrapassava largamente a da literatura de in-
tervenção. 

Após «Praça da Canção», de que estão pu-
blicadas já quatro edições, veio «O canto e as 
armas», saído em 1967, e que é considerado 
geralmente, de par com o livro de estreia, ain-
da o mais representativo, tendo já, igualmen-
te, quatro edições. A essas duas obras de êxi-
to, e de notória influência durante alguns 
anos (inclusive cantadas), sucederam-se: «Um 
barco para Ítaca» (1971), «Letras» (74), «Coisa 
amar (Coisas do mar)» (76), «Nova do Acha-
mento» (79), além de uma antologia editada 
pela Seghere, na colecção «Autour do Mon-
de», com o título «Lusiade Exilé». 

Militante político de notória intervenção, 
dirigente da FPLN e membro do PCP, que 
abandonaria, e mais tarde, após o 25 de 
Abril, dirigente e deputado do PS, secretário 
de Estado nos seus governos, figura a vários 
títulos polémica, Manuel Alegre será dos poe-
tas com uma obra sobre a qual os juízos mais 
têm oscilado enormemente, ao que não serão 
alheios também factores relacionados com es-
ta sua actividade política. 

Agora, aos 45 anos, Alegre vai pois lançar 
um novo livro, «Atlântico», que abre com es-
tes versos: «O tempo o vento interior / o movi-
mento o fogo a lava / a terra o sol talvez amor 
/ a causa o acaso ou só o cântico / um rectân-
gulo um mar uma palavra / talvez Atlântico 
talvez Atlântico». «JL» ouviu-o sobre esse li-
vro, e não só. 

«JL» — O que significa «Atlântico», no con-
junto e na sequência dos seus anteriores livros 
de poemas? 

Manuel Alegre — Este livro é, de ce rto mo-
do, uma espécie de crónica das sete pa rt idas, 
da minha geração: a guerra, a resistência, o 
exílio, o regresso, a pa rt ida pelo mar e a parti-
da por terra, Africa, Europa. E aquela pa rto 
de mim que não partiu e aquela parte de mim 
que não voltou. Por isso se entrecruzam a 
Crónica da Tomada de Ceuta e a crónica da 
part ida para Angola, a Crónica de El Rei Se-
bastião e a crónica da guerra, Alcácer-Quibir 
e Quipedeo. Fernão Mendes Pinto e um eu-
colectivo, um Povo-Viriato-pirata em sete ma-
res de mágica e de aventura. E também o Ca-
saleiro de Oliveira e um eu-colectivo solitário-
solidário nas sete pa rt idas da Europa. E, cla-
ro: o Infante D. Pedro, eu-próprio, todos nós 
— os que fomos de Alfarrobeira, Alcácer-
Quibir, Nambuangongo e da grande emigra= 
cão dos anos 60. Por isso, ainda, o 25 de Abril 
é contado por Fernão Lopes, num poema em 
que se misturam o ataque ao Carmo e o assal-
to aos Paços da Rainha, Salgueiro Maia e Al-
varo Pais. (N.R.: publica-se, junto, este poe-
ma inédito de M.A.) 

Foi Torga, a quem li o original, que me 
convenceu a despojar o livro de tudo o que ne-
le diluía este tom. Ou seja: foi ele quem me 
deu coragem para o atrevimento de assumir 
este livro deste modo, como uma epopeia mo-
derna, em que a crónica do passado e a cróni-
ca do presente, mais do que um contraponto, 
aparecem fundidas como vários tempos de um 
só tempo, tendo, como pano de fundo, uma  

certa tensão dialéctica erre a biografia indi-
vidual e as vicissitudes colectivas. 

Opção definitiva 
pela literatura 

P. — Quer dizer que nesta sua nova obra, 
como nas anteriores, continua a partir, mui-
tas vezes, da história, e da nossa história, pa-
ra a actualidade? Porquê? 

R. — É difícil a um autor falar de si pró-
prio. Por isso recorro a Clara Rocha, que pu-
blicou no n.° 7 dos Cadernos de Literatura, 
aquele_que considero o mais interessante estu-
do, em português, sobre a minha poesia. Se-
gundo ela, a minha poesia «é marcada pela re-
cuperação de valores literários do passado, 
por um lado, e de mitos não nacionais, por 
outro. O antigo e o estrangeiro estão ao servi-
ço duma intervenção sociopolítica bem p re

-sente e portuguesa» (...) E acrescenta: «No 
que toca à literatura portuguesa do passado, 
verificamos que os principais arquétipos são a 
poesia trovadoresca e Camões (esporadica-
mente outro, como Gil Vicente, os romances 
tradicionais, Garrett, Nobre, etc.); quanto às 
literaturas não nacionais, o texto arquétipo 
fundamental é a `Odisseia'.» E sublinha que 
se trata de uma poesia que se revela «como 
uma actualização, para contar o presente e o 
futuro, de `arquétipos' do passado: arquéti-
pos do género (como a epopeia), míticos, te-
máticos, etc.» 

Porquê assim? Talvez porque eu sinto que 
na história de cada um de nós está toda a his-
tória e em cada poema todos os poemas. Tal-
vez peque como Mallammé, como todos os 
poetas, eu aspiro a escrever não um livro ou 
livros, mas «O Livro», ou, na impossibilidade 
de o conseguir, pa rte dele, já que, como dizia 
o autor de «Um Coup de dês» — «no fundo 
não há senão um». E assim, «cavando o ver-
so», em contacto com os grandes arquétipos, 
cada um é ao mesmo tempo pessoal e idêntico 
a todos os outros poetas verdadeiros. 

Recorro, finalmente, a outro autor, o pro-
fessor Michel Pierrard, que, na Universidade 
de Lorwania, sob o título «Para uma poesia de 
síntese histórico-cultural», publica o mais 
completo estudo até agora feito sobre a minha 
poesia. Diz ele: «É a perspectiva histórica que 
organizará logicamente os materiais formais, 
uma vez que é a poesia, como linguagem que 
nos informa sobre a história do povo.» 

P. — Tem ainda outros livros para publi-
car? 

R. — Tenho mais dois livros prontos, que 
tenciono publicar ainda este ano. Um, consti-
tuído pelos poemas que Torga me aconselhou 
a reparar deste livro; o outro, poema breve, 
intitulado «O Homem do pássaro verde». É 
um poema que retoma o grande tema mallar-
meano do poeta diante da folha branca. Um 
poema que tem como sujeito o próprio poe-
ma, mas numa perspectiva diferente da do 
neo-academismo que aí impera, um neo-
academismo saído da Universidade, ao arre-
pio da grande poesia portuguesa que sempre 
fez contra a Universidade ou à margem dela. 

P. — Isso quer dizer que vai abandonar 
mais a política partidária e imediata? 

R. — Fiz uma opção definitiva pela litera-
tura. Isto não significa que deixe de ser um 
militante político; significa que pavaneia a es-
tar na política (já estou, aliás) doutra manei-
ra. Por exemplo: não voltarei a fazer parte de 
nenhum secretariado, nem a desempenhar 
funções executivas. Privilegiarei a minha acti-
vidade de literário e, dentro da política, as 
querelas de natureza ideológica e cultural. 
Não mais a pequena política do dia a dia. Sal-
vo se, obviamente, a liberdade voltar a estar 
em perigo. • 

Manuel Alegre: dois outros originais para publicar ai, 
Torga lhe aconselhou a separar de «Atlântico» 

Crónica de Abril 
(segundo Fernão L 
A rosa a espada o Tempo a lua cheia 
entre Abril e Abril memória e acto 
este oculto invisível coração. 
E o trote dos cavalos os blindados 
(quem me acorda no meio do meu sono?) 
«Lisboa está tomada». A rosa e a espada. 
Subitamente às três da madrugada. 

Andando o Povo levantado andando 
Alvaro Pais de rua em rua: «Acudam 
ao Mestre cá ele é_ filho d'El-rei D. 
Pedro». Entre Abril e Abril. Memória e acto. 
Verás florir as armas: lua cheia. 

Saiu de Santarém o Capitão 
já o Mestre matou o Conde Andeiro 
e Alvaro Pais nas ruas cavalgando: 
Matara o Mestre nos Paços da Rainha. 

E o microfone às três e tal. E as gentes 
que isto ouviam saíam pelas ruas 
a ver que coisa era. E começando 
a falar uns com outros começavam 
a tomar armas. Aqui Posto de 
Comando. E soavam vozes de arruído 
pela cidade. E assim como viúva 
que rei não tinha se moveram todos 
com mão armada. E Alvaro Pais gritando: 
Acudamos ao Mestre meus amigos 
acudamos que o matam sem porquê. 

E o rouxinol cantou. Ouvi dizer 
que na torre soaram badaladas. 
O doce cheiro a terra. O respirar 
da amada.  «E sobre cada povo (Nietzsche) 
está suspensa uma tábua de valores». 
Verás florir o Tempo. A rosa e a espada. 
Nd mezzo del cantin di uostra vita. 
Subitamente às três da madrugada. 

E começava a gente de juntar-se 
e tanta que era estranha de se ver. 
Não cabiam nas ruas principais 
cada um desejando ser primeiro 
e"todos feitos d' um  só coração. 

Não sei se a História tem uni fio se 
não tem. Mas já de Santarém partiu 
o Capitão. De negro vem vestido 
em cima da Chaimite. Ouves? E o trote 
das lagartas. Cavalos e cavalos. 
O exército da noite e seus blindados. 
Õ com quanto cuidado e diligência 
escrever verdade sem outra mistura. 

Andando o Povo levantado andando 
um Major aos seus homens perguntando: 

Adere ou não adere? E s6. Mais nada. 
E o segundo-sargento perfilando-se: 
Há vinte anos que espero este momento. 

Verás florir o Tempo. E as armas de-
sabrochadas: às três da madrugada. 

Soem às vezes altos feitos ter 
começo por pessoas cujo azo 
nenhum povo podia imaginar. 
E pois assim aveio que em Lisboa 
um cidadão chamado Alvaro Pais: 

opes) 
Onde matam o Mestre? Que é do Mestre? 
De cima não faltava quem gritasse 
que o Mestre estava vivo e o Conde Mo rto. 
Mas isto já ninguém o queria crer. 

Continuidade. Descontinuidade. 
E o que é ruptura? E a História? Um caos 

de acasos. 

Kairos (dizem os gregos). Conjunturas 
favoráveis. 

Verás florir as armas. 

Ejá o Capitão entra na Praça 
andando o Povo levantado andando 
apoiando a coluna quando avança 
para cercar o Carmo às doze e trinta. 

Traziam uns carqueja e outros lenha 
alguns pediam escadas e bradavam 
que viesse lume para porem fogo 
e queimarem o traidor e a aleivosa. 

E em tudo isto era o tumulto assim 
tão grande que ens aos outros não se ouviam 
e não determinavam coisa alguma. 

E o trote dos cavalos os blindados. 
(Quem te acorda no meio do teu sono?) 
Verás florir o Tempo: rosa e espada. 
Subitamente às três da madrugada. 

De cortinas corridas está o Carmo. 
Da torre da Chaimite uma rajada 
saltam vidros e cal da frontaria 
e o tempo vai correndo sem resposta. 

E não parava gente de juntar-se. 

Onde'ncttant o Mestre? Que é do  Mestre?  
De cima não faltava quem gritasse 
que o Mestre estava vivo e o Conde morto. 
Se está vivo mostrai-o e vê-lo-erros. 

E a gente não parava de juntar-se. 
Quem fechou estas po rtas? perguntavam. 

Ejá o blindado toma posição. 
O Capitão olha o relógio e conta 
e antes que diga três irrompem vivas. 

Verás florir o Tempo: espada e rosa. 

Já saiu a cavalo Alvaro Pais 
já o Mestre matou o Conde Andeiro 
está caído no Paço trespassado 
ó Lisboa prezada venham ver 
o Capitão ene cima do blindado 
Arraial Arraial. E então o Mestre 
assomando à varanda a todos diz: 
Amigos sossegai: estou vivo e são. 

E o rouxinol cantou. Olhai as armas 
desabrochadas. Cravo a cravo (ouvi 
dizer). Andando o Povo levantado. 

E não vereis na crónica senão 
(sem falsidade) a certidão da História. 
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Julio Cort ázar: ser solidário 
Aos 66 anos, com 30 fora do 
país natal, Julio Cortázar 
fala da Argentina, da 
América Latina e da 
literatura do exílio para 
concluir que muita coisa 
mudou no subcontinente, 
mau grado a eternização das 
ditaduras militares. 

Antonio Caballero 

Conta Julio Cortázar em Madrid: 
«Chegou-se ao pé de mim um argentino na 

rua, no México, e disse-me assim: `Sou um 
exilado argentino, percebes?' E eu pensei que 
talvez fosse mais correcto dizer `sou um ar-
gentino exilado'. Porque ele veio logo com a 
sua condição de exilado como se fosse um car-
tão de visita, estás a ver? Ser exilado antes de 
ser argentino dava-lhe uma certa qualidade, 
uma certa categoria: a categoria de vítima.» 

Cortázar é também, e de há trinta anos a 
esta pa rte, um argentino exilado. E além dis-
so é exactamente o autor desse manual do exí-
lio latino-americano que tem por título Ra-
yuela, prodigioso romance em espiral, hoje 
quase mitológico e convertido em livro de cul-
to para cortazarianos militantes. Mas esse de 
antes era outro exílio: não exsudava sangue. 
O sangue dos milhares de mo rtos, a sombra 
dos milhares de desaparecidos das ditaduras 
militares latino-americanas que forçaram ar-
gentinos, chilenos, uruguaios, bolivianos e 
paraguaios à diáspora multitudinária. O exí-
lio de então tinha a nostalgia literária, além 
do mais invert ida: nostalgia «do lado de lá», 
como diria o Cortázar de Rayuela; ou seja a 
nostalgia da Europa, da boémia parisiense 
dos anos 50, do Pont des A rts e do jazz e do 
álcool e do sexo e muita literatura e insipidez 
metafísica. O de agora, pelo contrário, não 
tem nada disso. 

Sinal positivo 

Essa alteração qualitativa do exílio provo-
cou uma metamorfose paralela em Julio Cor-
tázar. Ele já não é o individualista boémio dos 
anos 50: agora descobriu a solidariedade. Em 
primeiro lugar é argentino e só depois exilado; 
e exilado entre muitos outros — um em meio 
à gigantesca diáspora. Se Cortázar se presta 
hoje docilmente às entrevistas e às conferên-
cias públicas em manifestações colectivas do 
exílio (como a que se realizou há dias em 
Madrid no quinto aniversário da ditadura mi-
litar argentina) é por isso: 

«Setenta por cento das entrevistas que me 
fazem são sobre temas politicos, quando o 
meu tema é a literatura. Eu respondo sobretu-
do por causa da Argentina, da América Lati-
na. Mas se me fizeres uma entrevista literária 
dás-me grande prazer.» 

Só que o tema literário de uma entrevista a 
Julio Cortázar é inevitavelmente o exílio lite-
rário. 

«A Junta Militar e aos seus escribas e turife-
rários», diz Cortázar, «interessa muito apre-
sentar o exílio literário argentino como o exí-
lio de uma gente que se foi embora para mer-
gulhar de imediato na frustração e no silên-
cio. Essa é a carta que eles jogam: anular o 
exilado desacreditando-o. Pessoalmente estou 
convencido de que não se passa tal. De manei-
ra nenhuma. E compreensível que dentro da 
totalidade do exílio — e eu refiro-me aos inte-
lectuais e aos artistas — haja uma certa per-
centagem de nostalgias que se traduzem em 
frustração. Isso é humano, tendo-se em conta 
que muitos deles deixaram mortos atrás de si, 
filhos, irmãos, mães, uma família assassinada 
nas suas costas. Mas a grande maioria não 
apenas se não frustrou como trabalha intensa-
mente. Basta dar uma olhadela aos catálogos 
das editoras mexicanas, ou uma ou outra da 
Venezuela, ou as espanholas, para se ver co-
mo todos os meses aparecem quatro, cinco, 
seis livros de ficção ou ensaio ou filosofia ou 
economia escritos por exilados argentinos. 
Publicam em Estocolmo. Em França nem é 
bom falar. É um exílio de sinal positivo: o exi-
lado não se entregou nem tem a mínima inten-
ção de entregar-se. Não, nós não vamos fazer 
o jogo da Junta!» 

Argentino e latino-americano 

Quando se exalta, Cortázar não levanta a 
voz nem aumenta a cadência das palavras — 
agita as mãos de gigante. No seu aspecto físi-
co há como que um reflexo da arte combinató-
ria (definição sua, para Borges) que caracteri-
za a própria literatura cortazariana: repenti-
nas mudanças de focagem e de ponto de vista, 
híbridos do eu e do tu e do nós num mesmo 
parágrafo. Como se na mesma pessoa coexis-
tissem não só diferentes épocas — o eterno 
adolescente desalinhado de camurcine azul, 
inquietante Dorian Gray, e o quase patriarca 
(66 anos) das letras da América Latina —, 
mas também feições e mãos e pés de di-
versíssimos duendes e demónios: a cara de 
gnomo com orelhas pontiagudas e enormes 
olhos distantes um do outro no enorme corpo 
dum gigante. O sotaque argentino e o erre 
francês. 

Mas existem outras espécies de exílio. Se 
Cortázar, por exemplo, está fora do país há 
trinta anos e, no entanto, continua a sentir-se 
profundamente argentino, há outros grandes 
escritores, como Jorge Luis Borges, que pas-
saram a vida em Buenos Aires sentindo-se ou, 
pelo menos, declarando-se europeus. 

«Eu não estou certo de que Borges se sinta 
assim tão europeu. Ele passou a adolescência 
e a primeira juventude na Suíça, logo tem 
uma formação europeia que se vê de sobra no 
que escreve, e que é bastante positiva e se tra-
duz numa espécie de a rte combinatória da li-
teratura que mistura diferentes culturas e 
línguas... Mas por detrás disso há alguém que 
é profundamente argentino. Sobretudo por-
que Borges reivindicou desde jovem um senti-
mento de Buenos Aires — da cidade, das ruas 
— que é um pouco literário, sim, mas entre 
outras razões porque os seus problemas de 
vista, que começaram muito cedo, fizeram 
com que ele se refugiasse numa mediatização 
literária frente às coisas. Mas eu não creio que 
se deva fazer de Borges um exemplo contra-
posto ao meu: não creio que seja mais argenti-
no do que ele. Isso de maneira nenhuma! O 
que eu sou, sim, é mais latino-americano do 
que Borges.» 

Fala-se muito disto. Organizam-se até coló-
quios, seminários de intelectuais para tentar 
uma definição. E o próprio Cortázar é um dos 
mais assíduos participantes dessas reuniões. 
Pois bem, o que é ser latino-americano? 

«Por latino-americano entendo eu, para lá 
das diferenças pérceptíveis que há entre os vá-
rios países da América Latina (cor da pele, 
cambiantes idiomáticas criadas pela existên-
cia subterrânea das línguas indígenas por trás 
do espanhol), um sentimento de unidade pro-
funda, de unidade subjacente, que sempre ti-
ve quando viajei por eles. Há uma América 
Latina, apesar de todas as tentativas artifi-
ciais feitas de longa data para separar-nos: o 
velho princípio de dividir para reinar, que 
Washington põe implacavelmente em prática, 
os nacionalismos locais fomentados quase 
sempre por governos de tipo militar — a fa-
mosa questão de saber-se se os argentinos afi-
nal são melhores do que os chilenos ou os chi-
lenos melhores do que os equatorianos. Mas 
apesar de tudo isso eu sinto uma unidade que 
não posso explicar racionalmente. E vivo essa 
unidade. Quer dizer, em qualquer país da 
América Latina estou tão em minha casa co-
mo na Argentina. Se viver em Havana ou no 
Panamá é exactamente como se vivesse em 
Buenos Aires. Minuto a minuto reconheço as 
diferenças, mas a verdadeira diferença come-
ça quando desembarco em Paris ou em Esto-
colmo.» 

Escrever «argentino» 

E Cortázar insiste: 
«Não é uma unidade por cima, voluntária, 

de intelectuais, mas por baixo. Eu creio que é 
uma coisa que tem a ver com o telúrico (pala-
vra geralmente tão mal usada pelos folcloris-
tas e indigenistas), com a desmesura geográfi-
ca, com a História comum: a conquista, a in-
dependência. E finalmente há essa unidade 
idiomática em que se não pensa suficiente-
mente — falamos todos espanhol. Claro, tam-
bém lá existe o Brasil. Mas, tal como em Por-
tugal, não compreendo nada do que ouço, em 
S. Paulo ou no Rio de Janeiro  compreendo per-
feitamente o português. E também estamos 
muito perto da Espanha, depois das diferen-
ças radicais do princípio, na altura da inde-
pendência. Creio que nós, latino-americanos e 
espanhóis, temos frequentes divergências  

mentais, maneiras diferentes de ver as coisas, 
mas não é nada que nos separe; pelo contrá-
rio, é matéria para discussão — um bom an-
togonismo intelectual. As diferenças nos últi-
mos tempos foram a rtificiais. Mas, por ex-
emplo, quando depois da guerra de Espanha 
veio para a América Latina aquele vosso êxo-
do,  o contacto foi estupendo!» 

De novo o exílio. E não terá sido o exílio, 
voluntário ou forçado, físico ou mental, que 
marcou boa parte da literatura latino-
americana? 

Julio Cortázar: tEm qualquer país da América Latina es-
tou tão em casa como na Argentina. 

«Eu não diria uma boa parte. A partir dos 
anos 20, sim, há obras significativas das nos-
sas literaturas que se escrevem e publicam no 
estrangeiro, quando vem o grande deslumbra-
mento dos latino-americanos com as culturas 
europeias diversas da espanhola — a france-
sa, as anglo-saxónicas. Rubén Dario, aí está o 
homem-chave: ele foi o chefe desse movimen-
to modernista que criou um espelhismo em to-
da uma geração de jovens para quem as litera-
turas europeias eram a literatura culta, en-
quanto que a América Latina era uma zona 
obscura de barbárie. Mas são etapas que se 
superam: o que vem a seguir a Rubén Dario 
está profundamente afirmado na terra latino-
americana. Quer dizer que nenhuma dessas 
fugas para os mitos europeus se pode conside-
rar uma fuga mental. Eu estive trinta anos fo-
ra da Argentina e continuo a escrever em es-
panhol, claro, mas acho que escrevo bastante 
argentino.» 

«Intelectualmente não apenas eu não tenho 
qualquer receio», insiste ainda uma vez Co rtá-
zar, «como pelo contrário estou certo de que 
um dia haverá nas histórias da literatura lati-
no-americana um capítulo que será o da lite-
ratura do exílio. Do exílio real. O que a mar-
ca, nesta primeira fase, quando já começa a 
ter um tom próprio, não é o exílio em si, mas 
as razões que o provocaram: a repressão, a 
perseguição, a tortura. No meu último livro 
(«JL» — Queremos tanto a Glenda, Ed. Alfa-
guara, Madrid, 1981) há um conto sobre esse 
tema, se bem que com um certo distancia-
mento que me parece absolutamente necessá-
rio. Por isso eu creio que esse conto, Recortes 
de Prensa («Recortes de Imprensa»), não 
agradará a muita gente. Porque é uma tenta- 

tiva de evitar os maniqueísmos: os torturadores 
de um lado, as vítimas do outro  lado; os tortu-
radores todos  mails,  as • vítimas todas boas, sem 
estudar as múltiplas ambivalências que há 
nesse jogo, sem descobrir em nós tantos com-
ponentes turvos... É uma recusa da posição de 
muitos exilados — o argentino do cartão de 
visita —, que é o comodismo de se considera-
rem anjos, vítimas totais,, admiráveis pelo 
simples facto de serem vítimas. » 

Uma bala cedo de mais 

Por esta ocasião, e quase com um dia de 
atraso, Julio Cortázar toma conhecimento do 
falhado atentado contra o presidente Ronald 
Reagan. E com ele reaparecem as causas da 
existência do exílio: os Estados Unidos, gran-
de irmão das sanguinárias ditaduras da Amé-
rica Latina. 

«Falando com grande cinismo político, eu 
preferia o atentado mais tarde, quando Rea-
gan e toda a sua equipa já estivessem bastante 
mais desprestigiados. Agora vão convertê-lo 
num Deus. E a verdade é que a presidência de 
Reagan inaugura anos muito perigosos para a 
América Latina. Já vemos isso na América 
Central: em El Salvador e, por contragolpe, 
na Nicarágua e em Cuba: E com a cumplici-
dade, naturalmente, das ditaduras militares 
latino-americanas. O general Viola declara 
que para o exército argentino seria uma honra 
colaborar na tarefa de pôr El Salvador em or-
dem. Ora bem, por outro lado o que sucedeu 
na Nicarágua — que também foi nas barbas 
dos Estados Unidos—, e vinte anos atrás em 
Cuba, mostra na América Latina uma vitali-
dade muito maior do que imaginam os Rea-
gan, os Milton Friedman. Uma tenacidade na 
procura da identidade latino-americana e da 
liberdade.» 

Também isso se reflecte na literatura. Mas 
não tanto nos autores, diz Cortázar, como nos 
leitores: 

«Porque o escritor é .uma fatalidade: quem 
vai ser escritor sê-lo-á contra ventos e marés, 
ninguém deve preocupar-se com isso. Mas o 
interessante é a multiplicação de leitores que 
se produziu na América Latina a pa rtir do 
chamado Boom, e em parte determinada por 
esse mesmo Boom. O interesse dos leitores (a-
tino-americanos pela literatura dos seus paí-
ses, que antes não lhes inspirava a mínima 
confiança. Quando eu era jovem, em Buenos 
Aires vendia-se a literatura europeia em tra-
duções e Borges não passava dos duzentos ex-
emplares, dos quais comprava ele próprio 
cento e cinquenta. Lembro-me de um decreto 
de Perón exigindo que os editores publicas-
sem dez por cento de autores nacionais: foi a 
histeria geral, os editores ficaram furiosos. 
Agora, em contrapartida, publicam sessenta 
ou setenta por cento de autores nacionais ou 
latino-americanos. Isso pressupõe uma toma-
da de consciência latino-americana por pa rte 
de muita gente que antes não a tinha. E pare-
ce-me um facto positivo, eu diria mesmo: re-
volucionário no plano histórico.» 

Mas Cortázar, que durante a sua estadia 
em Madrid deu entrevistas como um dentista 
dá consultas, às onze, ao meio-dia, à uma da 
tarde, está fa rto: 

«Pronto, com isto já tens dois volumes in  
octavo...» 	 •  
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Abril virgiliano  
Irineu Garcia  

É Outono no Brasil. Há muitos anos, neste 
mês, quando eram vivos os poetas Manuel 
Bandeira e Augusto Frederico Schmidt, pelo 
menos duas vezes um grupo de amigos reuni-
ra-se numa só data para comemorar o aniver-
sário dos dois, já que Schmidt fazia anos no 
dia 18. Depois isso acabou porque Bandeira 
rompeu com Schmidt, por razões nunca bem 
explicadas. A versão mais conhecida é de que 
Schmidt misturou sua posição de poeta com a 
de homem de negócios. 

Bandeira é sem dúvida de muito maior im-
portância para a literatura brasileira, em ter-
mos de contribuição cultural. Atualizadíssi-
mo, conhecia tudo do seu país, era da estirpe 
como foi um Mário de Andrade e é um Carlos 
Drummond de Andrade. Mas como poeta, 
sem dúvida, Schmidt figura com ele no pri-
meiro plano. 

Bandeira subiu a escada desde o primeiro 
degrau, e doente. Foi inspector de alunos, 
professor do Lyceu Pedro II e Professor de Li-
teratura Hispano-Americana na Faculdade 
Nacional de Filosofia. Seu papel como ensaís-
ta foi impo rtante e as Antologias de Poesia  
Brasileira da Fase Romântica e posteriormen-
te da Fase Parnasiana são obras preciosas e 
que preencheram um vazio enorme. As tradu-
ções de Marie Staart, de Schiller, e de Mac-
beth, de Shakespeare, foram uma contribui-
ção relevante para o teatro brasileiro. Suas 
canções com música de Jaime Ovalle, particu-
larmente, são das mais belas da modinha bra-
sileira. Foi um trabalhador incansável que 
por longo tempo viveu atrapalhado com pro-
blemas de dinheiro, e foi o deputado Carlos 
Lacerda que encaminhou uma lei especial no 
congresso regulando e melhorando os proven-
tos de sua reforma. 

Sempre levou uma vida muito simples. Per-
maneceu solitário e teve seus últimos dias as-
sistido por uma amiga. Foi homem de muitas 
namoradas, mas com compromissos relativos. 
Essa beleza de figura humana e excepcional 
poeta era um caturra. Não raro rompia com 
pessoas por coisas mínimas, e muitos não le-
vavam isso a sério. Por isso não é bom valori-
zar o rompimento dele com Schmidt. Mas 
Bandeira é razoavelmente conhecido em Por-
tugal, tem suas obras completas (poesia) edi-
tadas pela Minerva, embora esgotadas, mas 
Schmidt é praticamente um desconhecido. 

O começo de vida do Schmidt foi de igual 
modo duro. Foi balconista, auxiliar de escri-
tório numa serraria de subúrbio e aventurou-
se numa empresa meritória, porque pioneira e 
numa época de vacas magras: foi o Schmidt 
editor, no começo dos anos 30. Foi quem edi-
tou o primeiro livro de Jorge Amado, ainda os 
primeiros de Graciliano Ramos, de Gilbe rto 
Freyre, Lúcio Cardoso, Octávio de Faria, 
Vinícius de Moraes e mais  urna  lista enorme 
de nomes hoje consagrados. É preciso não es-
quecer a época em que Schmidt tentava isso, 
exatamente quando o Brasil saía de uma revo-
lução que tinha origem na craque de 29 nos 
Estados Unidos, sem mercado comprador e 
um público meio verde. Conclusão: o evidente 
insucesso comercial. Mas a contribuição pres-
tada ficou. E mais, houve o despe rtar de uma 
realidade, a existência da germinação do que 
foi plantado pela Semana de A rte Moderna de 
22, em São Paulo. Isso é um crédito irrecusá-
vel devido ao poeta. 

Depois de um longo namoro, Schmidt ca-
sou-se com Yedda Ovalle, que em 1934 tinha 
ganho do poeta, num dos seus mais densos 
livros — Canto da Noite —, uma bela dedica-
tória: «A Yedda para que a poesia torne a sua 
origem.» 

Em 40, já terminada sua função editorial, 
Schmidt caminha para outras atividades co-
merciais, entremiadas de poesia. Em 42 pu-
blica Mar desconhecido, onde aparece um so-
neto de secretos conflitos: 

Meus avós portugueses no meu sangue  
Estão falando há muito, e é assim somente  
Que, por vezes, as vozes de outros sangues  
Não se fazem ouvir e não comandam.  

Meus avós portugueses são teimosos  
E procuram vencer-me transformando  
Essas minhas volúpias de erradio,  
De vagamundo, em nobres sentimentos.  

Querem-me esses avós, do Minho e Douro, 
Um ser capaz de amar a terra à antiga, 
E nesse amor construir toda uma vida: 

Querem-se um crente em Deus e um fiel 
exemplo 
De constância no  amor;  e, é certo, às vezes,  
Isto acontece, mas somente às vezes. 

O poeta, o prosador, o político, o religioso, 
é de se prever que se engalfianhavam em enor-
mes zaragatas interiores. A presença de Deus 
e da Morte na obra de Schmidt é quase cons-
tante. 

Com o término da guerra e retôrno do Bra-
sil ao processo democrático, Schmidt, ambi-
cionando uma cadeira de deputado, mete-se 
em eleições e tem uma derrota definitiva, algo 
parecido com 100 votos. 

Começa a colaborar com periodicidade so-
bre economia e política no matutino Correio  
da Manhã, contrariando a linha de outros jor-
nais. Foi o diabo! Sofreu uma campanha de-
molidora de diversas fontes e o semanário Di-
retrizes foi dos mais agressivos, sobretudo pe-
la popularidade de um dos seus colunistas, o 
jornalista e escritor Gondim da Fonseca, ho-
mem de talento e venenoso, que chegou a ba-
tizar o poeta com alcunha de «Gordinho Si-
nistro», o que não foi esquecido facilmente. 
Schmidt saiu ferido mas continuou sua ca-
minhada rumo ao Poder. Com  a eleição para 
Presidente da República de seu amigo, o Dr. 

Manuel Bandeira: homem de muitas namoradas  
mas com compromissos relativos  

Juscelino Kubitschek de Oliveira, Schmidt foi 
convocado e designado delegado do Brasil na 
ONU durante todo o governo JK. Foi o mais 
alto cargo que o poeta ocupou. Houve o me-
teórico governo de Jânio Quadros, que foi 
substituído por Jango. Completamente anta-
gônico ao Presidente João Goulart, o poeta fi-
cou meio no vazio e já bastante doente. Com  a 
queda do governo em 64, embora dele não 
participasse nem tivesse ligações, ainda ficou 
pior. 

O ano de 64 foi triste para o poeta, apresen-
tando uma grande produção poética, como 
uma enorme marcha fúnebre da mais alta 
criatividade. A aproximação do fim é revelada 
no seu último livro O caminho do frio:  

E senti que surgiste com tuas mãos pequenas  
Com teus olhos que não tinham cor  certa;  
Estávamos sentados no alto muro de pedra.  
No sítio em que as águas se dividem.  
Eme indicavas o início do caminho do frio di-
zendo:  
« — E lá, onde se alinham aquelas árvores  
Magras e feias, que começa o caminho do  
frio.»  

Schmidt morreu aos 59 anos.  
Pouco tempo depois do desaparecimento do 

poeta houve alguns ensaios de ordenação da 
obra e sua publicação. Foi mesmo criada uma 
Associação dos Amigos de Augusto Frederico 
Schmidt. Nada mais que arremedos. Parece 
que houve um silêncio premeditado, um boi-
cote meio criminoso. O logradouro público a 
que foi dado seu nome é um viaduto que pou-
ca gente lembra ou sabe. Mas o certo é que a 
«intelligentsia» brasileira, tenha ela a cor que 
tiver ,. não pode se dar ao luxo de querer esque-
cer esse enorme poeta, celebrado pelo próprio 
Bandeira, em 1940, antes do arrufo. Vinícius 

 de Moraes, pessoa muito suave, numa conver-
sa entre brasileiros, na última vez que esteve 
em Lisboa, falando no assunto não ocultou  

sua amargura, dizendo num grave reclamo: 
«O que fizeram com o Schmidt?!» 

Para Manuel Bandeira foi tudo diferente. 
Era um outro homem, que a gente respeita co-
mo um santo, com todas as desconfianças pe-
la ausência de milagres. Viveu 82 anos, muito 
antes de morrer já tinha se sublimado, e isso 
ele diz no seu depoimento autobiográfico Iti-
nerário de Pasárgada (1954): «De fato cheguei 
ao apaziguamento das minhas insatisfações e 
das minhas revoltas pela descoberta de ter da-
do à angústia de muitos uma palavra frater-
na. Agora a mo rte pode vir, — essa mo rte que 
espero desde os dezoito anos: tenho a impres-
são que ela encontrará, como em «Consoada» 
está dito, «a casa limpa, a mesa posta, com 
cada coisa em seu lugar.» 

No Rio de Janeiro, em Abril, depois da par-
tida do Verão, no Silvestre em Santa Tereza, 
ao cair da noite havia um agradável perfume 
de musgo e os pirilampos brincavam iluminar 
a floresta. 

Foi um tempo de poesia e alumbramento. 

Na casa dos avós 
Depois do 25 de Abril, muitos brasileiros 

que estavam à deriva pelo exílio, ou sem ter o 
que fazer, chegavam a Po rtugal como se che-
gassem a casa dos avós, numa total sem-
cerimônia. Era uma mistura de saudade, de 
liberdade do idioma, dos velhos costumes que 
os portugueses levaram para o Brasil, de boa 
parte de pratos da culinária po rtuguesa. 
Dentre eles, alguns intimamente ligados à Co-
munição deixaram marcas nítidas. 
* Márcio Moreira Alves, jornalista (foi prê-
mio Esso de reportagem) e deputado federal 
cassado, com direitos políticos suspensos por 
dez anos e vários processos na justiça militar 
do seu país. Esteve exilado no Chile e em 
França. Poderia muito bem ter ficado por lá, 
se quisesse, já que é casado com francesa, e 
adora queijos e vinhos. Mas jamais habituou- 

Augusto Frederico Schmidt: «a Yedda para que a  
poesia forme a sua origem»  

se a viver em francês full-time. Aqui radicou-
se com a família, curtiu e conheceu bem o 
país. Participou como pôde da reciclagem e 
com entusiasmo. Um dos seus passatempos 
era procurar curiosidades nos alfarrabistas de 
Lisboa e Po rto. Foi dos primeiros a retornar 
com a amnistia, deixando aqui um número 
imenso de amigos. Hoje anda namorando a 
presidência da Câmara do seu burgo e suspi-
rando de saudade de Po rtugal. 
* Josué Guimarães, jornalista e escritor, com 
uma produção marcante na literatura brasi-
leira. Exonerado do seu cargo e com direitos 
políticos suspensos por dez anos, aguentou 
enquanto pôde e com a abe rtura portuguesa 
resolveu viver em Portugal, vindo como cor-
respondente do Correio do Povo, de Porto 
Alegre. Vivia em Cascais, já naquele tempo 
não era fácil casa em Lisboa. Atuou e partici-
pou do jornal de humor Xaimite, que teve vi-
da efémera. Josué retornou bem antes da am-
nistia atendendo resoluções que lhe foram fa-
voráveis na justiça para a sua reforma, e hoje 
é diretor da sucursal da Folha de São Paulo 

 em Porto Alegre. Continua firme na sua pro-
dução literária e no momento conta com um 
livro de grande sucesso de crítica e venda: Ca-
milo Mortágua (450 p., Ed. L&PM, Porto 
Alegre). 

* Augusto Boal foi a figura de mais destaque 
que apareceu entre os desviados brasileiros na 
categoria de Comunicação, digamos assim. 
Chegou reivindicando de imediato sua cidada-
nia portuguesa, já que é filho de pai e mãe 
transmontanos, e rápido obteve. Trabalhou 

como nenhum outro dessa leva. Sua participa- 
ção foi total. Virara a noite com a maior tran-
quilidade e entrava dia adentro esquecendo 
do próprio descanso. Uma figura de líder. 
Marcou sua presença pela dedicação ao tra-
balho, sua capacidade inovadora, talento e  

competência. Encenou Zumbí dos Palmares e 
Tiradentes. Conferências, curso e reuniões 
inumeráveis. Deixou diversos livros editados 

aqui: O teatro do oprimido, Técnica para o  
autor e não autor com ganas de dizer algo  
através do teatro e Jane Spitifire (ficção). Ca-
da vez seu nome é mais respeitado e consoli-
dado nos meios teatrais da Europa e América. 
O número de conferências de Boal nos centros 
teatrais europeus é revelador do seu talento e 
do respeito que merece sua proposta de teatro 
popular. Hoje é homem da UNESCO e diretor 
de teatro da Maison d'Amérique Latine, em 
Paris. 
* Flávio Tavares foi um dos últimos que che-
gou. Jornalista, exilado na Argentina, foi de-
tido no Uruguai quando realizava uma via-
gem de trabalho. Depois de uma séria luta foi 
solto ao fim de seis meses, mas já o governo 
argentino recusou recebê-lo de volta e foi aco-
lhido pelo governo de Lisboa. Viajou acom-
panhado de um dos seus diretores, Júlio de 
Mesquita F.°, do jornal O Estado de São Pau-
lo, e na Portela foi recebido oficialmente. Flá-
vio integrou-se muito bem no meio português 
e enamorou-se do país. E no final sentiu o 
quanto estava amarrado. Colaborou em O  
Jornal e fez um grande número de amigos 
aqui. Sua volta foi um imperativo funcional, 
já que hoje é editorialista do jornal do qual 
era correspondente, mas um pouco da sua 
quência gauchesca ficou ancorada no Tejo, 
para todo o sempre. 
* Thiago de Mello não é por acaso que ficou 
no final na colocação deste texto. Esse então 
entrou em casa dos seus avós pela cozinha. 
Era um andarilho lisboeta que soube como 
poeta sentir a alma das ruas. Relacionou-se 
magnificamente, foi um posseiro de cora-
ções. Viveu quase três anos em Lisboa, viajou 
pelo país, deu recitais, editou discos e livros, 
deixando Canto do amor armado (Ed. Mo-
raes, 172 p.). Retornou com riscos antes da 
amnistia, por motivos de saúde. No dia do 
embarque o poeta era uma cascata de lágri-
mas. Hoje vive na sua vila, Barreirinhas, nas 
margens do Amazonas, recém-casado (outra 
vez!) com a mulher esperando filho, cons-
truindo uma casa segundo desenhos do arqui-
teto Lúcio Costa, publicando um livro, amea-
çando candidatar-se ao Senado Federal e de-
pois, na primeira vaga que houver, à Acade-
mia Brasileira de Letras! Isso depois de al-
guns ameaços de enfa rte! Convenhamos que o 
poeta é uma força! E um jogral de paz e amor, 
por isso é bom relembrar um fragmento da 
dedicatória do livro que ele deixou: 
Ao infinitamente generoso 
povo português, 
quo depois de um largo tempo de trevas 
reencontra o seu caminho, sua vocação lumi-
nosa, 
e aprende publicamente a lição da Liberdade. 
E a liberdade ensina, por sobre todas as coi-
sas,  
que depois de erguida a aurora 
é que começa o trabalho 
verdadeiramente áspero e difícil: 
o da construção do dia. 

Baixo contínuo  
Muito concorrida a posse da escritora Di-

nah Silveira de Queiroz na cadeira n.° 7 da 
Academia Brasileira de Letras, que tem por 
patrono o poeta Castro Alves. Dinah, ao lado 
do marido, o embaixador do Brasil em Lis-
boa, Dario Castro Alves, com uma ponta de 
humor ironizou: «Nossos vestidos são mais 
simples do que os belos fardões dos nossos 
companheiros.» O traje feminino da ABL é 
um vestido longo em jersei francês verde-escuro 
com bordados dourados nos punhos e no decote. 
• João Ubaldo Ribeiro, «fabuloso romancista e 
excelente pessoa» (Jorge Amado), é bolseiro da 
Gulbenkian e passará um  ano em Lisboa. Já está 
entre nós. Seja bem-vindo! • No Rio de 
Janeiro estão comemorando com a maior jus-
tiça os 50 anos de fundação da Livraria 
Editora José Olympio. Seu director-funda-
dor sendo homenageado pela Imprensa em 
grande estilo. Nada melhor que um frag-
mento de ca rta: «Uma beleza de vida. José 
Olympio. Você se lembra de Graciliano preso  

e você editando Angústia com o velho na ca-
deia, cometendo assim um crime contra os  
donos do Poder e, ao mesmo tempo, fazendo  
maior a nossa ficção, para sempre maior?»  
(«de uma ca rta de Jorge Amado escrita no 60.°  
aniversário de José Olympio.) • Vinte anos de-
pois da mudança da capital do Brasil do Rio  

de Janeiro para Brasília, a Fundação Cultural  
do Distrito Federal está anunciando discreta-
mente a inauguração do Teatro Nacional, 
após muitos avanços e recuos. As notícias do 
seu conjunto são boas, pelo menos é o que es-
crevem os críticos de a rtes mais categoriza-
dos. Uma pequena sala (Alberto Nepomuce-
no) com 100 lugares, uma sala média (Mar-
tins Pena) com 400 lugares e a maior (Villa-
Lobos) com 1300 lugares, além de três gale-
rias de a rte, um restaurante, dois bares, um 
bengaleiro, jardins internos com áreas prote-
gidas para recepções, salas de ensaio e toda 
uma grande área para a administração. Afi-
nal a grande obra dos arquitectos Lúcio Costa 
e Oscar Niemeyer merece. Viva! • 
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tEstudo para um enriquecimento interior) (1976) 

Helena Almeida: 
abertura 
à contemporaneidade 
Nelson Di Maggio 

No seio de uma sociedade e de uma cultura 
onde pesa um passado ancilosado, a obra de 
Helena Almeida é uma abertura à contempo-
raneidade. Partindo, como muitos outros ar-
tistas, duma prática da pintura na qual tran-
sitou com insofismável autoridade, ela envere-
daria nos últimos cinco anos por novos meios 
de expressão que não têm, em Po rtugal e no 
estrangeiro, equivalentes possíveis. 

No dia 25 de Abril p.p. Helena Almeida 
inaugurou na Galeria Bama (80, rue du Bac, 
em Paris) uma exposição de múltiplos chama-
da Negro agudo. Nessa mesma galeria que 
apresentou Joseph Beuys, figura dominante 
da arte alemã contemporânea, a portuguesa 
dá a conhecer nove trabalhos de 2m, 80 cada 
um, que constituem uma série de fotografias 
de 8 a 12 e outras de 4. Não são, como é hábi-
to da autora, obras de a rte no sentido habi-
tual do terno, mas sim documentos (múlti-
plos de três exemplares) fotográficos sobre a 
sua própria actividade, a sua maneira de ser-
no-mundo. 

Desde que começou a utilizar a fotografia 
como meio, a partir do ano 1976, com Estudo 
para um enriquecimento interior, continuada 
por Tela habitada (1976), Pintura habitada 
(1977), Desenhos habitados (1978) e Ouve-me 
(1979), Helena Almeida tem percorrido uma 
investigação plástica tão rigorosa quanto ori-
ginal, multiplicando, em cada uma das suas 
abordagens visuais, a capacidade perceptual 
do homem numa dimensão nada frequente. 
Não é por acaso que a sua originalidade tem 
chamado a atenção dos especialistas, com é o 
caso do prof. Eugene D. Markowski, do De-
partamento de A rte da Universidade de Virgí-
nia, EUA, que estuda as obras da artista por-
tuguesa nas suas aulas, despe rtando a admi-
ração dos alunos. Ele considera as pesquisas 
de Helena Almeida num nível de exploração 
significante característica das novas formas 
emergentes na arte. Markowski publicará no 
próximo ano um livro sobre essa temática, on-
de incluirá fotografias dos trabalhos de Hele-
na. 

Mas este reconhecimento no exterior não é 
o único. Poucos sabem que Helena Almeida  

recebeu prémios na Bienal Internacional de 
Cagnes-sur-Mer (1976), na Bienal Europeia 
de Gravura de Mulhouse (1978) e na XI Bie-
nal de Tóquio (1979), e que tem sido convida-
da a participar em eventos de capital impor-
tância como «A Fotografia como A rte - A A rte 
como Fotografia», exposição renovada e itine-
rante pelo mundo, conhecida em Lisboa na 
Fundação Gulbenkian; na «Europa 79», em 
Stuttgart; «Lis`79»; Bienal de S. Paulo; 
«CAYC» de Buenos Aires; Exposição Interna-
cional de Desenhos, em Pécs, Hungria; e «Li-
vres d`Art et Artistes», na Galeria Nicole 
Rousset Altounian, em Paris, inaugurada há 
poucos dias. Recentemente foi convidada pa-
ra a II Trienal de Desenho Internacional de 
Wroclaw, Polónia. 

Este prestigioso currículo omite muitas ou-
tras participações colectivas no País e no es- 

(Mão atravessada pelas palavras dum livro), peça 
única, 1980/81, presentemente na exposição inter-
nacional sobre livros de arte e de artistas, na Galeria 
Nicole Rousset Altounian, em Paris 

trangeiro. Mas vale a pena sublinhar as mos-
tras individuais realizadas em galerias de no-
meada em Basileia, Bruxelas, Berna e Paris, 
às quais está estreitamente ligada. No entan-
to, aqui em Portugal ignora-se grande parte 
da sua obra e a artista ainda não tem o reco-
nhecimento que merece. 

Helena Almeida explica-se 

«Tentar abrir um espaço, sair custe o que 
custar, é um sentimento muito forte nos meus  

trabalhos. Passou a ser uma questão de con-
denação e de sobrevivência. Sinto-me quase 
sempre no limiar onde esses dois espaços se 
encontram, esperam, hesitam e vibram. E 
uma tentação aí ficar e assistir ao meu próprio 
processo, vivendo um sonho com duas direc-
ções. Mas isso é intolerável e com urgência, 
qualquer coisa se liberta em mim como se qui-
sesse sair para a frente de mim própria. 

De toda a maneira já consegui sair pela 
ponta dos meus dedos. 

O conteúdo deste texto que escrevi em 78 é 
o tema actual destes trabalhos, poderia ser até 
a voz desta exposição na Galeria Bama. 

Mas agora já não há essa saída delicada e 
quase ritual «pela ponta dos meus dedos». 

Nestes trabalhos quis dar a sentir, por in-
termédio do meu corpo, o percurso e as mar-
cas da saída rasgada dum ser misto, metade-
corpo, metade-coisa, corpo-coisa negra, via-
jando e confundindo-se com o espaço, sendo 
ele próprio espaço e assim inutilizando a For-
ma. 

Caminhada dum passageiro sem fisiono-
mia, fendido e aberto por um co rte negro, ex-
pectante e livre na sua saída-entrada, variá-
vel, numa harmonia com o espaço divergente. 

Quis registá-lo emergindo dum invólucro, 
sua antiga habitação que abandona, mistu-
rando-se com alegria no negro, formando um 
todo sem forma, vibrante e ofensivo, um espa-
ço que é. 

Ele move-se deslocando o espaço consigo 
numa alquimia secreta, com um prazer quase 
sonoro, deixando no seu rastro uma sinfonia 
aguda de dois espaços. 

Fóssil subitamente acordado e surpreendi-
do na sua forma, dilui-se lentamente na at- 

mosfera densa, e pela sua boca silenciosa e 
entreaberta, fenda negra ela própria, põe o 
verbo a sair em movimento.» 
(Depoimento especialmente redigido para o 
«JL» ) 

Numa família de artistas 

Nascida em Lisboa em 1934, formada na 
ESBAL, bolseira da Fundação Gulbenkian 
em Paris, pesquisadora da situação da a rte na 
Jugoslávia, Helena Almeida faz parte duma 
família de artistas. O pai foi mestre Leopoldo 
de Almeida; um seu irmão, Leopoldo, é ar-
quitecto e uma sua irmã, Manuela, é pintora. 
A art ista está casada com Artur Rosa, arqui-
tecto e pintor, cujo pai, José Rosa, foi um co-
nhecido cantor de ópera, e sua mãe harpista, 
da mesma forma que a irmã, Clotilde. Tem 
dois filhos, Joana, já consagrada na LIS`79, e 
José, ligado à arquitectura. 

Neste ambiente familiar-cultural tem respi-
rado toda a sua vida, uma vida calma, sosse-
gada, onde a problemática da arte esteve 
sempre presente, como motivo de conversa, 
reflexão e discussão entre amigos. Aí, com o 
seu espírito poético muito perto de Sophie 
Tauber-Arp, uma inesquecível personalidade 
dedaísta, ela elabora quase naturalmente, a 
sua obra. Aprofundando no núcleo das suas 
relações, e mais ainda dentro de si própria, 
encontrou no próprio corpo, nos gestos, na 
voz (fez desenhos sonoros gravados em «cas-
settes») as possibilidades de ser ela mesma 
com os outros, habitando espaços quotidianos 
e descobrindo formas perceptuais absoluta-
mente inéditas. • 

Despojos 
de guerra 
José Vaz Pereira 

Despojos de guerra, a telessérie inglesa das 
segundas-feiras, vem provar como foi difícil, 
quando não impossível, construir a paz quan-
do os canhões se calaram. O mundo atraves-
sou uma prova terrível para vir a descobrir 
que muitas cidadelas de outrora se manti-
nham inexpugnáveis, que os antigos egoísmos 
não haviam capitulado e que as distinções so-
ciais não se haviam atenuado. Ter vencido 
Hitler merecia o prémio de uma sociedade 
melhor que, afinal de contas, ainda estava pa-
ra aparecer. E até por fazer. 

Há em Despojos de guerra uma rapariga 
que quer continuar a viver. O seu problema é 
a sobrevivência. Seria a situação de milhões 
de homens e mulheres por toda uma Europa 
devastada. Mas outros, como as personagens 
ligadas ao reformismo do «Labour Pa rty», 
nessa altura no poder, sonham mudar a socie-
dade para melhor, de acordo com os seus 
princípios generosos. Mas com racionamento, 
géneros de má qualidade, lojas sem luz, bi-
chas nas ruas, quem vai pensar que tudo me-
lhora? 

Passada a euforia da vitória, a Grã- 

Bretanha, as personagens tão britânicas que 
vemos na série, encontraram, não a estrada 
triunfal, mas o tal «Inverno do descontenta-
mento» de que falava Shakespeare. As coisas 
não sucediam como nos livros nem aconte-
ciam como nas Declarações de Direitos. E, 
quando se procurava mobilizar as pessoas e as 
opiniões, elas estavam interessadas em valores 
mais directos, em interesses mais próximos. O 
fim da guerra viria a criar, mais depressa do 
que se pensava, um cemitério de ilusões e até 
de ideologias. Mesmo o pragmatismo dum 
partido como o «Labour» resistiu com dificul-
dade à vaga decepcionante que se instalou. O 
«Health Service» era ce rtamente muito, mas 
não era tudo. 

Sem forçar a nota, Despojos de guerra volta 
a esse terreno com a segurança de um viajante 
experimentado. A série não será tão sectária 
como se afirma, antes parece ter a verdade 
que resulta da visão do mundo por pessoas, 
geralmente simples, com uma determinada 
mentalidade. Ontem como hoje, cada um ti-
nha a sua verdade. Verdade que não era, ne-
cessariamente, pior do que a nossa, mas ape-
nas diferente. 

A crise do debate 

Durante muito tempo usou-se e abusou-se 
das críticas à RTP pelo excesso de debates, de 
mesas-redondas nem sempre acessíveis ao te-
lespectador, de programas onde diversas teses 
se afrontavam ou até a conformidade reinava, 
ligeiramente disfarçada com pequenos toques 
cosméticos. Da inflação passou-se ao dese rto. 
O telespectador tenderá a ficar mais embala-
do do que agitado. O debate entrou em crise 
e, salvo honrosíssimas excepções, brilha pela 
ausência. 

Sendo a TV um «medium» muito especial, 
com características específicas, o tal debate 
necessário não pode ser nem a conferência 
maçadora com algumas perguntas no fim 
nem os diálogos que pelo seu hermetismo se  

transformam fatalmente em monólogos. O 
debate terá que ter a vivacidade e a economia 
de palavras e processos que fazem parte da 
linguagem televisiva. Deve inclusive abando-
nar os gabinetes e os estúdios e vir para a rua 
e, se possível, evitar os «profissionais» desse ti-
po de programas, aqueles que acabam por 
sempre aparecer e por sempre se repetir. 

Somos dos que pensam que a TV não deve 
fomentar espectadores passivos, mas sim acti-
vos, e que a força do meio não implica que ele 
seja paralisante e que, pela repetição maciça 
de programas para «agradar», ele acabe por 
fazer com que as pessoas deixem de pensar, li-
mitando-se a «chius!» imperiosos quando al-
guém quer comentar qualquer situação ou le-
vantar qualquer problema. O debate, em ter-
mos acessíveis e mobilizadores, tem que cons-
tar do vocabulário — e do programa — de 
qualquer TV desenvolvida. . 

Trata-se de uma mudança qualitativa que 
não pode adiar-se por mais tempo. Em de-
mocracia o debate faz sempre falta e a TV é 
um dos territórios privilegiados para ele se ve-
rificar. O argumento económico não funciona 
neste caso — organizar um bom debate não 
implica custos demolidores nem produções 
extravagantes. Po rtugal encara, no horizonte 
próximo, problemas e decisões que irão ter 
grande relevo — ou acabarão por vir a ter 
grande relevo — na vida de todos nós, como a 
revisão constitucional e a entrada na CEE. 
São temas que não podem ser deixados ape-
nas a especialistas porque se reflectem na vida 
quotidiana de todos nós. O debate impõe-se, 
até para evitarmos o diálogo de surdos em que 
tão alegremente gostamos de mergulhar. 

Cinema de TV para Maio 

Hoje, 28, podemos ver um «conto moral» de 
Erich Rohmer. Trata-se de O joelho de Claire, 
que decorre na cidade de Annecy e trata de 
amores platónicos ou, enfim, não tão platóni-
cos como isso. Como sempre Rohmer é um ci- 

neasta que privilegia a inteligência; os seus fil-
mes, muito «faladores», vêem-se com imenso 
agrado (RTP -2). 

No dia 1 de Maio haverá uma das comédias 
portuguesas tão apreciadas pelo espectador. 
Teremos O pai tirano, com um punhado de 
actores de excepção, quando este tipo de filme 
representava o elemento mais vivo no cinema 
português. Portanto, uma boa comédia... dos 
maus velhos tempos (RTP - 1).  

A sociedade dos punhos harmoniosos mais 
conhecida pela designação de «boxers» foi 
uma organização chinesa que, no princípio do 
século, se ergueu contra a presença dos es-
trangeiros na China. Só um corpo expedicio-
nário logrou pôr fim à revolta e as embaixadas 
e legações das potências ocidentais, da Rússia 
e do Japão estiveram cercadas durante quase 
dois meses. E esse episódio que Nicholas Ray 
descreve em 55 dias em Pequim, a exibir no 
dia 2 (RTP -2).  

No dia 6 a RTP tem uma estreia — nada 
mais, nada menos do que o filme «maldito» de 
Kubrick, Paths of Glory (Horizontes de gló-
ria), que relata os motins nas linhas francesas 
durante a I Guerra Mundial e os fuzilamentos 
que se fizeram para «dar o exemplo». Nesta 
altura não sabemos ao ce rto o que o tempo 
«fez» ao filme, mas ainda está para aparecer 
uma obra de Stanley Kubrick que não corres-
ponda, de certa maneira, às expectativas 
(RTP-1). Sabotage (dia 5, RTP-2) pertence ao 
período inglês de Alfred Hitchcock, ainda re-
lativamente desconhecido. O filme apresenta 
algumas sequências de antologia (como aque-
la em que Sylvia Sydney esfaqueia o marido) e 
já uma dose apreciável de momentos de «sus-
pense» (o miúdo que é po rtador de uma bom-
ba sem o saber). Atenção ainda para O come-
diante, de Tony Richardson (dia 9, RTP-2), 
onde Laurence Olivier personifica «Archie Ri-
ce», uma figura decadente de um género em 
extinção: o velho «music-hall» londrino. 

A 10 é outra vez a hora da comédia com 
Cinderello dos pés grandes, de Frank Tashlin. 
O «Cinderello» é Jerry Lewis (RTP -1). •  
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J. Nuno Martins 

O universo da edição discográfica é uma 
complexa teia em que se enredam entrelaça-
dos jogos de interesse, marcadas contradições 
e simultâneas comunhões. Umas e outras nem 
sempre claras; nem sempre perceptíveis aos 
olhos e ouvidos do desprevenido consumidor. 

No domínio da música ligeira (e até mesmo 
da outra...) tudo é planificado, concebido e 
realizado levando-se em conta, por um lado (e 
segundo a íntima perspectiva -dos empresá-
rios-editores), que cada produto não será o úl-
timo a vender-se; e, por outro (afinal a ima-
gem que os departamentos de promoção pro-
jectam para o público), que cada novo produ-
to seja diferente de todos os outros, melhor do 
que tudo o que já fora feito, o primeiro, em 
suma. 

Os processos utilizados são primários, 
simples. Custa mesmo a crer que sejam efica-
zes, uma vez que, sendo os discursos sistema-
ticamente semelhantes, tendem a anular-se 
por exaustão de fórmulas promocionais insis-
tente, permanentemente repetidas. Tão repe-
titivas e iguais como afinal a própria merca-
doria que visam propagandear: o círculo é vi- 

cioso. À música estandardizada em géneros 
cada vez menos inventivos correspondem mo-
delos de divulgação pública progressivamente 
mais tipificados. E até a música de instabili-
dade e recusa a que nos habituámos a consi-
derar o «rock» se vê e se ouve financeiramente 
rentável e inequivocamente estável. 

Num mar de acetato 

Os profissionais da Comunicação (homens 
da TV, radialistas e jornalistas da Imprensa) 
mais voltados (especializados?) para os assun-
tos do Espectáculo recebem semanalmente 
largos contingentes de discos de todos os gé-
neros e proveniências. Para que a divulgação 
das obras se faça, naturalmente — e com inte-
resse mútuo — os discos são postos à sua dis-
posição pelas editoras. E, mais do que isso, 
geralmente acompanhados por material de in-
formação que, em princípio, deveria especifi-
car certos aspectos relacionados com a produ-
ção de cada disco. O facto, porém, é que tais 
textos, geralmente  escritos  por profissionais 
directamente envolvidos no processo de pro-
dução, são já indício claro da transitoriedade 
que paira sobre todo este sistema: começando 

no simples enunciar das biografias dos inter-
venientes, a adjectivação estende-se às «análi-
ses» das peças e o espírito panegirista derra-
ma-se num impressionismo superficial que 
regra geral é depois absorvido nos textos dos 
críticos e «especialistas». Tudo é fugaz. O 
pressuposto fundamental parece ser, assim, o 
de que as canções, os discos e até mesmo os 
intérpretes são para durar pouco tempo. Ou-
tras produções estão sempre para chegar. O 
consumidor vive inconscientemente nessa ex-
pectativa. 

«Follow-up» ou desastre 

Vida curta, sonhos breves. Do ponto de vis-
ta do cantor, ele sabe que cada êxito comer-
cial tem de ter um imediato «follow-up», ou é 
inevitável o seu «atropelamento» pela imediata 
torrente das novas edições. E jogando no mo-
mento oportuno, utilizando-se os ingredientes 
adequados definidos nos momentos de com-
posição e de estúdio, um «disco de sequência» 
quase dispensa os fo rtes investimentos promo-
cionais da companhia editora. 

Não é raro vermos então o intérprete ter de 

batalhar duramente pela divulgação das se-
gundas obras. Porque, agora do ponto de vis-
ta da editora, depois desse disco outros estão 
já programados no planeamento semestral 
(ou trimestral). A equipa de vendedores da 
empresa, apoiada pela campanha promocio-
nal (entretanto em fim de curso), já se prepara 
para apresentar aos lojistas as novas produ-
ções. E, antes que a distribuição final dos 
«stocks» encomendados por estes se faça, de-
pois do «pressing» dos discos na Rádio e dos 
telediscos na Televisão, é altura do tal «rap-
pel» da Imprensa. O esquema não pode deter-
se. Sob risco de, uma vez interrompido o cir-
cuito, todo o sistema poder ser afectado. 

Afinal, por detrás da aparente ligeireza da 
música ligeira (há quem prefira outras expres-
sões, como por exemplo «música popular», 
mas não era essa agora a questão...) debaixo 
dessa ponte para o nosso próprio quotidiano 
de lazer, muitas águas correm. E, se tal trân-
sito se vai fazendo ainda com essas músicas-
de-todos-os-dias, é porque as nossas próprias 
imaginações ainda respiram. 

Porque a verdade é que há um não sei quê 
de hábitos feitos, uma rígida fixidez pré-
determinada que nos condiciona a nossa 
própria capacidade inventiva de consumido-
res. 

Quanto mais (tanto e tão rapidamente) a li-
herdade criadora dos criativos... 	• 

Vida curta, sonhos breves 

.se •,e 

Dois concertos designados por «Jazz na Pri-
mavera» estão marcados para a Aula Magna 
da Reitoria da Universidade Clássica de Lis-
boa, em 9 e 10 de Maio próximo. Cabeças de 
cartaz: Egberto Gismonti (com Charlie Ha-
den) e Tete Montoliu (com Sonny Stitt). 

No dia 9, às 21.30, toca o trio Egberto Gis-
monti (piano), Charlie Haden (contrabaixo) e 
Jan Garbarek (saxes), apresentando um tra-
balho conjunto já traduzido em dois LPs, 
«Magico» e «Folk Songs». 

No dia seguinte à tarde (18 horas) é a vez de 
Tete Montoliu (piano) liderar um quarteto in- 

tegrado também por Sonny Stitt (sax), Billy 
Higgins (bateria) e Herbie Lewis (contrabai-
xo). 

Destes dois concertos, o primeiro é da res-
ponsabilidade da RIA — Reunião Inter-
Associações e o segundo uma promoção do 
Cascais Jazz, iniciativa em conjunto que vai 
permitir preços mais acessíveis do que o habi-
tual para qualquer deles, assim como a emis-
são de bilhetes válidos para ambos. Concertos 
atenção, previstos para durante,cada um 
deles, 120 minutos. 

Rogério Rodrigues 

Não estuda, não está empregado, escreve 
poesia. «De que vives?» «De rendimentos.» 

Açoriano, natural de Rabo de Peixe (a  Nor-
te  de S.Miguel), Vital Ferrão tem 26 anos, 
cinco deles made in USA, de 1975 a 1980, 
«por uma certa aversão ao regime militar». 
Em crescendo: «Mesmo depois do 25 de Abril 
nunca me imaginei a viver dois anos dentro 
dum quartel.» E — «American Dream» — 
«também por aventura». 

Hoje regressou definitivamente. «Há um 
ano ou dois deram-me apto para a reserva. Só 
agora o soube». E vai lavrando versos, com 
bocejos quotidianos entre os títulos. Mais lon-
ge foi o animal das rodas dentadas (1978) e 
Morifundagem (1979); perto de hoje, Mágua 
(1981). O porquê? «Têm acontecido algumas 
explosões. Só na Mágua é que há uma aproxi-
mação de mim.» 

Rilke concede a perífrase. É a grande in-
fluência. «Um dos maiores poetas.» De resto 
lê pouca poesia. Mais romances. «Garcia 
Márquez e Carlos de Oliveira — dois dos 
maiores romancistas actuais.» Herberto Hel-
der? «Lido acidentalmente.» 

Depois de uma experiência política traumá-
tica no ano de 1975, pelas bandas duma «es-
querda» extremíssima, mergulha na América 
onde leu sempre autores po rtugueses. «Eu vi-
nha cá todos os anos, quando davam uma am-
nistia. Levava a mala carregada de livros — 
Abelaira, Agustina, O que diz Molero, José 
Cardoso Pires. Ah! gostei da Estação Morta 
de Ondina Braga. 

As noites «vitais» 

Bicho nocturno, de preferência. Pode fabri-
car os seus horários. E garante, enquanto 
continua embrulhado numa novela que pode-
rá ser publicada mais tarde na D. Quixote: 
«Vai haver uma mudança radical na minha 
escrita.» 

Mas em que quotidiano se tece a vida de al-
guém que pode olhar Lisboa sem marcações? 
«A noite leio e escrevo. E a mulher ocupa-me 
bastante.» Tempo de escrita? «Sempre das 
três da tarde, quando me levanto, às cinco da 
manhã. À noite os ruídos são muito mais na-
turais.» 

Em conversa espiralada, chegamos à poesia 
e, por acoplamento de identificação, à mu-
lher. Em jeito de preâmbulo: «O meu pensar 
não é racional. Procuro fazer da minha inteli-
gência uma instinteligência.» E de repente, 
uma conversa pautada por muitos «yeahs» 
`yanquis de chiclet', a nota na iniciação poéti-
ca: «Eu apercebi-me da minha identificação 
com a poesia quando entendi que o poeta é 
uma mulher, e isto não tem a ver com a ques-
tão sexual. Ao poeta vejo-o como um ser vivo, 
de carne e osso. Não entendo poesia como 
uma vivência humana, não é um modo de ex-
pressão, é uma vida, — acho que ultrapassa o 
próprio contexto humano.» 

«Os Açores sempre foram para mim uma 
pousada de férias.» O sotaque é, à evidência, 
ilhéu. Magro conhecedor de Nemésio, não se 
sente açoriano. «Há uma muralha entre o meu 
passado e o meu presente. Uma muralha que 
me encarrego de ir cuidadosamente construin-
do.» 

«Mesmo quando na América, nunca me 
identifiquei com as colónias dos açorianos. 
Até procurava evitá-los por uma questão de 
conhecimento interior.» 

Intervenção política 

O percurso de Vital Ferrão, para lá da «fu-
ga» americana, é comum a muitos jovens uni-
versitários «em fúria» no ano quente de 1975. 
Aluno da Faculdade de Direito, esteve nas 
movimentações estudantis da época. A expe-
riência «foi positiva até à altura em que a per-
cebi. Mas foi negativa, porque divorciada da 
realidade que então se vivia.» 

De escada em escada, caiu no desencanto. 
Em 1981, «quando me canso / de estar na vi-
da, / / sou assim: / / atiro as certezas ao ven-
to / e fico-me a ouvir / o ruído interior das 
coisas // As vezes penso que são gente. // 
Outras vezes que são coisas. // Mas são gen-
te. / / Coisas somos nós / que nos fazemos / 
passar por gente. («Mágua»). E hoje Vital 
Ferrão não lê literatura política. «A única in-
tervenção que tenho é no voto. Mas sou sem-
pre antipoder. Não acho que haja esperança 
na sociedade humana.» 

Tom blasé, sugado pelos anos da Revolu-
ção, desistente, refugia-se na América. Sobre-
vive através do a rtesanato. Bastante bem, se-
gundo diz, entre os arredores de Nova Iorque 
e Providence, em Nova Inglaterra. «Foi bom 
conhecer um dos países mais obscuros do 
Universo. Fui para lá sempre à espera da altu-
ra de regressar.» 

Com uma escrita que já surpreende, sem 
mitos, tentando libe rtar-se das raízes de 1975, 
estudante adiado que olha para a Universida-
de «como uma ocupação de tempos livres», 
não encontra saídas que não sejam, subalter-
nizada a razão, «de constante instinto de ob-
servação do Cosmos». «Mas não me limito a 
respirar. Estou em Lisboa mas não estou em 
Lisboa. É por isso que não me suicido.» 

Romântico travestido, pregador contra o 
grupo, Vital Ferrão refugia-se no escoar das 
palavras, antinomeia(-se): «A tristeza não se 
chama tristeza: / O seu nome é carrocel. // E 
em vez de liberdade / deve dizer-se mira-
gem. // O desespero nunca foi desespero: / é 
simplesmente  tuna  roseira. / / E para os que 
escrevem moral, / devem riscar e pôr fu-
nil. // porque a palavra promessa / tem a for-
ma de navalha // e a solidão que sentimos / 
não se chama solidão: / / há-de passar a ter 
nome / deste mundo que me pariu. («Má-
gua»). • 

Vital Ferrão 
poeta até às 5 da manhã 

Açoriano sem ilhas 

"Jazz na Primavera" 
vai à Aula Magna 
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« Oxalá», pronto há um ano em cópia de 16 mm e ampliado desde Janeiro: Manuel Baeta Neves e Lia Gama no  
elenco  

António -Pedro Vasconcelos: 
sete ofícios para uma arte 
Francisco Belard 

«Costumo dizer que estou metido em três 
coisas: duas não andam e a terceira anda de 
mais...» 

Assim falava António-Pedro Vasconcelos, 
realizador de Oxalá (que em Abril ou Maio 
devemos ver no Nimas), homem de cinema, 
artes e ideias, tal como este jornal. 

«As duas que não andam, ou andam mal, 
são o Conservatório, cuja situação é dramáti-
ca, e a Televisão — mas aí o que vale é que é 
preciso ir qualquer coisa para o ar todos os 
dias! A que anda de mais é a V.O. Filmes, 
que já vai no sexto filme produzido.» Empresa 
esta que veio trazer à produção de cinema em 
Portugal um desusado ritmo. E também, co-
menta António-Pedro Vasconcelos,  «um  certo 
realismo na produção». 

Depois de ter feito distribuição, realização, 
programação de salas e de televisão (Cine-
Clube 2), de ter sido chefe de redacção de uma 
revista (Cinéfilo) e criticado o cinema aí e 
noutras partes, agora, aos 42 anos, ele diz: 
«Definitivamente, o que eu quero é fazer fil-
mes.» 

Que quer dizer V.O., figura nova no uni-
verso das siglas? Versão original, mas tam-
bém ver e ouvir. Vejamos, ouvindo António-
Pedro Vasconcelos, um dos seus fundadores 
(o outro é Paulo Branco), numa conversa ina-
cabada, ao contrário do título da fita de João 
Botelho que ele acaba de produzir. 

A produção V.O. 

A V.O. Filmes surgiu um pouco por acaso. 
Em 1979, Oxalá — como outros filmes — pa-
rara. «Graças à política de Cunha Telles, 
apoiada pelo secretário de Estado David 
Mourão-Ferreira, o IPC decidiu encarar a si-
tuação e tentar repor as fitas a andar.» Num 
quadro pouco estimulante, procurou criar ou 
recriar a figura do produtor. E aí entra Paulo 
Branco (assistente de A.-P. V. em Perdido por 
Cem), que tinha em França a distribuidora 
Hors-Champ e adquirira o cinema Action-
République, já com reputação pelo tipo de fil-
mes que exibia. Telles perguntou-lhe um dia 
por que não produzia ele Oxalá. 

«E o Paulo, que é um homem das Arábias, 
que tocou em quase todas as teclas da indús-
tria cinematográfica, e tem tudo aquilo que 
faz o estofo de um produtor — o gosto do ris-
co e o poder de decisão, um grande sentido da 
responsabilidade e um gosto seguro — deci-
diu-se a dividir a sua vida entre Paris e Lis-
boa. Ele deu-me um grande incentivo e admi-
nistrou de maneira notável as escassas verbas 
de que eu dispunha. Em face do êxito que foi 
o meu filme do ponto de vista da produção 
(porque o resto se verá), resolvemos assegurar 
a produção das obras de três realizadores que 
vieram ter connosco: O Preto e o Negro de 
Manoel de Oliveira (que entretanto foi substi-
tuído por Francisca), Conversa Acabada de 
João Botelho e Silvestre de João César Montei-
ro.,  

«Penso que o resultado foi excepcional. O 
filme do João Botelho, iniciado em meados de 
1979, cumpriu os prazos, foi seleccionado para 
a Quinzena dos Realizadores e vendido para a 
Alemanha ainda sem cópia síncrona. O filme 
de Oliveira está pronto, com diferença de um 
dia: entregue a 30 de Março no laboratório, a 
data prevista era 31... E o do César está em 
filmagens. Em parte pela impressão de entu-
siasmo e competência que tinham levado da-
qui os técnicos e actores franceses que trabá-
Iharam nos filmes, mas também pelas boas 
relações do Paulo Branco em Paris, pelo ritmo 
de produção que se começara a criar e pelas 
vantagens (financeiras, de décors, etc.) que o 
nosso país oferece, começámos a ser procura-
dos por produções estrangeiras. Primeiro foi o 
filme de Raul Ruiz, O Território, que está 
pronto; logo a seguir, Wim Wenders, que vi-
nha traumatizado dos EUA com o Hammett 
(produção de Coppola que continua em panne 
depois de gastos 400 mil contos), resolveu fa-
zer um filme barato exactamente com a equi-
pa que Ruiz utilizara: The State of Things. 
Num ano, que ainda não terminou, fizemos 
assim cinco filmes, número considerável e re-
lativamente inédito em Po rtugal.» 

«O Paulo Branco veio introduzir no cinema 
português uma dinâmica que pode ser decisi-
va. Esta experiência, pela minha parte, cor-
responde a duas coisas fundamentais: uma, 

António-Pedro Vasconcelos: cada vez mais interes-
sado num certo expressionismo 

tornar possível uma actividade que tenho tido 
de uma maneira dispersa, mas permanente, 
na defesa e promoção de um ce rto número de 
cineastas pelos quais tenho a maior admira-
cão, nomeadamente o Manoel de Oliveira. 
Outra, abrir essa pa rticipação a realizadores 
estrangeiros, porque sempre pensei que nós 
tínhamos de alargar a nossa própria família.» 

«Nestes últimos tempos dei-me conta de que 
havia uma história do cinema feita demagogi-
camente, contra a indústria, contra Holly-
wood, contra o produtor. A verdade é que este 
não é só o monstro terrível que devora os cria-
dores, mas tem sido também o impulsionador 
das grandes épocas das grandes cinematogra-
fias. Tratava-se de encontrar esse outro lado. 
O mérito da V.O. Filmes é 90 por cento do 
Paulo Branco, o que me deixa à vontade para 
falar. Ele é o único grande produtor que apa-
receu em Portugal desde o Cunha Telles. Pa-
ralelamente à nossa iniciativa e à da Film-
form, era fundamental que se consolidassem, 
com diversas orientações, outros produtores, 
agrupando indivíduos com afinidades, dispos-
tos a correr riscos, a apostar para retirar o ci-
nema português do desesperante desprestígio 
em que nestes anos tinha caído. Numa primei-
ra fase, isso está relativamente ganho, com al-
guns filmes que já viraram de ce rto modo a re-
lação do público com o cinema e venceram a 
desconfiança.» 

«Eu sou pela diversidade, pela diferença, 
pela divergência, pela polémica, e po rtanto 
acho que os produtores deviam pôr-se de acor-
do no espírito que entendem dever presidir às 
relações com o IPC e o Estado, mas devem 
funcionar depois em total autonomia, com 
uma política e métodos de produção, divulga-
ção, vendas, completamente diversos. Sem 
querer comparar com o que se passou n¡ 
América dos anos 40 onde por exemplo a Me-
tro se especializou no musical, a Warner nos 
filmes de cow boys e a Fox no policial... não 
digo que em Portugal os produtores se espe-
cializem, porque o cinema de géneros morreu 
(dos géneros, os que hoje sobrevivem são o ci-
nema pornográfico e o cinema politico), mas 
cada produtor deve ter a sua própria persona-
lidade.» 

«Enquanto produtor, procurei encontrar 
uma coerência para os gostos que sempre ma-
nifestei enquanto crítico. As minhas divergên-
cias por exemplo com a atitude de um crítico 
com a reputação e a importância social do 
Lauro António são radicais — ele é o especia-
lista do lugar-comum — mas isso não me leva 
a escondera excelente impressão que me cau-
sou o seu primeiro filme, Manhã Submersa, 
que me parece um dos mais interessantes pro-
duzidos nos últimos anos 'em Portugal, apesar 
de achar que ele joga demasiado à defesa. Já o 
Kilas é em parte vítima da paragem que teve, 
e também da sua própria ambição (o que é 
uma vi rtude), mas move-se numa zona difícil 
onde depois da comédia portuguesa estáva-
mos completamente virgens, que é tentar con-
tar uma história com intriga. É um cinema 
pouco reflectido, pouco rigoroso, que por isso 
me interessa menos e teria muitas reservas a 

fazer-lhe, mas penso que o Fonseca e Costa 
encontrou uma coisa que estava ausente do ci-
nema português — uma personagem. O «Ki-
las», o Mário Viegas, depois do António Silva 
é, talvez, a primeira «personagem» do cinema 
português.» 

Filmar Bataille 

«No meu próximo filme vou tentar fazer 
uma viragem completa, em pa rte pelo gosto 
de reagir ao meu próprio temperamento. Por 
mais que queira, os meus filmes têm sempre 
um lado confessional. Interessa-me trabalhar 
agora sobre um texto e um argumento que me 
sejam exteriores. O projecto que vou fazer em 
regime de co-produção é o livro de Georges 
Bataille Ma Mere. Assim como não imagina-
ria que Oxalá pudesse ser feito senão em Por-
tugal, Ma Mere tem que ver com outra cultu-
ra e quero fazê-lo em França. É um desafio 
que faço a mim próprio.» 

«Cada vez me interesso mais por um tipo de 
cinema a que há vinte anos dava uma grande 
importância histórica mas no fundo me toca-
va pouco — o expressionismo, não o caligaris-
mo, mas o de Murnau ou Fritz Lang, e os seus 
prolongamentos no Dreyer, ou no Oliveira, e 
também no filme negro americano. Penso que 
continua a ser a escola mais impo rtante de to-
da a história do cinema. Sendo um cinema 

que não podia reproduzir a realidade (era a 
preto e branco, era mudo, exigia urna maqui-
naria complexa e pesada), foi obrigado a se-
guir uma via que nada tinha a ver com o natu-
ralismo, e que faz com que um homem como o 
Manoel de Oliveira ainda hoje não seja com-
preendido. Há nele um interesse por valores 
como a plástica dos actores, a composição, a 
luz, que nada têm que ver com uma estética 
neo-realista e muito menos naturalista. Aliás, 
não faço mais do que acompanhar uma ten-
dência que o cinema começa a ter nesse senti-
do. Está-se a regressar ao estúdio, por exem-
plo. Historicamente, o cinema foi sempre di-
vidido entre duas vocações, entre Lumière e 
Méliès, e está-se a voltar a este, a abandonar o 
lado contingente das filmagens que em mea-
dos dos anos 60 se propagou com o cinéma-
verité, a câmara na mão, o espontaneismo, o 
cinema militante inclusive. E uma reacção 
completamente compreensível. O que fica, a 
nata de todos os movimentos, são um ou dois 
grandes cineastas, como neste caso o Rouch, 
que apesar de uma técnica de reportagem é no 
fundo um clássico, que tem mais a ver com 
Mizoguchi ou Ford do que com a estética da 
TV. Era essa corrente que eu gostaria de reen-
contrar.» 

O Estado e o IPC 

«Tem de encontrar-se uma forma de conso-
lidar a produção de filmes que não seja im-
provisada. Os realizadores com provas dadas 
e que passaram o exame do público e/ou da 

crítica devem ter condições de continuidade. 
Simultaneamente, deve haver uma política 
que deixe a porta permanentemente aberta ao 
aparecimento de novos realizadores; por  exem-
plo, há alunos do Conservatório que devem 
"ter possibilidade de fazer uma curta-
metragem como primeira obra no fim do cur-
so, de modo a que um ou dois novos realiza-
dores por ano (conforme a capacidade finan-
ceira do IPC) pudessem ter depois acesso à 
longa-metragem. Dos anos 60 saiu já meia 
dúzia de cineastas, da geração a que pertenço, 
mas nestes últimos anos apareceram novos 
realizadores, o que tem sido extremamente 
benéfico, porque impedem que se caia no con-
formismo; Lauro António, Luís Rocha, Jorge 
Silva Melo, João Botelho, José Ribeiro Men-
des e outros de que me estarei a esquecer. Não 
se pode dispensar a cu rto nem a médio prazo 
o apoio do Estado. Que o IPC não volte a . ter a 
tentação que houve em 1975 e que foi desas-
trosa, de estatizar o cinema, mas que também 
não funcione como entretanto começou a fun-
cionar: como um júri, que anualmente reunia 
uns notáveis para atribuir subsídios a uns tan-
tos senhores que, por mérito próprio ou pelo 
jogo das influências, conseguiam filmar, de-
sinteressando-se depois pela vida dos filmes. 
Penso que estamos pela primeira vez, e desde 
há uns anos para cá, no bom caminho.» 

«Há muita coisa por fazer, nomeadamente 
na desprotecção que existe do ponto de vista 
da distribuição e exibição relativamente ao fil-
me estrangeiro. Aí o papel do Estado é extre-
mamente delicado. Não sou pela intervenção 
directa e compulsiva (percentagem, quotas de 
mercado, etc.), os filmes têm de entrar no 
mercado pelas suas próprias armas e sujeitar-
se ao normal confronto com o público e a 
crítica, e eu penso, ao contrário do que muita 
gente entende, que o público quer cinema 
português. Acho que a ficção, hoje, se refu-
giou fundamentalmente no cinema, e lembro  
uma frase que ouvi um dia ao Paulo Rocha e  

que me pareceu, há muitos anos, romântica e 
fulgurante: «acredito na salvação dos povos  
pela ficção». Um povo sem ficção é um povo 
morto.» 

«Oxalá» 

«Quanto ao Oxalá, tive um «sim» do distri-
buidor Castello Lopes e outro do cinema Ni-
mas, ainda não havia cópia do filme. o que 
me deu uma grande satisfação e conforto. A 
verdade é que o filme está pronto há um ano 
em cópia de 16 mm e ampliado desde Janeiro, 
e ainda não foi estreado — e a data prevista 
vai recuando, o que é dramático. Agora tenho 
a garantia do Nimas de que estreará antes de 
Junho. Um filme português tem uma relação 
muito frágil com o público. o êxito depende de  
factores conjunturais (como a época do ano) e 
que podem prejudicar a sua saída. O cinema 
tem muito que ver com a actualidade e os fil-
mes portugueses deviam ter uma capacidade 
de escoamento rápida. Conseguimos com a 
V.O. Filmes imprimir à produção um ritmo, 
digamos, europeu, os laboratórios começam a 
responder (a Tóbis tem perspectivas de vir a 
ter uma qualidade técnica e profissional euro-
peia), e depois os filmes arriscam-se a passar 
de estação. Isso não significa que haja má 
vontade dos distribuidores e exibidores, mas a 
dependência em que eles vivem, como meros 
intermediários do filme estrangeiro, cria uma 
engrenagem que faz com que, na prática, o 
filme português seja um empecilho — mesmo 
quando pontualmente dê melhores lucros que 
o estrangeiro. 
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New York, New York: a «Victoria Principal» vem a ser entendê-la por dentro, com o que isso implica de «bartenders». TV omnívora e ouvido à escuta 

A Victoria Principal 
José Duarte 

Com a minha idade é natural já se terem 
obtido algumas ou todas as vitórias secundá-
rias. Há mesmo quem já tenha alcançado a 
Victoria Principal, mas eu não. 

la a pensar nisso no avião. Talvez agora em 
New York a encontrasse„ quem sabe... 

Quando o Jumbo tocou no chão as america-
nas e os americanos, que eram muitos, desa-
taram a bater palmas, o Paco Bandeira apare-
ceu deslocado nos altifalantes e fomos parar 
ao lado dum Concorde branco e picapau. 

A Polícia e a Alfândega procuraram-me, 
com vagar, entre os não gratos, uma num 
grande livro, outra num computador. A Al-
fândega fez mais. Esquadrinhou criteriosa-
mente os seus pertences e, a sorrir, disse-me 
que Duarte é também o de S. Salvador. 

Um português emigrado assegura com uma 
carrinha de estofos rotos a viagem Kennedy-
Manhattan a preços pouco competitivos. An-
tes de arrancar, chamou pela janela e com au-
toridade o polícia de serviço no passeio e dis-
se-lhe em péssimo inglês mas audível: «Hoje 
não tenho trocado, amanhã dou-te mais, dou-
te quatro dólares!». Para quê o suborno e tão 
em conta? Para assegurar o estacionamento 
em transgressão! 

E mergulhámos no denso tráfego de lata 
com o compatriota a sugerir hotéis, a anun-
ciar sapatos baratos, a propor passeios à Flo-
rida. Já num quarto de hotel 'midtown' a 
atenção baralhava-se entre os canais coloridos 
de TV e as páginas do Village Voice, uma es-
pécie de Sele mas com 136 páginas e mais di-
ferenças... 

Q parceiro do trombone 

O cruzamento da Bleecker com a Broadway 
é uma zona escura e com reduzido trânsito. 
Do clube Jazz Forum nem o mais leve indício, 
nem uma alma ou comércio para perguntar 
aonde. Em passo rápido avança um homem 
novo de caixa de trombone debaixo do braço. 
Sim, que o trombone tem forma próprial... 
Faço-me seu parceiro, leva-me a uma escada, 
a um elevador, carrega no botão 5 e quando a 
porta se abre (sempre automaticamente) já es-
tamos em pleno clube. É um 'loft', ex-
armazém de sala única, enorme, do tamanho 
do andar. É a área típica onde cresceu o jazz 
dos anos 70. 

Pouca gente, quase tantos músicos como 
público. 

Apresentavam-se os «Appolo Stompers», 
orquestra de dezoito músicos dirigida pelo ex-
pianista de Mingus, o arranjador, compositor 
e solista de todos os estilos Jaky Byard. Fiz 
questão em ficar de frente para a música, bem 
perto, para levar com ela bem na cara. Jazz 
neoclássico, bem executado, original e com 
excelentes solistas todos eles mundialmente 
desconhecidos. No final fui falar ao homem e 
contar-lhe a história da escola de jazz do Hot 
Clube de Portugal. Prometeu escrever condi-
ções para cá passar uma temporada a ensinar 
técnicas jazz.  

Lavado pela música, desci para o frio. 
Nos tempos existencialistas é que o jazz era 

na cave, a Greco pendurada mo Miles e o 
Sartre a comprar o jazz com bananas, aça se 
consomme sur place»! 

Luciano, o sósia 
No táxi (amarelo, claro!) da ida, o motoris-

ta polaco ficou boquiabe rto e algarviou um 
discurso sobre as minhas terríveis semelhan-
ças com um tal Luciano não sei quê! 

No táxi da volta o motorista preto deu lar-
gas à sua excitação ao reparar que eu era 
igual a um tal cantor Luciano não sei quê! Co-
mecei a inquietar-me e só mais tarde alguém 
me explicou que o sósia é Luciano Pavarotti, 
tenor de ópera agora superpopular nos USA. 
Na rua, feito parvo, limitava-me a sorrir para 
os olhares intrigados. 

O programa é popular, chama-se Donahue, 
nome do moderador, e é o típico 'talk-show'. 
Como convidados estavam o responsável pelos 
noticiários da cadeia de televisão ABC, um 
jornalista do Village Voice de NYC e o editor 
da revista Mother Jones de San Francisco. Te-
ma, a Informação. Provocador, Donahue in-
terpela o público e convidados, ataca a Admi-
nistração, levanta-se, esbraceja, interrompe e 
adia com um «after this message» e caminha 
com as máquinas a segui-lo, ágeis e atentas. É 
o editor de Nother Junes que diz a certa altu-
ra: «No avião que me trouxe de San Francisco 
vim a ler a revista Time. Reparei no título des- 

Surpresas  aos montes nos «lofts): este é Sam Rivers 
em ( estrita sobrevivência) 

ta página (e mostra) onde se afirma que o des-
vio do avião da PIA foi uma vitória para os 
terroristas. Logo a seguir noutro título se in-
forma que o presidente Videla vai visitar Was-
hington. Porque é que neste caso não se usa o 
termo 'terrorista' quando afinal este homem é 
responsável pelo desaparecimento de muitos 
milhares de pessoas? Mais. Porque é que 
sempre que se fala da URSS e de Cuba se fala 
em intervenção e quando é o caso dos USA se 
fala em auxílio económico?...» Donague pro-
move o seu 'show' afirmando: «Beneficiamos 
do facto de estarmos a fazer o que ninguém 
faz!». Fácil, ahn! 

Comprei mais que um exemplar da Mother 
Jones de Abril com a Nancy Reagan na capa e 
muito texto bom lá dentro. 

Directo para o bar 

O clube de jazz em moda em Manhattan é o 
«Fat Tuesday», caro e pequenino, dirigido pe-
lo filho de Stan Getz e onde a dupla Edison  

(trompete) e Lockjaw (tenor) recordavam o 
som e as estruturas dos anos 'swing'. 

Mais  adiante,  no «Sweet Basil», entrei di-
recto para o bar, instituição americana cheia 
de tradição e regras, tal como os táxis amare-
los, a música e as po rtas dos elevadores, o fu-
mo branco subterrâneo. Tocava Scott Hamil-
ton, um jovem saxofonista branco, igualzinho 
aos pretos dos anos 30, em sonoridade, farpe-
la, bigode e risco ao meio. Sensacional! De tal • 
maneira que, como não aguentava mais cala-
do, passei à conversa com o vizinho gordo e 
cinquentão, que se empoleirara num banco do 
bar, que era conhecido da casa e que ia na 
sexta Heineken. Falámos bastante, cantarolá-
mos alguns temas, disse-me que fora barman 
num clube de jazz e, já não sei porquê, total-
mente-a despropósito, perguntei-lhe se conhe-
cera Tyree Glenn, o velho trombonista de El-
lington e Armstrong, músico já desaparecido, 
muito pouco conhecido e que há anos passara 
em Lisboa sem tocar e à procura do filho. O 
tempo correu e a música acabou. Gostámos 
part icularmente do último tema, o qual não 
conhecíamos. Ele, mais à vontade, aproveitou 
a oportunidade de Hamilton estar próximo e 
perguntou-lhe de que tema se tratava. Um te-
ma de Tyree Glenn, foi a resposta. Saí aterro-
rizado pela porta fora, vidrado com a coinci-
dência. 

Acabei no «Angry Squire», sórdida tasca 
onde o genial Barry Harris usava um piano 
vertical. 

Atlanta — quem tem culpa? 
Chegado ao hotel, a televisão ligada para 

espantar ladrões mostrava Um eléctrico cha-
mado desejo. Adormeci com os gritos de 
Brando em camisola interior e acordei com 
um senhor a dizer-me que, presentemente, na 
América do Norte há 50 000 crianças desapa-
recidas. Era um programa dedicado às crian-
ças negras assassinadas em Atlanta, transmi-
tido de Columbus, Ohio, e patrocinado pela 
Pepsi-Cola que, de vez em quando, inscrevia 
no «écran» um aviso no qual afirmava que «as 
opiniões deste programa não são necessaria-
mente as opiniões da Pepsi-Cola». Os USA 
abUSAm da resistência dum europeu! 

Ainda vi o questionário posto à disposição 
de Columbus para ser respondido por compu-
tador, directamente das casas dos telespecta-
doresa, via televisão de cabo. Quem é o res-
ponsável pela situação em Atlanta? Carregue 
aí em casa no botão da sua resposta! A socie-
dade? Os negros? Os brancos? Não tenho a 
certezal... O primeiro apuramento deu 50%, 
27%, 0% e 23% respectivamente. 

Reagan, o baleado 
Saí e fui visitar livros e livrarias: a Double-

day, a Dalton, a linha Scribner's, todas na 
quinta avenida. Reparei que muita gente an-
da na rua a ouvir música com auscultadores,  

que muita dela ainda por baixo usa «skates», 
que na esquina da loja Cartier dois mal vesti-
dos tocavam bidons da Jamaica, que mais 
adiante uma jovem tocava harpa para arran-
jar dinheiro e voltar para a Inglaterra, e que 
os polícias além de serem enormes, com cace-
te, algemas e pistolão, deitam imenso barulho 
pelo rádio portátil, muito potente. 

Lembrei-me de Mafia, começou a chover e, 
mesmo assim, decidi atravessar a Little Italy a 
pé. É uma pequena área próxima de China-
town, onde o índice de criminalidade é o mais 
baixo de New York, onde os luxuosos italia-
nos se concentram, onde a Mafia tem o seu 
quartel-general e assegura a maior paz e segu-
rança, só às vezes interrompida por guerras 
de clans. Muito raro e muito violento. Cada 
cara a de um patrão, cada restaurante o de 
um padrinho, a minha imaginação à solta, o 
sabor do perigo e do turismo. 

Chovia mais e até a autobiografia de Dizzy 
já estava encharcada num saco empapado e 
cheio de livros. 

No autocarro aqueci por fora, no Jimmy's 
Days' aqueci por dentro. Gosto deste bar fim 
de séculoque me permitiu folhear os livros hú-
midos e saborear o Daniels com o som da tele-
visão em fundo. Ninguém no bar aparentava 
surpresa, medo, excitação ou ansiedade. Só 
eu quando percebi que Reagan e mais três ti-
nham sido baleados por alguém de Evergreen. 

Desatei a tomar notas, a telefonar para 
amigos e a beber mais depressa. Assisti ao 
monstro da Informação norte-americana, a 
televisão, a desfazer-se como máquina pode-
rosa. A trabalharem ao vivo, os super-
profissionais eram um desastre. Reagan não 
tem bala no peito! Ou tem? Brady morreu! 
Ou não? Reagan saiu da sala de operações! 
Ou não? Os videos repetem-se de cinco em 
cinco minutos e os olhos ficam-me naquela da 
secreta, chic, fato completo, colete e bigode 
grande com a machine-gin na direita. 

América! América! 

Victoria e roupa interior 
A caminho do hotel espreito o qua rteto de 

Cedar Walton, o pianista no qual brilha o 
caudal discursivo do talentoso Bo Berg em te-
nor e desço ao 'templo', o clube «Village Van-
guard», onde há mais de quinze anos de se-
gundas-feiras toca a orquestra de Mel Lewis. 
Que grande futuro para o jazz! A malta com 
menos de trinta sabe e sopra como nunca! 

Apanho choques em tudo o que é puxador, 
botão, chave, mas chego ao qua rto. estou car-
regadinho de electricidade mas ainda planeio 
que amanhã é para as «Sophisticated Ladies» 
de Duke Ellington, um belo, muito bem can-
tado e dançado 'show' na Broadway (a Diana 
Ross com um chapéu preto como o meu tio 
Rui, ficou a duas, duas cadeiras de distância) 
e para pisar as placas da rua 52, esquina com 
a Avenida das Américas, onde se imo rtalizam 
os nomes de Miles, Parker, Lester, Monk, 
Armstrong, ao todo treze! 

Deito livros e roupa para o chão, atiro o 
corpo para a cama e um olho para a TV e dou 
com ela! A Victoria Principal! É ela! E a 
anunciar roupa interior! Outra faceta essen-
cial da Victoria inacessível! 

Foi então que percebi que iria voltar para 
as minhas vitórias secundárias e lisboetas e 
que, definitivamente, só a poderia ver em Dal-
las a fingir de Pamela! • 
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1 NEM TODO O VERÃO ARDOR 
Manuel Branco 
Com um desenho de Rodin 
(2. ,  edição) 

CHUVA SOBRE O ROSTO 
Eugénio de Andrade 
Com um desenho de Júlio Resende 

RECITATIVOS 
Vasco Graça Moura 
Com uma gravura de Hendrick Golzius 

AS ZONAS QUENTES DO INVERNO 
Egito Gonçalves 
Com um desenho de José Rodrigues 

A IMAGEM 
António Ramos Rosa 
Com um desenho de Armando Alves 

REQUIEM PARA PIER PAOLO PASOLINI 
Eugénio de Andrade 
Com um desenho de José Rodrigues 

SOBRE ESTA PRAIA... 
Jorge de Sena 
Com um desenho de Armando Alves 

EU ERA DESSA AREIA 
Armando Silva Carvalho 
Com um desenho de Isabel de Sá 

POEMAS PARA VASCO GONÇALVES 
António Ramos Rosa 
Armando Silva Carvalho 
Casimiro de Brito / Eduardo Olímpio 
Egito Gonçalves / Eugénio de Andrade 
Gastão Cruz/J.  J. Letria / José Barreiros 
José Ferreira Monte 
Maria da Graça Varella Cid 
Maria Teresa Horta 
Com um cartaz de Armando Alves 
e um desenho de José Rodrigues 

MAN RAY, OITO TIROS A SUA MORTE 
João Miguel Fernandes Jorge 
Com um desenho de António Palolo 

INTERVALO E TENTATIVA 
Joaquim Manuel Magalhães 
Com um desenho de António Palolo 

DEZASSETE SONETOS 
DE SHAKESPEARE 
Vasco Graça Moura 
Com um desenho de José Rodrigues 

A VOZ E AS VOZES 
Mário Cláudio 
Com um desenho de Angelo de Sousa 

LINHAS DO TRÓPICO 
Luís Veiga Leitão 
Com um desenho de Veiga Luís 

SINAIS 
Y. K. Centeno 
Com um desenho de V. Simões 

16 DESPEÇO-ME DA TERRA DÁ ALEGRIA 
Ruy Belo 
Com um desenho de José Rodrigues 

17 MELÓMANA 
Flama Hasse Pais Brandão 
Com um desenho de Angelo de Sousa 

PRIMEIROS POEMAS 
Eugénio de Andrade 
Com um desenho de Armando Alves 

NOVE PROPOSIÇÕES DE DIANA 
Maria Alzira Seixo 
Com um desenho de José Rodrigues 

CÂNTICO E EUCALIPTO 
Aureliano Lima 
Com um desenho do autor 

21 0 POETA E A CIDADE 
(Antologia de Poesia Contemporânea 
dedicada à cidade do Porto) 
Teixeira de Pascoais / António Patrício 
António de Sousa / José Gomes Ferreira 
Pedro Homem de Mello/Jorge de Sena 
Eugénio de Andrade 
Flama Hasse Pais Brandão/ Gastão Cruz 
Vaco Graça Moura 
Com uma aguarela de António Cruz 

VENTO 
Alvaro Manuel Machado 
Com um desenho de Lima de Freitas 

ENQUANTO O AUTOR QUEIMA 
UM CARICOCO 
seguido de SONS QUE PASSAM 
Fernando Assis Pacheco 
Com um desenho de António Palolo 

MITO 
Fernando Guimarães 
Com um desenho de Jorge Pinheiro 

25 CORTE NA ÊNFASE 
Nuno Júdice 
Com um desenho de Domingos Pinho 

26 O INVERNO 
António Rebordão Navarro 
Com um desenho de Benedita Serrano 

DEZ POEMAS DE GARCIA LORCA 
Tradução de Eugénio de Andrade 
Com um desenho de Garcia Lorca 

AS CINZAS DE GRAMSCI 
Pier Paolo Pasolini 
Tradução de Egito Gonçalves 
Com uma ilustração que reproduz a capa 
de um folheto impresso em França 

SEQUÊNCIAS REGULARES 
Vasco Graça Moura 
Com um desenho de Cruz Filipe 

SEQUÊNCIA DE BILBAU 
José Bento 
Com a reprodução do quadro Guernica 
(fragmento) de Picasso 

CHANGER DE ROSE 
Poèmes de Eugénio de Andrade traduits 
en espagnol, français, italien, anglais et 
allemand 
Avec un po rtrait de I'auteur par 
José Rodrigues 

EPITÁFIOS DE AGOSTO 
Eugénio de Andrade 
Com dois desenhos de José Rodrigues 

HOMENAGEM A RUY BELO 
Ruy Cinatti / Eugénio de Andrade 
Pedro Tamen / José Rodrigues 
Fernando Assis Pacheco./ Gastão Cruz 
João Miguel Fernandes Jorge 
Joaquim Manuel Magalhães 
Manuel Cintra 
Com um poema inédito de Ruy Belo 

POEMAS DE ANTÓNIO MACHADO 
Traduzidos por José Bento 
Com um retrato do autor desenhado por 
Picasso 

AFASIA 
Luís de Mjranda Rocha 
Com um desenho de Armando Alves 

O CÂNTICO ESPIRITUAL 
S. João da Cruz 
Tradução de José Bento 
Com um retrato de São João da Cruz, 
do sec. XVIII,  extraido do livro Saint Jean 
de la Croix et la Nuit Mystique, de 
Yvonne PelIé-Douél (Collections 
Microscosme. Metres Spirituels) 

O CORPO IDIOMÁTICO 
(3 Fragmentos) 
Fernando Guerreiro 
Com a reprodução do quadro 
La Grande Famille, de Magritte 

FIGURAÇÕES 
António Ramos Rosa 
Com um desenho de Augusto Gomes 

E CONTUDO CANTAR SEMPRE 
Wanda Ramos 
Com um desenho de Armando Alves 

OS LAÇOS 
José Viale Moutinho 
Com uma aguarela de Júlio Resende 

A EUGÉNIO DE ANDRADE 
Afonso Duarte / Angel Crespo 
António de Navarro / António Osório 
António Salvado / Bruno To/entino 
Carlo Vittorio Cattãneo / Gastão Cruz 
Jorge de Sena / José Bento 
José Fernandes Fafe / Manuel Branco 
Mário Cláudio / Pedro Homem de Mello 
Ruy Cinatti 
Com dois retratos de Eugénio de Andrade 
por Armando Alves e Augusto Gomes 

DOZE POEMAS DE YANNIS RITSOS 
Traduzidos por Eugénio de Andrade 
Com uma gravura do autor 

OS NOMES DESSES CORPOS 
Gastão Cruz 
Com um desenho de Augusto Gomes 

POEMAS 
Paul Ce/an 
Traduzidos por João Barrento 
e Yvette Kace Centeno 
Com uma água-forte 
de Gisèle Celan-Lestrange 

ALGOL 
Y. K. Centeno 
Com um retrato da autora por Tóssan 

IN MEMORIAM 
José Bento 
Com um desenho de Armando Alves 

A NORDESTE DE JUNHO 
Egito Gonçalves 
Com um desenho de Amadeu de Sousa 
Cardoso 

REFÚGIO EM VEZ DE CÂMARA 
MORTUÁRIA 
Eduarda Chiote 
Com um desenho de Graça Martins 

ZEN: ZÉNITES 
Casimiro de Brito 
Com um desenho 
de Teresa Rodrigues Cadete 

PARALELO AO VENTO 
Albano Martins 
Com um desenho de Avelino Rocha 

DEZASSEIS POEMAS 
DE ODYSSEUS ELYTIS 
(Prémio Nobel 1979) 
Traduzidos por Mário Cláudio 
Com um desenho de Rui Aguiar 

METAMORFOSES 
Teresa Balté 
Com um desenho de Hein Semke 

53 AS PORTAS DO CORPO 
Pires Laranjeira 
Com um desenho de 

• 

Dario Alves 

54 AS ROUCAS E LONGAS MULTIDÕES 
Manuela D. Domingos 
Com um desenho de Angelo de Sousa 

55 BOCA ÚNICA 
Alvaro Magalhães 
Com um desenho de José Rodrigues 

PRONTUÁRIO DO CORPO 
Vergílio Alberto Vieira 
Com um desenho de José Rodrigues 

HEXAGRAMAS 
Marta Cristina de Araújo 
Com um desenho de José Rodrigues 

O PALÁCIO DE INVERNO 
Paavo Haavikko 
Tradução de Egito Gonçalves 
Com a reprodução de uma pintura 
de Georges Braque 

RAZÃO SOMBRIA 
Fernando J. B. Martinho 
Com um desenho de Armando Alves 

ANJOS 
Carlos Mota Oliveira 
Com um desenho de Graça Martins 

VINTE E TRÊS POEMAS 
DE H. M. ENZENSBERGER 
Tradução de Vasco Graça Moura 
Com uma xilogravura 
de Ernest Ludwig Kirchner 

FOGO SUSPENSO 
Helga Moreira 
Com um desenho de Angelo de Sousa 

TERRA E NUVEM 
Armando Pinheiro 
Com um desenho de Armando Alves 

POEMAS DO COMBATE PALESTINIANO 
Tradução de Egito Gonçalves 
Com um desenho de Kamal Bullata 

A CATEDRAL 
Maria Alzira Seixo 
Com um desenho de Armando Alves 

DOZE CANÇÕES DE BLAKE 
Traduzidas por Gastão Cruz 
Com um pormenor do De Antro 
Nympharum, de William Blake 

FIGURA: FRAGMENTOS ' 
António Ramos Rosa 
Com um desenho de Victor Fortes 

A BALADA DO AMOR E DA MORTE 
DO ALFERES CRISTÓVÃO RILKE 
Rainer Maria Rilke 
Versão portuguesa de Paulo Quintela 
Com um retrato do autor por Leonid 
Pasternak 

TRÊS POETAS 
Olga Gonçalves 
Com desenhos de Ana Vieira e Eduardo 
Nery 

70 DE COSTAS PARA A JANELA 
(Poesia Alemã Contemporânea - I) 
Tradução de João Barrento 
Com uma xilogravura de Horst Link 

NORTE A SUL 
Luís Amorim de Sousa 
Com um desenho de Richard Klank 

SOLDADOS VERMELHOS 
Vladimir Holan 
Tradução de Luísa Neto Jorge 
Com  uma  ilustração de Kasimir Malevitch 

CONSTANÇA 
Eugenio de Castro 
Com um desenho de Giovannino 
de' Grassi 
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"Dear Yoko", solidão entre "grafitti"  

o D E  E N 1t  

JOSÉ LUANDINO VIRA  

AUTREFOIS,  
DANS LA VIE  

NOUVELLES  

TRADUIP DU PORPUGAIS (ANGOLA)  

PAR MICHEL LARAN  

nr 

GALLIMA,RD  

deb a t e-papo  debate-pap c  

Luandino Vieira  
na Gallimard  
com "Laurentinho" na forja  

No antigamente, na vida, de Luandino 
Vieira, acaba de ser incluído, em versão fran-
cesa, numa prestigiosa colecção da Galli-
mard, Du Monde Entier. O tradutor é Michel 
Laban, docente da Universidade de Paris, cu-
ja tese de doutoramento foi precisamente de-
dicado à obra do ficcionista angolano. Este, 
entretanto, verá um novo original lançado em  
1981, simultaneamente em Angola (União  
dos Escritores Angolanos) e Portugal (Edições  
70). Título: Laurentinho, Dona Antónia de  
Sousa Neto & Eu.  

(Debate-Papo» congratula-se com a entra-
da de Luandino pela porta grande da edição  
francesa, depois de uma experiência inicial  

que foi Le complet de Xavier, tradução de A  
vida verdadeira de Domingos Xavier. E conta  
uma história a propósito de No antigamente,  
na vida que a generalidades dos leitores não  

sabe: o livro ficou pronto de tipografia um dia  

antes do. 25 de Abril, tendo o autor distribuí-
do os primeiros exemplares exactamente  
quando o capitão Salgueiro Maia encurralava  
os restos do velho regime no Quartel da GNR  
do Carmo. Foi de tarde, lembra-se o «Debate-
Papo», no meio de quentes abraços — e Luan-
dino já então estava alvoroçado com o projec-
to de regressar o mais rapidamente a Angola,  

de onde saíra, preso e destinado ao Tarrafal  

de Santiago, muitos anos atrás.  

Ruas da cidade dos «graffiti». Ameryca es-
creve-se com ípsilon. Bingo são moedas a cair  

entre a fo rtuna e o azar. E moedas também  
caem na caixa do telefone, o canal que deglute  

segredos, confissões, choro,  

Um telefone. Mais um pormenor esotérico  
para- a história de um inglês que cantava o  

IRA e amava Nova Iorque, e de uma japonesa  

muito ocidental, plácida e distante. John e  
Yoko, era uma vez...  

O poeta escrevia Pm loosing you e orava  
Dear Yoko, sorria'a uma Woman absoluta e  
cai-lhe nos braços meternais, embalado, co- 

mo uma criança, ao som de Give me Some -  

thing.  
O poeta fez a musa e a musa fez o poeta.  

Um dia tudo acontece na cidade dos «graffiti»,  

onde os homens são «walkmen»,de ausculta-
dores desatentos e de patins em pés de barro.  

Um dia Yoko sai para a rua sozinha, de ex-
pressão-mistério, e disca números trocados.  

Depois soa Walking on thin Ice, os últimos  
acordes dados em comum, o belo aceno de  
mão da janela do Central Park. E Yoko volta  

a voar ao acaso. A viagem é de submarino  
amarelo e o disco toca  muito,  muito. Num  
«pick up» sem pernas, diz o «Debate-Papo».  

Abelaira e Alegre  
— livros da quinzena  
na Livraria "O Jornal»  

O novo livro de poemas de Manuel Alegre, 
Atlântico, sucede a O triunfo da morte, de 
Augusto Abelaira, como «livro da quinzena» 
na Livraria «O Jornal», onde ainda esta sema-
na os leitores interessados poderão adquirir 
exemplares autografados pelo autor. 

Foi um êxito maciço esta ideia do «livro da 
quinzena». Anunciada tão-só nas nossas pu-
blicações, fez esgotar rapidamente um pri-
meiro lote de exemplares do romance de Abe-
laira, forçando a segunda sessão (privada...) 
de autógrafos, de que resta meia dúzia de vo-
lumes e mesmo esses cativados na quase tota-
lidade. Segue-se agora Atlântico, último títu-
lo da colecção Círculo de Poesia, de Moraes 
Editores, e sétimo da bibliografia poética de 
Manuel Alegre. 

25 de Abril,  
ano VII  

Nas comemorações do 25 de Abril que se 
realizaram um pouco por todo o país tiveram 
intervenção numerosos escritores, a rtistas e 
intelectuais. Em Lisboa, uma manifestação 
que reuniu dezenas de milhares de pessoas de 
diversificados quadrantes ideológicos, teve 
entre os seus promotores, entre um grupo de 
personalidades, F. Piteira Santos, Eduardo 
Lourenço, Jacinto do Prado Coelho, José Car-
doso Pires e José Carlos de Vasconcelos. Pos-
teriormente, um grupo de artistas e intelec-
tuais manifestaram-lhe o seu apoio, con-
tando-se entre eles Anabela Chaves, João 
Abel Manta, José Gomes Ferreira, Raul Sol-
nado, Carlos Paredes, etc. 

, obrigado  
O aparecimento do «JL», foi noticiado e  

saudado em diversos órgãos de comunicação  
social, por vezes em termos de uma simpatia e  

compreensão que muito nos apraz registar. A  
esses e a todos os outros que na TV, na Rádio  
e na Imprensa se nos referiram o nosso obri-
gado.  

Alegre que, o leitor do «JL» ja reparou, nos 
fala do seu novo livro nesta mesma edição (pá-
gina 18), considerando-o um roteiro das «sete 
partidas» da sua geração apanhada entre a  

guerra coloniál e a repressão salazarista, mais 
tarde marcelista, contra os que a não aceita-
vam de modo nenhum, preferindo o exílio. 
Manuel Alegre experimentou aliás, e sucessi-
vamente, a_guerra e o exílio: preso pela_Pide 
em Angola, desgraduado de alferes miliciano 
ali mesmo e recambiado para a Europa num 
barco afretado pelo Ministério da Defesa, 
tempos volvidos saía do país para França_e de-
pois para a Argélia (onde se encontrava à data 
do 25 de Abril) sob a ameaça de um processo 
em tribunal militar, com a previsão de pesada 
sentença. •  

"Colóquio",  
dez anos  

E este agradecimento vai também para a 
«Colóquio-Letras», a que entretanto aprovei-
tamos para felicitar pela passagem do seu 10.° 
aniversário. Aliás, na abertura do seu número 
de Março, assinalando a efeméride, o seu di-
rector, prof. Jacinto do Prado Coelho, tam-
bém fala do «JL» assinalando que .veio-
«preencher uma lacuna há muito penosamen-
te sentida na vida cultural portuguesa». E 
acrescenta, sobre um  dos  aspectos versados 
no editorial do nosso n.° 1: 

«O problema das relações entre qualidade e 
acessibilidade põe-se, claro, em termos dife-
rentes, segundo a natureza das publicações 
periódicas. Ao recusar 'os códigos das lingua-
gens cifradas e os exercícios herméticos para. 
pretensos iluminados', proclamando, ao mes-
mo tempo, um ideal de qualidade, José Carlos 
de Vasconcelos deve prever que o JL não será 
legível por toda a gente, porque a delicadeza, 
a complexidade dos problemas e o oportuno 
aproveitamento das aquisições das ciências 
humanas obrigam à adopção de linguagens 
cuja inteligibilidade varia com o grau de cul-
tura do leitor. Só é condenável o hermetismo 
(sempre, aliás, relativo) provadamente desne-
cessário..  

Há quinze anos José Correia Tavares entre-
vistou Bernardo Santareno para uma publi-
cação da época. Pretexto: o aparecimento em  
livro  da peça O Judeu, que neste momento faz  
carreira no Nacional. Claro que o lápis azul  
da Comissão de Censura opinou forte e feio  
sobre a matéria, riscando «inconveniências».  

Correia Tavares e o dramaturgo encontra-
. vain-se regularmente numa pastelaria lisboeta  

da Rua Alexandre Herculano. Desse convívio -
nasceu o pedido de entrevista, logo aceite.  
Amabilidade do entrevistador, «JL» pode hoje  
reproduzir a pergunta e a resposta que um  

anónimo censor cortou (além de outras «miu-
dezas») a um quilómetro da «bica» em co-
mum, na Rua da Misericórdia, à esquerda de 
quem sobe. 

Valem como documento de uma época: 

P. —  Para quê o sonho profético de Louren-
ça? Para quê a projecção de filmes-
documentários dos campos de exterminação  
nazis? Para quê a antevisão de um futuro que  
é passado? Você localizou « O Judeu» no espa-
ço e no tempo... As personagens são nossas,  
autênticas, bem reais, outra vez vivas.  Na pe-
ça não cabem massacres em câmaras de gás...  
Talvez o efeito seja belo, tragicamente belo.  
Mas chegará isso para justificar o pesadelo  
com  que inicia o 3.° acto?  

R. —  Julgo que, feitas já algumas críticas 
oficiais e muitas particulares a O Judeu, se 
agora recomeçasse a escrever esta peça volta-
ria a incluir nela esta cena do sonho profético 
de Lourença: o processo vivido pelo Judeu,  
desde ó horror da sua marca de bastardo so-
cial até à liberdade atingida de homem sem fé 
nem metafísica, mas associado à sua raça hu 
milhada tão-só pelo desenvolvimento da sua 
consciência de Justiça, esta longa e dolorosa 
evolução está dada nesta peça a partir dos es-
tudos actuais feitos sobre a psico-sociologia 
dos judeus. O massacre de judeus nos campos 
de concentração nazis não interessa evidente-
mente apenas aos alemães e aos judeus, inte-
ressa ao mundo todo, e a nós po rtugueses 
também: tem  um .valor de «aviso», de vacina 
premunitória que aproveita a todos é a nós  

Bernardo Santareno: «O que se diz da bastardia so-
cial dos judeus não se refere apenas aos judeus» 

também. Não esquecer que O Judeu está pers-
pectivado para o nosso tempo, para a proble-
mática do «hoje, dia-a-dia». Não esquecer ain-
da que (como se diz no final da peça) o espíri-
to que levou às atrocidades dos queimadeiros 
não se extinguiu com a extinção da Santa In-

_ quisição; outras formas ele veio tomando 
através dos tempos (atenção às chacinas na-
zis!), outras formas continua a tomar hoje em 
vários pontos do mundo. O espírito é o mes-
mo: mudam as motivações superficiais, mas 
as profundas mantém-se. Não esquecer tam-
bém que o que se diz da bastardia social dos 
judeus se não refere apenas aos judeus, mas a 
outras formas de bastardos que hoje, no mun-
do que nós habitamos, continuam a sofrer a 
violência da injustiça camuflada com muitos 
nomes, interesses e valores de aparência qua-
se honesta. 

Quando o' lápi  s azul  
cortou no Sang tareno  
de "O Judeu»  

,26  .11  
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Um poeta e um jornalista 
com os Independentes de 1930 

O poeta Carlos Queiroz não deixou «goua-
ches» nem óleos no seu espólio, da mesma for-
ma que o jornalista Luís Teixeira jamais ins-
talou o cavalete na Costa do Castelo para se 
deixar impregnar pelas cores cálidas de Lis-
boa. Mas a verdade é que ambos figuram nes-
ta foto cujo meio século passa no próximo mês 
de Maio, quando fizer anos — e saudades 
imensas entre os sobreviventes da aventura —  
o chamado I Salão dos Independentes. 

Explicação simples — Queiroz e Teixeira 
eram da «entourage» de alguns dos quinze ar- 

tistas aqui reunidos, num tempo em que os 
«ateliers» funcionavam também como pólos 
de convívio intelectual. Resta, pois, assinalar 
a efeméride que ai vem e enumerar quem posou 
para a objectiva. Da esquerda para a direita: 
Abel Manta, Meneses Ferreira, Ruy Lamei-
ro, Arlindo Vicente, Luís Cristino da Silva, 
António Pedro, Carlos Botelho, 'Diogo de Ma-
cedo, José Tagarro, Ofélia Marques, Bernar-
do Marques, Jorge Barradas, António Duar-
te, Luís Teixeira, Olavo d'Eça Leal, Luís Reys 
Santos e Carlos Queiroz. Data: infere-se do 
atrás exposto, Maio de 1930. • 

A divertência 
A divertirem-se (por hipófise) os ami-

gos eleitores com alguns dos utópicos ver-
sejados nestas calúnias, mais sírios do 
que tantas rezes aparecem, vimos alugar 
o que  persegue: 

De vez encanto, os textos - incertos são 
ou tênticos, ou tenticados. Ou, pelo me-
nos, tenticáveis, como coisas alheiras, pu-
ré idem te ficáveis — seja pela via de ab-
cesso até nós, seja pela havia que se des-
lumbra no horizonte — ainda que despre- 
venidos de assinatura. 

A crise que se a vizinha, qual Marco 
Apoio de escrevendo conferências no seu, 
esforça-nos a só focar (ser colar, é vir ver) 
este com texto. 

Nas inconsequências de tal facto 
(qual?) reclinamos, é claro, qualquer. ir-
responsabilidade (a Berta mente). Mas — 

Publicamos, hoje, uma carta que, em-
bora não assinada, é como se o fosse: es-
tes sons, esta linguagem, este equacipnar 
da música com a luta ideológica, inse-
rem-se no dossier de um musicólogo co-
nhecido. Pode, ocasionalmente, estar 
longe: mas no navio vence o mar e o com-
boio a terra (e o avião a ambos). Talvez 
por isso a sua personalidade, embora ao 
localizar a carta do Estoril erre, dê à sua 
carta um cognoscível tom, que nos leva a 
quebrar a nossa regra de não publicar 
cartas inassinadas. 

Estorit, 6 de Março de 1981 
Exmo. Senhor José Sesinando, 
Li com agrado o seu ensaio «Acerca da 

Música», que me pareceu, do ponto de 
vista científico, correcto e informado. De-
vo dizer que fiz dele uma leitura e leituras 
(1). No entanto, julgo que o não entendi 
profundamente: o título da secção —
Escrituralismo — arrebata-me pela mi-
nha ignorância no assunto. Não posso, 
portanto, pronunciar-me sobre o seu sig-
nificado profundo, que outros, porventu-
ra, se encarregarão de explicar (2). 0 ob-
jectivo da presente não é esse. Pretendo 
apenas referir alguns tópicos que, parece-
me, não ficaram muito claros no seu essai 
(3). Se acaso me engano, espero apenas 
que tenha dó menor de mim. Esclareça-
se, pois: 

1. que, enquanto Mozart  tinha  o ouvi-
do absoluto (4), Beethoven não tinha ab-
solutamente nenhum; um certo autor (5) 
diz mesmo que Beethoven (pronunciar  

de passeio, de viagem, de passagem — 
cremos, a guarnecer, em todos aqueles 
que, por tudo. 

Bee-tho-ven, por ser austríaco) era um 
introvertido e até para os amigos era um 
orelhas-moucas; 

2. que foi impressionado com a técnica 
musical do seu tempo que o dito  Beet ho-
ven escreveu a Alta Fidelio; 

3. que Napoleão riscou a dedicatória a 
Beethoven das invasões francesas; 

4. que Brahms só compôs música sé-
ria, a não ser quando deu baile a Schu-
mann através de Clara, a _ mulher deste 
(6); 

5. que o canto coral se dó muito bem 
nas ilhas do Pacífico; 

6. que (passando à música italiana) 
Verdi era vegetariano — daí o nome — e - 
Scarlatti, coitado, o melhor é não dizer; 

7. que a Tosca é-ode facto, e muito; 
8. que, sabe-se hoje. Palestrina traiu a 

OLP para se vender ao Vaticano e aos is-
raelitas; 

9. que, no tempo em que Vivaldi (ou 
Debussy?) escreveu As Quatro Estações, 
o metropolitano de Roma -era de facto 
muito pequeno; 

10: que o canto gregoriano (e neste,can-
to julgo estar mais informado que v., da-
do que a sua pergunta sobre o assunto se 
ficou pela interrogativa) foi reformado no 
Concílio de Trento e transformado em 
canto mariano; 

11. que ainda hoje se desconhece quem 
foi o autor da Carmen de Bizet (7), em-
bora já se tenha apurado que As Bodas 
são de Figaro; 	 - 

12. que (mudando de tema) Chopin se 
alimentava de Sandes (8), motivo por que  

morreu novo e tuberculoso: aliás, foi o 
facto de morrer novo que o levou a com-
por a Marcha Fúnebre postumamente; 

13. que as confusões entre Schumann e 
Schubert derivam do facto de serem eles 
primos em terceiro grau de consanguini-
dade; 

14. que a maior parte das obras de Mo-
zart foram escritas em con jutito com 
Kõschel e as de Beethoven em parceria 
com Opus; 

15. que Joly (9) Braga Santos acaba de 
mandar 6 seu primeiro piano para con-
serto; 

16. que a Pastoral de Beethoven the foi 
encomendada por um bispo local (10); 

17. que a 5." Sinfonia do mesmo Bee-
thoven (11) está hoje considerada uma 
fias melhores no seu género; 

18. que Mozart, pelo contrário, plagiou 
a 40. a  Sinfonia de Valdo Rios, compositor 
espanhol do século XX; 

19. que as nossas orquestras de câmara. 
apesar de o serem, estão ao nível das me-
lhores de freguesia; 
20. quy, em questão de estilo, muitos 

cozzzpositores reconhecidos da época ac- 
tual  (que os há)," afirmam preferir ao clás-
sico corte inglês o moderno blue jeans em 
várias cores;  
21. que (e entramos finalmente num 

que teórico) tem suscitado grande celeu- 
ma entre os eruditos se o primeiro violino 
(12) deve ou não ser exonerado pelo  chefe  
de orquestra; esta questão, aliás da nzáxi-
mu acuidade, tem dividido as cordas e os 
metais, embora haja a perfeita consciên-
cia entre todos de que deve ser a orques- 
Ira a decidir e não o maestro: caso contrá- 
rio. haveria uma entrada em cheio da 
percussão, pouco desejada; alguns analis- 
tas consideram que se esse caso se desse 
estaríamos perante uma campanha or- 
questrada; e ninguém está para obedecer 
a batutas alheias; 
22. que é uma aleivosia de alguns críti-

coso considerar-se como «abaixo de cão» 
(sic) o Carnaval dos Animais de Saint-
Saëns (13). 

Aqui término, Exmo. Sr., os meus tó-
picos acerca do seu ensayo (14). Acredite 
que me subscrevo e que mais não escrevo. 
etc. 

Notas 
(1) Fazer uma leitura é, como decerto sabe, 

ler um texto muitas vezes;, fazer várias 
leituras de um texto é fazê-las todas de 
uma vez só, o que é genial. Cf. as Kritis-
che der Literürien Investigãzionen (und 
Semiotiketz), inédito de Eça de Queirós 
de que se fizeram seis edições nos últi-
mos meses: duas paleográficas, uma in-
formática e três diplomáticas (de carrei-
ra, "e não políticas). 

(2) Vide um artigo de Eduardo Lourenço 
ou, no caso de haver um fim-de-semana 
livre, um outro, de Eduardo Prado Coe-
lho. 

(3) Para os anglófilos é com y. 
(4) Ele lá sabia. 
(5) O. Freud, Nicht diese Tone! 
(6) Daí que Schumann tenha então escrito o 

célebre Concerto em dó maior para cor-
no alemão. 

(7) Alguns musicólogos defendem que é de 
Debussy. 

(8) No singular Sand. 
(9) Este sim, um galicismo desnecessário. 

(10) Motivo por que alguns observadores ge-
ralmente bem informados dizem que 
Beethoven se vendeu ao Antigo Regime. 

(11) Aquela que começa assim: tan - tan - tan-
taaan. 

(12) Não confundir com Raul Lino. 
(13) Em inglês nonsence. 
(14) Para os lusófilos é com i. 

O nosso comentário: 

Não concordamos com os reboques — 
perdão, remarques — queremos dizer, 
retoques — ou, melhor, remoques — 
não: re-bachs - acerca de algumas indi-
vidualidades que J.S. admira e que, na 
carta acima publicada, ficam na Berlim 
(D.A.). Porquê importunar, injustamen-
te e injustificadamente, Eduardo Louren-
ço e Eduardo Prado Coelho — que, fran-
camente, têm tanto mais que fazer (e fa-
zem)?, A querer  provocar  um Eduardo , . 
por que não ter escolhido o compositor 
norueguês Edvard Grieg — que, como se 
não lhe bastasse ter casado com a prima 
D. Nina, estudou em Leipzig e, imper-
doavelmente (esse, sim), compôs o Peer 
Gynt? 

Por outro lado, cremos que a piada à 
OLP foi só para dar um árabe da sua gra-
ça; que o metropolitano de Roma é musi-
cal,  sim, mas mais musical-campestre 
(através, ou via, Debussy) do que musi-
cal-rodoviário 

 
 (via Appia); que é certa a 

correlação, que estabelece, entre Chopin 
e as sandes, e isto porque, em França, as 
sandes têm mesmo de ser de pain e nem 
só- de Chopin vive o homem — simples-
mente, sendo George Georgette, o dito 
não se aplica-lhe; que  a  Marcha Fúnebre 
de Schubert, aliás Schumann, não deve 
ser confundida com a Toalha Turca de 
Mozart (muito usada, aliás, no serralho); 
que Verdi era vegetariano, lá isso era-o — 
mas era-o para fugir à tentação da carne, 
sobretudo na época em que, odiado pela 
crítica e perseguido pelo público acicata-
do pelo chauvinismo do império auto-
húngaro, teve de se esconder e andou a 
monte (Monteverdi); que José Sesinando, 
se pouco falou do canto gregoriano, foi só 
para não chocar os católicos ortodoxos, 
pois teria de dizer quando esse canto está 
associado ao Papa Gregório ' I (mais tarde 
São  Gregório), do século VI, portanto 
muito anterior ao Grande Sismo do Oci- 
dente que só viria a abalar Lisboa em 
1755. 

E, por hoje, chaga. 

O quantinho do leitor 

■ 
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Luz sobre «Lusitânia», de Almeida Faria: focagens diferentes, juízos naturalmente não coincidentes  

- No Hotel da Barafunda à beira-
mar plantado, este cronista é  

amargo  

João Medina  

Crítica  
Ficção  

A sintaxe e o som secreto  
O confronto de um certo tipo de 
homem português com a 
revolução desejada 

Maria Alzira Seixo 

Lusitânia 
Almeida Faria  

—Arcádia Editora 
320.500  

Lusitânia, o último livro de Almeida Faria,  
era aguardado talvez por alguns leitores como  
obra de síntese talvez por alguns leitores como  

abordando a sociedade portuguesa do período  

fascista e a sua contestação, se desenvolvera  

na série iniciada com A paixão e prolongada  
com Cortes, produzindo agora o seu terceiro  
volume. Em vez de um processo conclusivo de  
recolecção dramática, porém, este último ro-
mance vem oferecer-nos, com uma perplexi-  
dade algo dolorosa, ou com a marca antitética  

de um conflito que afinal se manifesta na sua  

fase aguda, o confronto de um certo tipo de 
homem português — o jovem filho-família, 
culto, progressista — com a revolução deseja-
da mas surpreendemente efectivada, uma re- 
volução que não funciona afinal como «happy 
end», mas como uma fase mais desse processo 
que o autor, tornando a ficção e a história in-
terdependentes e por ambas se deixando en-
volver, continua a inquirir ao sabor do tempo 
narrativo e vivencial. 

A decadência da família de agrários alente-
janos que, em Montemínimo, centram o mun-
do romanesco (com algumas ramificações pa-
ra a capital e para a Europa que figuram a ne-
cessidade de evasão e o contraponto «cam-
po»/«cidade», aliás reelaborado na oposição  
«pátria»/«estrangeiro»), dera-nos, no primeiro 
volume, uma descrição de personagens e am-
bientes de perspectivação múltipla: o grupo 
fechado que constitui a família, seus servos e 
seus amigos é porém dado através dos pontos 
de vista da s  várias personagens e da terceira 
pessoa narrativa omnisciente, com registos 
que, integrando embora um procedimento de  

escrita uniforme que marca estilisticamente o 
autor, apresentam a diversidade necessária 
dessa perspectivação, radicada em visões do 
mundo diferenciadas, em fixações objectuais 
e -paisagísticas, em frequentes interferências 
de tipo onírico. Um centro polarizador de ir-
radiação diversificada parece pois ser, no pla-
no semântico, a figura composicional básica 
no romance de Almeida Faria; hipótese que 
ganha corpo se atentarmos na dimensão sim-
bólica, de cariz religioso e político, que que 
totaliza uma acção e uma reflexão assumidas 
pelo homem numa terra que é determinada 
pela condenação mais que ela promessa, 
num ritual crístico de sacrifício mais que de 
salvação (lembremos que a personagem cen-
tral é muitas vezes apelidada de J.C.). Tempo 
ficcional (á vida no Alentejo e o abandono da 
casa paterna por J.C.), tempo referencial (era 
do latifúndio, crise académica, etc.) e tempo 
simbólico (Sexta-Feira Santa) vão manter-se 
nos volumes seguintes através de um trata-
mento de lenta progressão que implica uma 
reflexão sobre a identidade — e a mesmice. 

O seu reino não -é deste mundo  
Cortes vai ultrapassar o registo lírico belis-

simamente evocativo de tantas páginas de A  
paixão para se fixar numa mais tensa objecti-
vidade descritiva que constantemente reprime 
o pendor reflexiva subjectivizado (são menos 
frequentes aqui as primeiras pessoas narrati-
vas); o estatuto do sujeito, porém, mantém-se 
na assunção de um destino (ver a perspectiva 
individualizante que permanece em cada frag-
mento tituladp por um nome) e na sua difícil 
conversão em fala (ambiguidade entre a nar-
ração omnisciente e a composição lexical e 
sintática que remete, como em discurso indi-
recto livre, para a determinagão rigorosa, de 
tipo naturalista, da personagem). A consciên-
cia do «destino», assumida na paixão do filho 

_ contra o pai, concretiza-se em Cortes através 
da ruptura (centro fissurado) como motivo da 
efabulação romanesca que, continuando o 
processo pascal (a acção passa-se agora no sá-
bado de aleluia), recupera a divisão na co-
munhão dramática consubstanciada na morte 

A revolução na aldeia dos macacos  

No fundo, lá bem no fundo, o romancista 
tem um desejo diabólico: ele sonha ser Deus. 
Inversamente, Deus talvez gostasse de escre-
ver romances, se não estivesse já farto de ter 
começado um deles ao sexto dia. Mas Deus, 
como toda a gente sabe, não escreve, — fala. 

 Melhor, falava, já que Zaratustra, há algum 
tempo já, nos veio garantir que «Gott tot ist». 
Em vernáculo: o Vertebrado Gasoso esticou o 
pernil. Seja como for, estou certo que Deus 
gostaria de nos ter deixado obras tão signifi-
cativas como A educação sentimental, A mon- .  
tanha mágica, Ulisses, O coração é um caça-
dor solitário, A famílià Moskat, O primeiro  
círculo, O Mestre e Margarida-ou até (porque 
não?) uma facécia transcendente como Zazie  
no Metropolitano. Mas se Deus não tem tem-
po para estas fainas literárias, os artistas, es-
ses, passam a vida a sonhar que o verbo deles 
será um dia o Verbo. Para isso seria mister, 
como eles bem sabem, que o romancista tives-
se ficado em testamento com alguns dos atri-
butos que a velha teologia atribuía ao princí-
pio absoluto. A ubiquidade, por exemplo. Ou 
ser uno o trino: o escritor, o indivíduo, o per-
sonagem. Ou, doutra maneira: a escrita, a 
história escrita, a mão que escreve. Ou ainda 
ter o dom da omnisciência, fundir no mesmo 
acto criativo a sociologia, a história, á psicolo-
gia e as demais ciências ditas humanas. Estar 
dentro e fora da obra. Como o Espírito de He-
gel, lograr estar à janela a ver-se a si mesmo a 
partir estrada  fora...  

É a gente pegar num grande romance a par-
tir do séc. XIX e ver como o escritor gostaria 
de estar em todo o lado, dentro e fora, no 
meio e por cima, sendo ao mesmo tempo o 
agente e o acto, a verdade e a história, o olhar 
e a visão. Claro que, também neste domínio, 
houve revoltas, sedições, neurastenias, deser-
ções.`o «nouveau roman», por exemplo, deci-
diu matar o romancista tradicional, meio 
Fausto e meio Pirandello a marcar consulta 
aos seus personagens. Queriam ser agrimen-
sores, notários, gente séria, ca rtesianos até à 
náusea, muito certinhos nas contas, sem 
ideias orgulhosas. Riam-se de Joyce, de Zola, 
de Isaac Singer ou de Carson McCullers, con-
tavam com meticulosidades neurasténicas his-
tórias-sem-transcendência-nenhuma. Eram 
parecidos com o tal Esteves que aparece no fi-
nal dá Tabacaria de Pessoa: não tinham mes-
mo metafísica nenhuma. Nem ambições, 
além de fazerem uma agrimensura de tabe-
liões. Passou a borrasca, dissipou-se o pirro-
nismo desta moda, voltou a grande orquestra-
cão sinfónica, a meia distância entre a Histó- 

ria (com maiúscula, claro) e a Filosofia. E vol-
taram a sonhar que eram Deus, tomavam-se 
às vezes pelo «Geist» de Weimar — isto numa 
altura em que já ninguém queria estar na pele 
de Deus... 

«Õ terra de ninguém, 
ninguém, ninguém» 

Mas deixemos este prólogo no céu e baixe-
mos à Lusitânia de Almeida Faria — ou à Ilu-
sitânia, terra de ilusões e ilusionistas, como  
lhe chamou Hipólito Raposo num livro que a  
Censura apreendeu e que ao autor valeu uma  

enérgica deportação açoriana. Ilusitânia, com  

efeito; autêntica «aldeia dos macacos», como  

lhe chama A.F., cronista amargo da vida no  
Hotel da Barafunda à beira-Tejo plantado,  
com gente de segunda a macaquear o acto ab-
soluto por excelência, aquele que Péguy dizia  
ser uma «re-source», um regresso à origem,  
uma viagem transcendente e total:Gente en-
tontecida e esturrada a tomar os plácidos ca-
cilheiros por pequeninos Potemkines a subi-
rem esplêndidos rios Nevas e a bombardear  
imaginários Palácios de Inverno, tudo isto nu-
ma Primavera tépida, modestazinha, «à la  
mode de chez nous». Porque é, no fundo, da  

Revolução — da revolução falhada, com tudo  
o que isso tem  de  burlesco e trágico na vida  

dum .povo — que esta Lusitânia fala, ora com  
raiva e indignação, ora em tom de chacota,  

autocondoída, céptica, cínica... Da Revolu- 

cão, esse mítico Dies Irae num povo de bran-
dos costumes sem o sentido da utopia, mais 
dado a construir tribunais inquisitoriais-do 
que a imaginar a aventura terrível da Subver-
são Total, do Grande Dia. História de decep-
ções forçosas, de gente desiludida, de piro 
tecnias pífias, de orgias verbais que terminam 
em mesquinhas águas-de-bacalhau, esta Lusi-
tânia, com o seu nome arcaico, conta a histó-
ria dum desastre. Em vez da amarga epígrafe 
tirada do final do Crime do Padre Amaro, es-
ta Lusitânia, pela sua insistente imagética 
marítima (com os cacilheiros e os barcos po-
dres a fazerem de contraponto ridículo às 
naus quinhentistas, as da Diaspora heróica), 
devia talvez levar na po rtada estes versos de 
Sena, outro azedo escarnecedor das nossas 
pseudoglórias históricas, literárias e outras: 

«terra de escravos. eu pró ar ouvindo  

ranger no nevoeiro et nau do Encoberto.  
terra de funcionários e de prostitutas.  
devotos todos do milagre (...)  
terra triste  
u luz do sol caiada, arrebicada. pulha (...)  
6 terra de ninguém, ninguém, ninguém».  

Versos particularmente adequados ao labor  

romanesco de A.F., apostado neste romance  
cruel (isto é: justo, feito à nossa medida, por-
tanto flagelante) a desmistificar, para além do  

óbvio e como que fatal falhanço da nossa Re-
volução, a nossa mesquinhez, a Mediocridade  
Lusitana, a Miséria Portuguesa, aquela que  

escapa à análise do historiador, do sociólogo,  
do psicólogo — e que talvez só o romancista  

será capaz de entrever, apreender, re'elar. 
Poderoso contributo para o nosso «Selbstbe-
wusstsein», este pequeno livro de A.F. surge 
no acanhado panorama literário pós-25 de 
Abril, juntamente com o Sexto dia ou o vol. 
XII do Diário de Torga (mas estas duas obras 
com muito de decepcionante), como uma obra 
maior, uma referência fulcral da nossa sensi-
bilidade e, nessa medida, da nossa História; 
do mesmo modo que Menina e moça ou Os  
Maias ou O milagre segundo Salomé são, ca-
da qual a seu peculiar modo, retratos inex-

-eedíveis da nossa alma (que me desculpem o 
termo tão idealista!). Para o fazer, socorreu 
se A.F. do vivido, do colectivo, do colectivo vi-
vido, do grande psicodrama, o luso microdra-
ma, o nosso especial «happening» misturando 
o galo de Barcelos, o Desejado e o pastor mo-
nologante de Gil Vicente, o sainetezinho que 
em dada altura teve mesmo direito a neologis-
mo, aliás sob a forma de abreviatura: o 
«PREC» («processo revolucionário em curso»). 

Um truque discutível  
mas com algum engenho  

O dito PREC andava todo chibante, por aí, 
tinha galas de primeira página nas gazetas do 
vasto mundo, chamava à Lusitânia intelec-
tuais, art istas e profissionais da Informação, 
desde um Sartre, entre entediado e céptico. 
um  Mandel, excitado e apocalíptico, a um 
Jean-Luc Godard,. muito helvético, calado, a 
olhar com imensa desconfiança os pinchos da 
macacada neste Hotel da Barafunda. 

Para fazer a sua Lusitânia socorreu-se A.F. 
dum truque discutível, mas, a ) fim e ao cabo. 
de algum engenho: meteu-nos numa 
história rocambolesca, à Ponson du Terrail, 
com retoques iluministas, a meio caminho 
entre Choderlos de Laclos e Sade, obrigando-
nos a aturar um rapto sem pés nem cabeça, 
com gente sequestrada e levada para Veneza 
(só por desfastio? ou para maior contraponto 
com a Aldeia dos Macacos?), em vésperas de 
aqui começar o festim ilusionista do 25 de 
Abril, essa revolução que tantas mofas recebe 
neste livro: «Neste meio acanhado, isolado. 
circuito fechado onde funcionam sempre os 
mesmos figurões com periódica mudança de 
máscara para enganar o parceiro ou para se  
darem a ilusão de serem gente (...)» (p. 105). 
«Não deixa de ser divertido que a mais irrisó-
ria nação da Europa fabrique involuntaria-
mente grandes nações (...)» (p. 133). «Espec-
táculo divertido, apocalíptico, típico resulta-
do da banha-de-cobra que aqui passa por ser 
obra de salvação nacional. Governos ditos de 
salvação nacional instauraram o salve-se-
quem-puder, não nos salvam nem nos valem, 
tratam deles e dos seus. (...). Fogos idos, tou-
ros corridos, pouca uva, milho ou mel, muita 
parra, muita palha, pouca cabeça, muito 
quartel.» (p. 141). «Les portugais sont tou-
jours gais, dizia um turista que não nos co-
nhecia. Se conhecesse fugia a sete pés, tão pe- 
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do pai. assassinado pelos trabalhadores rurais 
e pela razão do filho. Tal comunhão, que vai 
exigir a problematização desta razão, só se 
vem a verificar no romance de que agora mais 
de perto nos ocupamos, Lusitânia. J.C., rap-
tado cone a namorada Marta e levado para 
Veneza (numa cena rocambolesca que tonali-
za o texto de acordo com a precipitação épica 
e romanesca que marca o processo revolucio-
nário), efectua um percurso de exorbitação, 
espécie de peregrinação mundana e secular 
(portuguesa e ocidental) que o leva a concluir 
que o seu reino (campo-cidade; Alentejo-
Lisboa / Portugal) não é deste mundo; o co-
nhecimento da morte do pai e do fim da dita-
dura, no desenvolvimento do processo de co-
munhão, contribui para o reconhecimento de 
si próprio como sujeito diversificado do centro 
irradiador (a matriz familiar e telúrica); as-
sim, é de fora que a realidade revolucionária 
do país é por ele observada na altura de um 
regresso extemporâneo (Setembro de 74) em 
que se dá «brutalmente conta do tombo que é 
cair neste país». O conflito com o pai, trans-
formado assim em conflito com a pátria, vem 
afinal manifestar a quebra da unidade inte-
rior do sujeito, a problemática de uma cons-
ciência que não atina com a sua definição, 
confrontada agora com o percurso que efec-
tuou («não te fies demasiado nos cortes com o 
passado»); essa problemática pessoal, institui-
dora da subjectividade, passa pela relação 
amorosa, também questionada em Lusitânia, 
e cuja renúncia é proposta quer por J.C., quer 
por Marta, no final do livro que é constituído 
pelo cruzamento do simulacro das suas falas 
— as cartas. 

Um espaço de contra—dicção 
Com efeito, se o destino e a sua simbiologia 

sacrificial tomam conta das atitudes das per-
sonagens, o acesso à fala é tentado, como 
princípio de efectivação de uma prática, atra-
vés da utilização, neste romance, do processo 
epistolar como organização básica do signifi-
cante romanesco. Assim, a carta (simultanea-
mente utilizada como meio de diálogo, de re-
flexão e de descrição) pluraliza as primeiras 
pessoas narrativas, relativizando o conceito de 
herói e centrando a intriga numa comunica-
ção a distância que objectiva cada persona-
gem na sua relação com outra e fazendo dessa 
relação uma espécie de espelho crítico da 
própria relação interior que, no assumir de 
cada subjectividade, vê a sua unidade malo-
grada. A carta como processo de escrita ro-
manesca tem ainda por função reduzir a pre-
sença do narrador, numa manifesta relação 
entre os traços evidentemente autobiográficos 
e uma certa má-consciência que progressiva-
mente restringe, desde A Paixão, o registo 
emocional de cariz lírico e a reflexão de ori-
gem omnisciente. Há um pudor de escrita em 
Almeida Faria que recusa a expressão senti-
mental, seja pela multiplicação de sujeitos 
que o processo epistolar implica (e consequen-
te anulação do privilégio de qualquer deles), 
seja pela adopção de  um registo irónico, mui-
to frequente neste último livro, que se pratica 
sobre a própria linguagem numa relação de 
intertextualidade (inversão ou alteração de 
provérbios e citações, frequente utilização da 
rima e de séries frásicas isométricas, recurso à 
litania — que ambiguamente se conduzem em  

termos de fascínio, de sátira e de exorcismo). 
Mas se a carta, sendo expressão subjectiva, 

representa afinal a redução do privilégio de 
uma qualquer subjectividade, também en-
quanto princípio de fala consignada em escri-
ta ela esvazia a sua condição pessoal para se 
subordinar a uma relação de grupo; com efei-
to, a carta é, no romance que se submete ao 
processo epistolar, um espaço de contra-
dicção; na medida em que cada persona-
gem se afirma contra as outras -- e, neste ro-
mance, na medida em que ela serve um pro-
cesso de negação final não destruidora — o 
não final de Marta a João Carlos, a rejeição 
da companhia erótica — e na medida ainda 
em que a carta é a forma coloquial da escrita e 
a própria escrita, trabalhada em termos de in-
tertextualidade, assume a fala da História. 

Das «águas mil» 
a Veneza 

História que, assumindo directamente a 
função contextual, domina como espaço (co-
mo sujeito também, dramático e fissurado?); 
é curioso notar que Samuel, o proletário mili-
tante dos volumes anteriores, quase desapare-
ce neste terceiro volume, grande recalcado de 
uma narrativa em que o ponto de vista é outro 
(o da classe dominante em vias de extinção? o 
de um colectivo em formação abortada, suge-
rido nos «idos de março», terceira parte do li-
vro?); por outro lado, o romance acaba ail-
leurs, na Veneza das águas de navegação do-
mesticada que de imediato se opõem às  

«águas mil» de abril e de outras eras da per-
turbada terra-mãe. Assim, impossível será  
não ver no título do romance, que de uma  
perspectiva histórico-literária se paradigmati-
za com aqueloutra narrativa datada do século  
de ouro e da autoria de Fernão Alvares do  

Oriente, a Lusitânia Transformada (para já  
não falar dos Lusíadas), a sugestão negativa  
já assomada nos títulos precedentes e que a  
substancialização do sintagma implica, Su-
gestão que se insinua constantemente no  
próprio discurso do texto, nomeadamente na  
frequente utilização da metáfora da nau (que  
alterna com a do lenho) e do símbolo da via-
gem, de múltiplas decorrências semânticas  
que o romance em grande parte recolhe.  

Dimensão religiosa, política e erótica arti-
culam-se mais uma vez na obra de Almeida  
Faria, num texto talvez agora ainda mais in-
deciso perante o sentido com que tenta de-
frontar-se (e que exige o périplo anual, na re-
ferência simbólica, entre o Domingo de Pás-
coa do processo religioso antes iniciado e o Do-
mingo de Páscoa do ano seguinte, 1975); a  
realização romanesca, amadurecida, exigen-
te, original na sua pesquisa definida de meios  
e de processos, orienta-se pelos caminhos de  
uma modernidade que vê na expressão a afir-
mação mais directa da significação, mesmo  
no que ela implica de dinâmica oculta do pen-
samento e da sensibilidade; afirmara-se já em  
Rumor branco o propósito de « descobrir a sin-
taxe e o som secreto» — e é este segredo do im-
possível perseguido pelas falas e pelas frases  
que mais uma vez em romance aqui se coor-
dena, numa ligação à terra e ao tempo que a  
todos nós diz respeito. •  

rigosa é essa doença, o desespero, tão pegajo-
sa, contagiosa, peganhenta, espécie de lepra 
por dentro (...)» (p. 150-151). « Um ano de re-
volução permanente (...) começa a fatigar a 
burguesia, que no início só a ela aderiu por 
curiosidade ou simples desejo de mudar, co-
mo se fosse novo vestido ou penteado. Agora 
começa a vir ao de cima o nosso secular cepti-
cismo, indiferença, fatalismo, transformando 
em gesto nacional o encolher-de-ombros de 
outrora conhecido.» (p. 158). Mais uma cita-
ção, aliás de capital importância: 

«(...) assiste-se ao teatro duma rechulíssima 
súcia de bandalhos, pulhas, biltres, parasitas, 
chatos em todos os sentidos, politicagem ba-
rata que custa um olho, caterva convencida de 
si, actores de má qualidade, se ao menos nos 
divertissem, mas nem isso, as suas artistosas 
poses falsas só convencem os pobres de espíri-
to, os masoquistas, os que querem por força 
ser convencidos e valem tanto como os ídolos, 
cambada que oculta o focinho para viver da 
confusão de narizes, da cumplicidade mais 
mesquinha, do cambalacho fácil, da camaleó-
nica barafunda onde ninguém sabe a cor das 
linhas com que cada um se cose (...), onde se 
muda de partido como quem muda de camisa 
(...), bera bagunça, mera conjura de compa-
dres que se catapultam entre si, com bênção 
do sindicato das putas e dos polícias.» (pp. 
103-104). 

Uma Infanta morta 
chamada Revolução 

Muitas outras citações deste teor podiam 
ser aqui aduzidas para mostrar até que ponto 
esta «Aldeia dos Macacos» (p. 98) pôde ter 
passado, tanto interna como externamente, 
como Revolução — e revolução socialista. Ter 
acreditado nisso não derivou por força da es-
tupidez ou da miopia dos que, fiéis ao que ne-
la havia de apelo autêntico e necessário, to-
maram a nuvem caliginosa pela esplêndida 
Juno da sociedade-sem-classes ou por um jardim 
edénico de cravos vermelhos. O drama não 
estava em se ter acreditado n'Ela, mas na en-
xurrada dos macacos e impostores que invadi-
ram a terreola pasmada durante quase cin-
quenta anos de misoneísmo e clericalismo re-
trógrado e que, tomando o freio nos dentes, 
adulteraram, prostituíram e perverteram a 
grande . Esperança, transformando-a num 
Carnaval de mau gosto que deixou tudo na 
mesma (ou quase), nas «meias tintas» da lu s i-
tana acédia, do pseudo-revolucionarismo de 
que já tínhamos tido, historicamente falando, 
outros tristes exemplos, desde a revolução de 
1820 à de 1910. «Se fizeram a revolução para 
tudo ficar na mesma — escreve A.F. — , então 
não valia a pena. Isto dá vontade de morrer, 
ingloriamente.» (p. 133). Sublinhe-se: inglo-
riamente. Nem mais: o drama da Revolução 
que houve foi, afinal, o da Revolução que não 
houve, do pseudo-« Dies  Irae» que não passou 
de miragem, bagunça, delírio verbal, oligofré-
nico agitar de braços e revirar de olhos. Passa-
do o turbilhão e o estrondo, gastas as palavras 
e arrumadas nas prateleiras dos quartéis os 
garbosos e flamejantes militares que se su-
punham na Sierra Maestra ou a bordo dum 
mítico Granma a caminho da nova  ilha  de 

Utopia (ou, até, da formosa ínsula undívaga 
imaginada pelo Bardo como recompensa para 
o regresso dos Argonautas à ltaca lusitana), 
fatigada a burguesia que andou a brincar à 
revolução, fazendo dela, et pour cause!, um 
jogo inofensivo, murchas as velas do sonho, 
enroladas as auriflamas e os símbolos garri-
dos de mil e um cortejos populares, arrefeci-
dos os «terribles espoirs» dos nossos ébrios 
Rimbauds em verso e em prosa, metida no sa-
co da nossa vergonha, do nosso mesquinho 
rectângulo nacional, pelintra e falido, subde-
senvolvido e patarata, a viola do faduncho im-
possível do País Novo, da Ressurreição de Lá-
zaro e da Regeneração da Lusitânia (e outros 
eternos chavões da mitologia revolucionária 
pós-vintista, republicana, insurreccionista), 
perdidas as ilusões duma esquerda que via em 
meia dúzia de militares ingénuos (que tinham 
lido Marx à sucapa, na Guiné, em livrinhos 
editados por François Maspero) os Galaazes 
duma epopeia que estava nos filmes de Ei-
senstein ou nos romances de Malraux mas 
não calhava bem nas vielas da Mouraria ou 
em Carrazeda de Anciães, passado de vez o 
«triunfalismo infantil» (p. 168) duma esquer-
da ultravoluntarista que não soube todavia 
dispensar os credores estrangeiros e fazer o 
Grande Salto mítico na pobreza e na renún-
cia, o luso habitante dava consigo a atravessar 
o Tejo ancestral num cacilheiro a cheirar a 
urina ou, como o narrador do livro, acocorado 
no fundo dum batel que apodrece em águas 
paradas: era o fim do Sonho Português, assim 
duplamente finado: o Império que se fora, 
desfeito em descolonização à lufa-lufa, simpá-
tica mas incoerente, e o Desejado que, afinal e 
uma vez mais, não viera. Avultavam então, na 
solidão e na saudade da praia vazia, a banha-
de-cobra dos discursos, das promessas, dos 
programas, a tremenda mediocridade duma 
revolução que não passara de guincharia de 
macacos no Hotel da Barafunda, com trapos 
vermelhos e emblemas recentes a fazerem de 
pendão novo, fugazes substitutos do velho es-
tandarte verde-rubro, bandeira parida aliás 
por uma outra revolução falhada, sessenta e 
quatro anos antes. Entre a Veneza dos rapta-
dos, o Montemínimo alentejano do clã do nar-
rador e a Lisboa onde os portugas brincam 
aos revolucionários (talvez para evitar que a 
Revolução seja uma realidade...) sé passa a 
acção (ou quase não-acção) deste romance on-
de A.F., sob o disfarce duma intriga confusa e 
epistolarmente contada, afinal só fala do 
grande mito desfeito, da enorme mentira vivi-
da, da falsa Revolução desembarcada na 
praia lusitana com fanfarras de legenda e 
chispas de Nova Jerusalém celeste plantada 
no orbe terreal. É disto — quase ouso escre-
ver: disto e de mais nada — que se ocupa A.F. 
neste livrinho de tão grande peso no nosso 
destino literário: duma Infanta morta chama-
da Revolução portuguesa. revolução falhada, 
revolução executada por macacos tristes e 
feios, nesta terra caiada, ao sol, nesta nau de 
mastros desfeitos, de cavername apodrecido e 
marinheiros «de cu pró ar» ouvindo no nevoei-
ro, não a fragata do Encoberto, mas os mara-
vedis do FMI, esses óbulos que nos permitem 
ir fingindo que somos. E enquanto fingimos, 
tudo é farsa: a Revolução, a memória, o futu-
ro. Por outras palavras, tudo é negrume e es-
pera da Morte. Ou duma nova Revolução. • 

Poesia 

João Rui de Sousa 

O anjo 
José Augusto  Seabra 
Edições Nova Renascença 
400.00 

Com a publicação de «O Anjo» atinge José 
Augusto Seabra o seu quinto volume de poe-
sia. E podemos dizer que o faz no prolonga-
mento daquela «direcção de interioridade», 
daquela «face intimista», a que nós próprios 
aludiramos ao abordar na devida altura (1) 
outro livro deste autor (»Tempo Táctil»). Ve-
mos, com efeito, que em «O Anjo» — conjunto 
de vinte e cinco textos que se consideram com-
ponentes de um único «poema» — J. A. Sea-
bra caminha abertamente num espaço de sig-
nificação que, pouco ficando a dever às pul-
sões e aos sinais do quotidiano comum, quase  
tudo tema ver com a esfera de uma interiori-
zação que sobretudo é referência ao mais re-
côndito das bifurcações e dos recessos de um  
universo estritamente pessoal. Um espaço de  
significação que, acrescente-se, o autor vai  
conquistando através do «diálogo» exaustivo  
entre alguém que fala (e que principalmente  
pergunta) e «alguém» que, não falando (por-
que de mudos lábios, p. 17, de lábios sempre  
mudos, p. 13), é apenas a insinuação, o gesto,  
o implícito de um subterrâneo «dizer».  

E como que por um acaso, deixámos já en-
trever dois dos mais impressivos aspectos da  
poética à vista neste livro: a predominância, o  
quase avassalador, da forma interrogativa co-
mo processo de lenta ascensão a uma íntima  
verdade; e o lado nocturno, recessivo, dessa  
verdade — a de um «anjo» interior que, no es-
sencial, é um irmão da noite (p. 23) a percor-
rer os vários lugares de um não de desgraça  
(p. 57). E se quanto ao primeiro ponto nos  
bastará discernir a configuração de um méto-
do, socrático por excelência, de se atingir,  
pouco a pouco, alguma luz própria, o conhe-
cimento crescentemente mais vasto de um eu  
que, neste caso, quase põe entreparêntesis as  
suas circunstâncias; no segundo ponto já nos  
defrontamos com o significado das perguntas,  
com o teor das respectivas respostas e com um  
resultado que, após tão cerrada averiguação,  -  
seria o traço fo rte de um definitivo rosto.  

Este «anjo» representa-se-nos, antes do  
mais, como fermento e matéria de ambiguida-
de. Ao mesmo tempo tão sereno e tão tímido  
(p. 15) e sempre entremostrado por partes  
iguais de sombra e luz (dois dos mais exausti-
vos tópicos deste volume), nele se espelham as  
contradições de uma errância e de um aleató-
rio que serão (são) marcas de liberdade, mas  
que também conterão em si as dores de expos-
tas mágoas todas, fundas, conto rnando / a  
rosácea do tempo (p. 21), as contradições de  
um ser que nunca deixa de ser a pungência  
do corpo lasso, dos prostrados braços da soli- 

dão e da mo rte, do vão fluir do nada (p. 53).  
Corno  nos diz Rilke a abrir a segunda das  
«Elegias de Duino» e depois de já o ter dito na  
primeira — em verso que José Augusto Sea-
bra coloca no pórtico do seu livro — «todo o  
anjo é terrível». O de que estamos falando não  
foge a essa percepção. Entre o céu e a terra,  

entre o serenado universo do «inteligível» e o  
«sensível» tantas vezes áspero do concreto, es-
tamos perante um ente de instabilidade e de  
inquietação, de permanente (des)equilíbrio na  
barra fixa do que mais do que tudo é, em de-
masiada crispação ou aturdimento, trevas e  
tristeza —  e uma grande exaustão de olhos  
gastos (p. 15).  

É este um quadro de referenciação que evi-
dentemente poderia ser aprofundado. Ou, em  
alternativa, transformado por uma outra lei-
tura: a que, por exemplo, considerasse aqui  
um efectivo angelismo, a simbolização de um  
estado de «graça» que, habitando o homem ou  
sendo-lhe excepcional visita — esse é o senti-
do, de resto, dos vários «nomes» que Fernan-
do Pessoa, em texto também incluído na aber-
tura deste livro, atribui a uma mesma ordem  
de realidade —, fosse o percurso de uma  
transcendência, o projectar-se acima das mais  
terrestres fraquezas, o assumir todo o difuso  
do acesso ao inaudível de outras esferas (p.  
11).  

De qualquer modo, com esta ou aquela fo-
cagem, fica bem patente neste volume, valori-
zado por cinco excelentes aguarelas (de Zita  

Magalhães), o elevado grau de depuração e de  
maturidade estilística que também tivemos  
ocasião de apontar aquando da publicação de  
«Tempo Táctil». Uma depuração e uma matu-
ridade que, tocados aqui ou ali por uma su-
gestão preciosista talvez dispensável, mas  
também pela vara mágica de eficazes saltos de  
sentido, confluem para a formação de um  
emocionado adensamento alusivo que é, antes  
do mais, severa meditação sobre «um destino  
que a nós nos cala escuro» (2) e a interminável  
procura de uma sempre controversa «verdade»  
nos quatro pontos cardiais da existência:  

Onde virara, a sul, tua tristeza?  
De que lado voltava? A que crescente  
ia rodando, a norte, a oeste presa,  
bordejando por que ouro e que oriente?  

Rosa inclinada à cerração, que vento  
soprava de alto a chama da surpresa  
doutro apagar das velas só por dentro  
do marulhar da sombra sempre acesa  

e fria? Acaso ia aguda e lesta  
a tua asa, ao declinar do acaso  
nua? Ainda ousando a leste, a oeste,  
vias a sul rodando a no rte a lua?  •  

(1) — In Colóquio / Letras, n.° 11 (Janeiro, 
 1973).  

(2) — R. M. Rilke, in «Elegias de Duino e Sonetos 
a Orfeu», Inova, Porto, p.60 (trad. de Paulo Quinte-
Ia).  

Entristecer no tempo 
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História 

António Costa Pinto 
Exército e sociedade em Portugal — no declí-
nio do Antigo Regime e advento do Liberalis-
mo 
Fernando Pereira Marques 
A Regra do Jogo 
320$00 

Presentes com pa rt icular incidência na His-
tória contemporânea po rtuguesa, os militares 
e a instituição militar  constituíram-se,  a partir 
do 25 de Abril, num tema de investigação de 
abordagem multifacetada e necessariamente 
interdisciplinar. No campo da História o Exér-
cito e os seus modelos de intervenção social 
e política não têm merecido grande atenção 
por parte da moderna historiografia portu-
guesa. Esta limitação conduz mesmo, nos 
seus casos extremos, a uma análise anacróni-
ca do sentido da sua intervenção na esfera 
política. Não é este o caso do recente estudo 
de Fernando Pereira Marques (P.M.). 

Integrado numa colecção onde têm sido 
publicados títulos de excelente qualidade, o 
trabalho agora editado constitui o essencial de 
uma Memória apresentada na Escola de Altos 
Estudos em Ciências Sociais de Paris. Nele se 
debruça o autor sobre o processo de formação 
da instituição militar e destes enquanto cate-
goria social ao longo do Antigo Regime, para, 
numa 2.a parte, tomando como ponto de par-
tida a ruptura napoleónica, tentar ensaiar um 
modelo explicativo da forma como os milita-
res intervêm na cena política, a culminar no 
pronunciamento militar de 1820. 

O objecto de trabalho é-nos desde logo defi-
nido na introdução como sendo o dos milita-
res, as classes e a mudança social, pensando 
correctamente o autor não ser possível com-
preender a sua prática social e política situan-
do-os fora do que é especificamente o seu pa-
pel e a sua função no Aparelho de Estado e na 
sociedade. Não basta deste modo fornecer 
modelos explicativos com base na origem de 
classe e composição social dos actores, pois 
esta realidade é mediatizada pela sua condi-
ção militar dotada de uma unidade própria e 
de uma autonomia relativa face às classes so-
ciais (p. 17/19). 

Tomando a Restauração como ponto de 
partida para o seu inquérito, P. M. caracteri-
za aí uma actividade militar, reflectindo, ao 
nível social, uma aristocracia que prolonga a 
sua dominação de classe sem mediações pro-
fissionais, orgânicas e psicológicas, assinalan-
do as marcas de modernização. Aponta a 
progressiva intervenção do Estado absolutista 
neste campo, que tem com Pombal (Lippe) 
um marco significativo, mas que não deixou 
de se desenvolver nos finais do século XVIII: 
adoptam-se medidas tendentes a um controlo 
do Exército pelo Estado centralizado, desen-
cadeiam-se mecanismos de regulamentação 
do seu corpo, de diferenciação de graus, de 
definição de hierarquias e promoções que ul-
trapassam a simples genealogia aristocrática. 
O desenvolvimento das  Armas técnicas (caso 
da Artilharia e Engenharia Militar), portado-
ras de um saber próprio, é agente impo rtante 
da dissolução das velhas relações sociais ao 
mediatizar profissionalmente um sector que 
doravante se irá afirmar como instituição, e 
que será por excelência o lugar de uma bur-
guesia em ascensão. 

Campo de mobilidade social, P. M. salienta 
o papel da instituição militar como duplo 
campo de ascensão, quer para uma baixa 
aristocracia rural, que vê na carreira das ar-
mas meio de afirmação social, quer para uma 
burguesia sem genealogia com acesso à nobili-
tação pela graduação na hierarquia militar. 
Esta mobilidade só é possível tendo como base 
uma nova definição da condição de oficial as-
sente gradualmente na competência de fun-
ções e sobrepondo-se — as palavras são do au-
tor — à hereditariedade, ao título, à nobreza 
(p. 51), determinando uma ce rta unificação 
de comportamentos e especificidade de valo-
res. Os conflitos com a magistratura são já 
exemplos de uma instituição que, fechando-se 
sobre si, afirma uma esfera própria de actuação. 

As invasões napoleónicas quebram estabili-
dades e baralham os dados. Os militares en-
tram obviamente no turbilhão social e político 
desencadeado. As altas patentes acompa-
nham a fuga para o Brasil, Junot licencia 
grande parte dos oficiais e são já médias pa- 

tentes nobilitadas em campanhas como a do 
Roussillon que se movimentam nas Juntas. 

A pulverização orgânica só terá contrapon-
to com Beresford, cuja reorganização funcio-
nal do Exército será geradora de um duplo 
movimento: de criação de um corpo militar 
contrastando com a degradação da sociedade 
e de tensões naturais inerentes à própria pre-
sença arbitrária de militares ingleses no seio 
da instituição reorganizada. Será nesta esteira 
(já apontada por Albe rt  Silbert  (1) que P. M. 
vai detectando tensões corporativas conver-
gentes, numa conjuntura de crise, com projec-
tos burgueses de mudança. 1820 é em pa rte 
fruto desta confluência de interesses. A crise 
desencadeada pelas invasões e a conjuntura 
subsequente determinam pois a forma especí-
fica como os militares intervêm nos aconteci-
mentos. 

Primeira síntese sobre o tema, Exército e 
Sociedade comporta necessariamente limita-
ções decorrentes quer da situação da pesquisa 
sobre o período em que se insere, quer da 
própria investigação realizada. Neste sentido, 
será como primeira sistematização e levanta-
mento de problemas numa perspectiva nunca 
abordada que o trabalho de Pereira Marques 
representa um contributo importante e inova-
dor. 

A sociedade do Antigo Regime, pesem os 
imprescindíveis estudos de Vitorino Maga-
lhães Godinho, Borges de Macedo e Albert 
Silbert , constitui ainda um período relativa-
mente obscuro da nossa História. Não possuí-
mos indicadores seguros sobre o peso relativo 
dos diversos grupos sociais em presença, co-
mo não conseguimos ainda situar com preci-
são as vias e a amplitude de um processo de 
mobilidade social em curso, as tensões daí de-
correntes, os seus reflexos no Estado e na So-
ciedade. O estudo agora publicado terá que 
revelar esta situação. 

Mas uma segunda limitação parte da pró-
pria opção metodológica seguida. Pereira 
Marques ter-se-á desde logo apercebido que o 
tema do seu trabalho é um local privilegiado 
para a observação de toda esta dinâmica de 
uma sociedade em transição. Nesta perspecti-
va, só teria a ganhar se aprofundasse a sua 
própria pesquisa sobre o Exército no Antigo 
Regime cujo relatório nos fornece na 1.a parte 
do livro. Com  efeito, se a rivalidade entre bur-
guesia e aristocracia no campo do acesso à 
carreira militar é uma constante em toda a 
Europa absolutista, as modalidades de inter-
venção do Estado e o seu sentido regulariza-
dor formam tipologias específicas que, não só 
pela diversidade de medidas adoptadas como 
e fundamentalmente pelo seu efeito  social, 

nos indicam hegemonias e tensões extrema-
mente reveladoras. Por outro lado, um inqué-
rito mais rigoroso sobre a composição social  
do Exército, processo de hierarquização e le-
gislação nobilitadora ter-lhe-ia possibilitado  

uma caracterização mais segura da condição  
militar nos finais do século XVIII e do alcance  
real dos ímpetos reformadores do Estado Ab-
solutista. Poderia constituir uma sólida análi-
se do papel da instituição que analisa enquan-
to local privilegiado de mobilidade social as-
cendente na sociedade do Antigo Regime.  

Uma 3.a questão prende-se com o próprio  
fio condutor do trabalho — Exército e Socie-
dade — que, mais que uma realidade conse-
guida, nos parece constituir um desejo con-
ceptual e metodológico. A instituição militar,  
à medida que se afirma e autonomiza nos fi-
nais do Antigo Regime constitui-se como um  
pólo que toca todos os grupos sociais, simulta-
neamente atravessado pelas suas tensões e a  

eles se unindo por múltiplas relações de capi-
laridade só ao de leve referidas. O Exército, o  
seu apelo em caso de guerra, as «levas» de re-
crutamento forçado, o seu próprio desdobra-
mento milicial, de ordenanças, une-se por  

múltiplos laços à sociedade, revelando pesos  

sociais nas zonas rurais da província, indica-
dores de uma consciência de comunidade na-
cional, etc. Pontos a abordar em posteriores  

trabalhos que retomem as sugestões agora apre-
sentadas.  

Estas limitações (que só seriam colmatadas  

por um gigantesco trabalho que obviamente o  

autor não podia realizar nem era seu objecti-
vo) vão marcar alguns aspectos da 2:a pa rte da  
sua exposição, quando, ao tentar caracterizar  

os actores militares, sua genealogia e motor  

de actuação na esfera política, encontramos  

mais nomes que grupos ou sectores, maior ri-
queza factual, mas nem sempre acompanha-
da de um precisar dos diversos «exércitos» su-
cessivamente refeitos e pulverizados. Este fac-
tor tem, no entanto, um contraponto larga-
mente positivo na abordagem global de todo _o  
processo de crise que se estende das invasões  
napoleónicas ao pronunciamento de 1820, na  

escalpelização dos factores que determinam o  
modo como os militares intervêm neste pro-
cesso de mudança social e política. Aqui nós  

parece residir o impo rtante contributo deste  
trabalho que, no global, constitui um ponto  
de partida indispensável para a compreensão  
deste tema-chave da História contemporânea  
portuguesa.  

(1) Albert Silbert, Do portugal do antigo regime  
ao portugal oitocentista, Lisboa Livros horizonte,  
2.a edição, 1977, p. 76.  

A condição militar 
e a evolução social 

Poesia 
Gastão Cruz, Órgão de luzes, & etc, subter-

râneo três 
A poesia de Gastão Cruz não é nem abun-

dante, nem espectacular. Daí que algumas 
das suas discretas mutações se arrisquem a 
passar desapercebidas do leitor um pouco 
mais desatento. Torna-se, pois, importante 
sublinhar o que uma leitura demasiado levia-
na acabará por perder: um dos mais densos e 
emocionantes livros de poesia deste ano literá-
rio. Da mudança aqui se fala, em poema-
limiar, ao referir-se o «transes que resulta do 
trânsito «entre a noite e o dias — para desde 
já assinalarmos o lugar de confronto em que 
esta poesia se propõe. Trânsito que poderá 
ser erro, errância ou lance ilegítimo. Daí o 
mal-estar, a sufocação, a opressão — «tecto / 
dum quartos que é céu ou poço ou mar ou la-
go. Eis-nos lançados na dimensão fundamen-
tal destes versos: o «tempo neutros da mudan-
ça, o «caos irreal da / vidas, «noite persegui-
dora / perseguidas, atmosfera que pesa, es-
maga, enterra «no terreno mortal da madru-
gadas. Raramente a poesia portuguesa foi tão 
longe numa tão emudecida violência sexual. 
Para (re)ler devagar: «Estou deitado no sonho 
não / perturbes o caos que me constrói / 
Afasta a tua mão // das pálpebras molhadas 
/ Debaixo delas passa / a água das imagens.» 

Ensaio 
António Manuel Bettencourt Machado Pi-

res, A ideia de Decadência na Geração de 70, 
Instituto Universitário dos Açores, Ponta Del-
gada 

Lembram-se de um artigo de António José 
Saraiva sobre os mitos portugueses (publicado 
no n.° 2 de JL? Falava ele da Cruzada e da De-
cadência. Pois o livro de Machado Pires é o 
dossier adequado: aqui se estuda, com toda 
uma universitária atenção, o modo como a 
questão da decadência nacional foi uma preo-
cupação dominante na geração de 70. Mais 
do que uma ideia ou uma teoria sistematiza-
da, o tema da decadência surgiu como «um 
sentimento, um fluido juizo carregado de 

afectividade, de elementos passionais». Pres-
sente-se que o nosso povo perdeu qualidades, 
entrou num processo de degenerescência. Tal 
preocupação não é exclusivo nosso, graças a 
Deus!, toda a Europa a vive, mas «particulari-
zou-se no nosso país na consciência aguda do 
declínio e crise da nação como entidade autó-
noma, criando visões pessimistas e interroga-
ções dramáticas». Daí que Oliveira Martins 
possa dizer que Portugal é o «enfermo do Oci-
dentes. A luz desta problemática, Machado 
Pires percorre as obras de Antero, Eça, Oli-
veira Martins («o maior representante do pen-
samento da decadências), Ramalho Ortigão, 
Cesário Verde, Teixeira de Queirós, mas ocu-
pa-se também, no estudo dos grandes tópicos 
da crítica à decadência nacional, da vida polí-
tica: a crise permanente, o jogo dos partidos, 
o parlamentarismo. Um livro sóbrio, mas ex-
tremamente interessante, que constitui uma 
sólida contribuição para «a constante interro-
gação sobre o ser portuguêss de que Eduardo 
Lourenço nos traçou o quadro fundamental 
em O Labirinto da Saudade. 

Vários autores, O Eurocomunismo, Edito-
rial Estampa, colecção Praxis 

Trata-se de um conjunto de ensaios reuni-
dos pela revista Recherches Internationales à 
la Lumière du Marxisme, e apresentados pelo 
seu director, o inefável Kanapa. A ele se deve 
uma curiosa exposição das «características do 
eurocomunismos, exemplo espantoso de como 
se pode dançar na corda bamba da ortodoxia-
em-vias-de-liberalização esquivando todos os 
problemas e não colocando nenhum. Se, por 
um lado, Kanapa nos diz que é necessário que 
os comunistas reencontrem os sociais-
democratas, por outro não deixa de afirmar 
que «a experiência social-democrática resu-
me-se hoje a uma política de austeridade e de 
autoritarismo» — o que, à luz dos recentes 
acontecimentos da Polónia, não deixa de ser 
uma curiosa definição. Mas o livro é mais do 
que Kanapa, e tem sobretudo um valor docu-
mental inegável; textos de Togliatti. Pietro 
Ingrao, Berlinguer, Carrillo, Kardelj, Hobs- 

bawm (e mesmo Willy Brandt!), constituem 
matéria de reflexão. Sucede, no entanto, que 
Kanapa já não faz parte do mundo dos vivos. 
Marchais tornou-se a que a gente sabe. Car-
rillo elogia o rei, os italianos confrontam-se 
dramaticamente com o terrorismo e as.dificul-
dades do compromisso histórico — e a pro-
blemática do eurocomunismo, se é que ainda 
persiste, terá de ser hoje uma coisa completa-
mente diferente. Daí que este livro nos apare-
ça como irremediavelmente datado. 

Umberto Eco, O Signo, Editorial Presença, 
Biblioteca de Textos Universitários 

Eco tem esta especialidade: os seus livros 
são verdadeiras obras abertas que se transfor-
mam de edição para edição e quç se prolon-
gam sob títulos diferentes. O Signo, agora 
reeditado pela Presença, é uma espécie de es-
tacão intermediária entre A Estrutura Ausen-
te e o Tratado de Semiótica Geral (que impor- 

ta urgentemente traduzir). Mas é também um  
exemplo da capacidade de síntese e de siste-
matização inventiva que caracterizam a obra  
admirável e desconcertante de Umberto Eco.  
Leitura obrigatória para todos os que se inte-
ressam pelos problemas da linguagem (as  
questões da imagem não são aqui frontalmen-
te abordadas).  

Denise de Sonneville-Bordes, A pré-
história, Editorial Presença, Biblioteca de  

textos universitários  
Um livro de síntese e aliciamento: a arqueo-

logia é uma ciência que se renovou nos últi-
mos trinta anos e ganhou dimensões inespera-
das que explicam o seu desenvolvimento. Em  

Portugal também. Daí o interesse por publi-
cações deste tipo que procuram fazer balanços  
de resultados adquiridos e exposições da me-
todologia mais recente. Esta edição portugue-
sa (de um livro publicado em 1967) tem a revi-
são técnica da tradução por Vítor Oliveira  

Jorge. O que permite ao leitor desconfiado  
avançar corri mais segurança.  

Revistas 

Africa —  literatura, a rte, cultura — n.° 8 —  
director: Manuel Ferreira  

Mais um interessante número desta publi-
cação aberta a toda a produção cultural de 
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo 
Verde. Criação, reflexão e crítica cruzam-se 
nestas páginas de excelente apresentação grá-
fica. No n.° 8, poderemos salientar uma entre-
vista com René Pelissier, um texto de Albert 
Gérard sobre « 1500 anos de literatura criativa 
na Africa Negras, um excelente estudo da bra-
sileira Maria Aparecida Santili («O tema da 
dispersão africana na poesia de Angola») e 
uma nota de David Mestre sobre a personali-
dade de António Ole (artista plástico e cineas-
ta angolano com uma obra já muito significa-
tiva). Textos longos de crítica (sobre Vasco 
Cabral ou Sebastião Alba), poemas e narrati-
vas, informação cuidada e sempre que possí-
vel actualizada, constituem ainda o essencial 
de um sumário de assinalável qualidade. • 

G.L.  
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Quando acha o leitor que «entrou» na adolescência? Pode marcar um momento preciso? E, quando «saiu», 
«saiu mesmo» — ou não estará ainda na adolescência retardada? 

JOSE MÁRIO BRANCO  
uma p rodução  

TEATRO DO MUNDO  
no  

Teatro Aberto  
teL 77 09 69  
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Adolescência: o que há para ler? 
O Adolescente na História e na 
Cultura foi tema de um Encontro 
organizado pelo Centro de 
Estudos Psico-Sociais da 
Universidade de Lisboa entre 22 
e 24 deste mês. 
Se a adolescência é matéria de 
viver. alguns livros poderão 
ajudar. JL pediu unia orientação 
nesse domínio. 

Maria Emilia Brederode Santos 

Tendo-me sido pedida uma «bibliografia 
selectiva e comentada de livros portugueses 
sobre a adolescência», começo por «contestar» 
a encomenda. E por duas razões. Uma não 
tem consequências de maior: há livros de que 
não conheço tradução portuguesa mas que 
considero fundamentais — limitando-os ao 
mínimo, não deixarei de os citar. A minha se-
gunda «contestação» é mais importante do 
meu ponto de vista: uma »bibliografia» pres-
supõe que se privilegiem os livros como fonte 
de conhecimento — coisa de que não estou 
certa e que me interessa questionar. Por isso, 
leitor paciente, previno-o que guardarei os li-
vros para o fim (honneur oblige!) e começarei 
por lhe pedir que interpele a memória da sua 
adolescência. 

Quando acha que «entrou» na adolescên-
cia? Pode marcar um momento preciso? Para 
si, a entrada na adolescência confunde-se com 
as mudanças fisiológicas da puberdade? E 
quando «saiu» da adolescência? E saiu mes-
mo? Não estará ainda na adolescência retar-
dada, não será ainda o «adulto adiado» de que 
fala Lobo Antunes? A sua adolescência foi se-
melhante às das outras pessoas que hoje co-
nhece? Haverá traços característicos de «a 
adolescência»? Foi semelhante aos adolescen-
tes de hoje? Recorda-se dos seus problemas, 
dos seus conflitos, das suas reacções, dos seus 
sonhos de então? Tente regressar: que música 
ouvia, como dançava, como reagia aos pais, 
aos professores, ao patrão, como enfrentava o 
sexo oposto, que livros lia, que batalhas trava-
va, que confidências trocava e com quem, que 
heróis tinha, que filmes via, que vedetas ama-
va, que cartas escrevia, que mundo queria, 
que carícias fazia, que medos tinha, que cer-
tezas, que incertezas... 

Depois deste mergulhar na memória, na 
sua memória, consulte a dos outros. A adoles-
cência dos seus amigos como foi, como é? E a 
dos personagens de ficção, quer esta utilize 
uma linguagem escrita, quer fílmica ou vi-
deogravada? Ou seja a adolescência também 
se «aprende» nos romances, nos filmes, nas te-
lenovelas. Entre os romances, pessoalmente, 
lembro-me sobretudo do herói da Montanha 
mágica mas a Tony dos Buddenbrooks actual-
mente mais em voga e também de Thomas 
Mann, é igualmente um bom exemplo. Entre 
os meus amigos há quem prefira Os capitães 
da Areia, de Jorge Amado, ou o Tom Sawyer, 
de Mark Twain. Num curso a distância de for-
mação de professores utilizei algumas páginas 
dos Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, para 
ilustrar a ideia de que as adolescências tam-
bém se diferenciam segundo as classes sociais, 
e outras tantas páginas do Diário, de Anne 
Franck, como revelação dos sentimentos apai-
xonados e contraditórios de uma adolescente 
pelo parente do sexo oposto. 

Quanto a filmes, Gente Vulgar está aí e tra-
ta de uma adolescência. Manhã submersa 
também. Outros que reaparecem de vez em 
quando em reprise ou na televisão: Kes («Os 
dois indomáveis»), If, Family Life ou o mara-
vilhoso L'enfant sauvage do Truffaut. 

E os adolescentes das telenovelas brasileiras 
não terão uma qualquer veracidade? Sandra, 
que joga com o nome do pai para atrair namo-
rados que rejeita acusando-os de só se interes-
sarem por ela por causa dele; Janette, que luta 
contra um pai desidealizado que quer manter 
pela força um respeito que não sabe conquis-
tar... Por muito que o tema seja um cordeli-
nho frágil e ridículo, há aspectos interessantes 
a analisar nos personagens. Que mais não seja 
que, nas telenovelas brasileiras, os jovens têm 
sempre mais razão do que a geração anterior. 
O que é algo de subversivo em Portugal, mes-
mo em 1981. 

Itard, Mead, Aries 
Mas voltemos a «coisas sérias », isto é, à bi- 

bliografia prometida. O primeiro estudo que 
aconselharia é o «Memória e relatório acerca 
de Victor de l'Aveyron», por Jean Itard (o Me-
nino Selvagem de Truffaut baseia-se justa-
mente neste texto), incluído no livro de Lucien 
Malson, As crianças selvagens, Porto, 1967, 
Livraria Civilização. Aí coloca Itard a ques-
tão: 

«Se tivéssemos de resolver este problema de 
metafísica: determinar qual seria o grau de 
inteligência e a natureza das ideias de um 
adolescente que, privado desde a infância de 
qualquer educação, tenha vivido inteiramente 
separado dos indivíduos da sua espécie...» 

Ou seja: estará a adolescência «programa-
da» no organismo ou será fruto de um deter-
minado contexto social? Médico e educador, 
Itard tenta dar uma  resposta, primeiro atra-
ves da descrição do selvagem de Aveyron à sua 
chegada a Paris, depois ao longo de todo o 
processo de aprendizagem de Victor, que 
constitui, para além de um clássico da reedu-
cação, uma reflexão fascinante sobre a natu-
reza do homem e sobre o papel do inato e do 
aduirido. 

Problemática semelhante inspirou a Mar-
garet Mead a sua obra Coming of Age in Sa-
moa (de que não conheço tradução em língua 
portuguesa), onde descreve a passagem das 
crianças samoanas da infância para o mundo 
adulto, compara-a com a adolescência das ra-
parigas americanás e conclui que a adolescên-
cia não é forçosamente um período de tensões 
conturbadas, sendo estas fruto de determina-
das condições culturais. 

Philippe Aries, em História social da 
criança e da família (Rio de Janeiro, 1978, 
Ed. Zahar), aponta no mesmo sentido: as so-
ciedades tradicionais europeias — anteriores 
à industrialização — não conheciam a adoles-
cência. Nestas sociedades, a criança de 7 ou 8 
anos era projectada no mundo adulto, onde 
fazia a sua aprendizagem directa. O isola-
mento prolongado da criança, na vida fami-
liar e na escola, subsequente à industrializa-
ção, seria a causa desta introdução de uma 
transição entre a infância e a idade adulta 
com todas as suas crises, transição que aliás 
tende a prolongar-se cada vez mais com a 
crescente compartimentação da sociedade em 
classes etárias. No prefácio à última edição 
francesa do seu livro, e respondendo a críticas 
que lhe foram feitas demonstrando a existên-
cia de uma classe de idade juvenil nas socieda-
des pré-industriais, Aries reconhece-o mas 
acentua que a sua tese não é tanto a existência 
ou não da adolescência como classe etária, e 
sim evidenciar como os jovens das sociedades 
pré-industriais se encontravam integrados ne-
las, sendo-lhes aí atribuídas determinadas 
funções; pelo contrário, nas sociedades pós-
industriais o prolongamento da escolaridade 
retirou os jovens, fechando-os em espaços no-
vos criados só para eles e destinados a prepa-
rá-los para a vida activa. 

Estes estudos comparativos de carácter his-
tórico, antropológico ou clínico tendem todos, 
portanto, a considerar as crises e tensões da 
adolescência como um produto cultural de de-
terminadas circunstâncias e não como algo de 
fatal e de inevitável. 

Freud, Piaget, Bettelheim 

Não foi nesta perspectiva que a Psicologia 
encarou a adolescência ;  Com efeito, Piaget, 
por exemplo, procurou detectar os invariantes  

cognitivos que caracterizariam o adolescente e 
que constituiriam uma novidade relativamen-
te à criança do estádio das operações concre-
tas. Assim, para J. Piaget e B. Inhelder (em 
Da lógica da criança à lógica do adolescente, 
Rio de Janeiro, Ed Zahar), o estádio das ope-
rações formais começaria por volta dos 11/12 
anos e atingiria o seu ponto de equilíbrio cer-
ca dos 14/15 anos. A principal característica 
deste estádio é ultrapassar a realidade (subor-
dinar. o real ao possível) podendo basear-se 
em hipóteses. No campo da experiência física, 
por exemplo, enquanto as crianças de 7 a 10 
anos agem imediatamente sem dissociarem os 
vários factores em jogo, o adolescente faz a lis-
tagem de várias hipóteses e testa-as dissocian-
do os factores, o que implica um sistema com-
binatório e a capacidade de combinações ge-
neralizadas. No livro Seis estudos de Psicolo-
gia (Ed. Universidade Moderna), Piaget resu-
me as teses expendidas no trabalho anterior já 
referido e traça um paralelo com a evolução 
psico-social: o adolescente pode ter um tipo 
diferente de discussões, visto que discutir 
pressupõe adoptar por hipótese o ponto de vis-
ta do adversário; o adolescente é capaz de se 
interessar por problemas que ultrapassam a 
experiência imediata e de compreender e 
construir teorias... 

No entanto a universalidade deste tipo de ra-
ciocínio formal tem sido contestada nomeada-
mente por investigadores ligados à educação 
de adultos, aos quais Piaget responde que a 
«possibilidade de» não significa necessaria-
mente a sua actualização. No entanto, à ex-
cepção das obras referidas e de alguns outros 
apontamentos em trabalhos de carácter mais 
pedagógico ou em artigos, Piaget não estudou 
de facto este período com o rigor e a minúcia 
com que se dedicou aos primeiros anos da 
evolução da criança. 

O mesmo, aliás, sucedeu com o outro »pa-
pa» da Psicologia contemporânea, Freud, 
que, se, por exemplo, em Três ensaios sobre a 
teoria da sexualidade, (Lxa, Ed. Livros do 
Brasil), dedicou à adolescência algumas pági-
nas recheadas de pistas importantes, entre-
gou-se muito mais a investigar a infância do 
que este período, tendo no entanto os seus se-
guidores (contrariamente aos de Piaget, e a 
começar pela sua própria filha (Anna Freud, 
Le Moi et les Mécanismes de Défense, 
P.U.F., 1969), avançado muito no estudo des-
ta fase. 

A principal tese da teoria psicanalítica con-
siste, assim, em considerar a adolescência co-
mo um período marcado pela revivescência do 
complexo de Edipo e pelos conflitos daí decor-
rentes. Uma descrição particularmente agra-
dável de ler deste processo é o maravilhoso 
conto da Branca de Neve visto pelos olhos de 
B. Bettelheim (em Psicanálise dos contos de  

fadas, Morais Ed.). Segundo Bettelheim, «ra-
ros são os contos que como Branca de Neve 
mostram tão bem as fases principais do de-
senvolvimento da infância (...). A história 
narra essencialmente os conflitos edipianos 
entre a mãe e a filha na infância e, finalmen-
te, na adolescência, e insiste sobre o que cons-
titui «uma boa infância» e o que é necessário 
para dela sair». 

Outros aspectos têm entretanto sido foca-
dos por diversos autores: Duche, Schonfeld e 
Tomkiewicz, por exemplo, estudaram os as-
pectos físicos do desenvolvimento dos adoles-
centes e utilizaram o conceito psiquiátrico de 
«imagem do corpo» como auxiliar na com-
preensão dos problemas do adolescente, para 
quem o corpo adquire uma significação nova 
(uma tradução  de'  excertos deste artigo foi edi-
tada pela Divisão de Orientação Educativa da 
Direcção-Geral do Ensino Básico, Ministério 
da Educação). Erikson (in Identidade, juven-
tude e crise, Rio de Janeiro, 1972, Zahar Ed.) 
vê a crise da adolescência essencialmente co-
mo uma crise de identidade. 

Dias Cordeiro, 
Eurico de Figueiredo 

À medida que a problemática da adolescên-
cia se alarga e se enriquece com contribuições 
de várias outras disciplinas, a perspectiva psi-
cológica vai-se descentrando do adolescente, 
situando-o pelo menos no seu meio social 
mais próximo (a família) e encarando os pro-
blemas do adolescente muitas vezes como sin-
toma dos problemas do adulto. Assim, Dias 
Cordeiro (em O adolescente e a família, Lxa 
1979, Morais) acentua que o luto das imagos 
parentais que o adolescente tem que realizar, 
luto que é um trabalho penoso para o adoles-
cente, já que significa a perda de uma deter-
minada imagem que criou dos pais e sobretu-
do de um determinado tipo de relação (coisas 
que lhe são muito caras, visto que as introjec-
tou e que fazem como que parte de si mesmo), 
acarreta geralmente uma crise dos pais que, 
demasiado implicados afectivamente, têm di-
ficuldade em compreender e aceitar este pro-
cesso. Por isso defende a necessidade de 
«identificar os factores familiares e sociais que 
podem estar na base do sofrimento ou da ina-
daptação do adolescente». 

Também Eurico de Figueiredo (em comuni-
cações publicadas no «Jornal da Educação» de 
Novembro de 1979 e na página de Educação 
do «Diário de Notícias» de 20 de Maio de 
1980) analisa diferentes obras literárias tendo 
por tema os «jovens amores contrariados» e 
afirma: «A procura de um objecto sexual no 
exterior da família, necessidade pulsional que 
está na base do processo de autonomia da 
adolescência, é ácompanhada por um movi-
mento de separação que se vai processar por 
um desinvestimento afectivo dos pais e atingi-
rá fundamentalmente o mais investido, o pro-
genitor do sexo oposto. A referida separação, 
processo de perda conduzindo a um movimen-
to psicológico de luto, vai também ser vivida 
como uma perda de amor pelo progenitor, ob-
jecto principal do amor afectuoso do filho». 

Assim, por caminhos e abordagens científi-
cas diferentes, a crise da adolescência começa 
a ser vista cada vez mais como um sintoma da 
crise do adulto e da sociedade. Talvez seja este 
um prenúncio de uma visão positiva tanto do 
adolescente como tal mas sobretudo do ado-
lescente incómodo mas vital que ora dormita, 
ora se revela em cada um de nós — um pouco 
como Alçada Baptista dizia num dos seus 
«soltos»:  

«Tudo isto vem a propósito da angústia dos 
adolescentes e da minha simpatia por eles. 
Eles é que têm razão. São eles que transpor-
tam a pequenina chama da incomodidade da  
vida, que não vem tanto da fome e do frio do  
corpo quanto do próprio mistério de viver.  
Qual o sentido da vida? » 

• 

7 1  



Santos Manuel, do palco ao «plateaur: um «Maltês,» luminoso na sua evocação dos mundos possíveis, desas-
trado e quixotesco no seu confronto com os poderosos  

^^^^, ̂ ^ 5̂\0^ `N, ,  

Entre o livro e o filme a distância  
de quase quarenta anos:  

demasiada história para que  

K Cerromaion não tivesse de ser  
hoje outra coisa  

Eduardo Prado Coelho  

Cerromaior  
Realização de Luís Filipe Rocha  

Em 1943, Manuel da Fonseca publica um 
romance intitulado Cerromaior.  

Perto de quarenta anos depois, Luís Filipe 
Rocha realiza um filme com o mesmo nome. 

Será a mesma obra agora transposta para 
cinema? Luís Rocha diz que sim. Alguns po-
derão pensar: é a mesma obra com a diferen-
ça de que a linguagem do cinema não é a mes-
ma que a linguagem da literatura. E ainda: é 

 a mesma obra, mas, claro está, é apenas uma  
leitura, forçosamente subjectiva dessa obra. 

Pela minha parte, irei mais longe: o que o 
Luís Rocha filma — e admiravelmente — é 
sobretudo a impossibilidade de se fazer hoje 

 em nome de Cerromaior a obra que Cerro-
maior foi na literatura. Luís Rocha não o di-
rá, deixa que o filme o diga. Daí que este fil-
me seja, entre outras coisas, um filme que se 
sente e sabe inteligente. Se quisermos, de uma 
inteligência da História que poucas vezes o ci-
nema disse tão-só por imagens. 

Vejamos, pois. O livro tem um dos esque-
mas tradicionais do neo-realismo: num mun-
do dividido entre opressores e oprimidos, uma 
personagem, mais sensível e escrupulosa, va-
cila, balança, toma consciência e opta. No 
texto literário, toda a história se desbobina 
como flash -back promovido em função dessa 
personagem, Adriano, que, movida pelos en-
redos da sua consciência e pelos acidentes da 
história que aí se vieram enredar, nos dá con-
ta de como chegou até aqui, isto é, à prisão, 
isto é, ao campo dos oprimidos. Luís Rocha, 
ao repegar em Cerromaior, trata as coisas de 
outro modo: Adriano é apenas uma peça de 
uma engrenagem que lhe pré-existe; a sua 
consciência é-nos inteiramente exterior (a per-  

sonagem atravessa o filme numa espécie de 
entorpecimento); o tema da tomada de cons-
ciência e da opção nítida desaparece. Para 
Luís Rocha, Adriano chega a Cerromaior, vê, 
interroga(-se), fala(-se), silencia, dá a volta à 
vila, magoa(-se), entende o bastante e, por 
fim, espera de novo a camioneta que o fará 
part ir. E uma personagem de passagem (há 
mais duas, por motivos diversos). 

Temos assim que, no filme, Adriano entre 
num mecanismo que já lá está. E que o vemos 
sempre de fora, em desamparo e apatia. E 
que a obra se constrói em sequências aparen-
temente desgarradas, justapostas segundo 
uma lógica a que poderíamos chamar de rup-
tura: a linha de leitura de uma sequência é  

sempre rompida na sequência posterior, for-
çando o espectador a uma recolocação dos  
seus dispositivos de interpretação, obrigando-
o a rncentrar -se continuamente pela força das  
descontinuidades por onde o filme o conduz.  
Este modo de construir a obra tem uma fun-
ção decisiva: ele quebra à partida toda a hipó-
tese de que a narrativa seja o desenrolar do fio  

de uma consciência, impedindo qualquer ten-
tativa de identificação entre espectador e nar-
rador. A narração é deliberadamente anóni-
ma e inumana, a isso nos força com a dureza  

de quem nos diz que não será fácil entrar na  
realidade do mundo alentejano, e o especta-
dor, esse, fica mais só = para que também ele  

aprenda. Se alguma coisa faz sentido pleno, e  

assim é, esse sentido é retroactivo: por isso o  

filme se configura, no dizer do seu autor, em  
forma de funil: tudo converge para o ponto  
extremo da narrativa ande a inteligibilidade  
se recupera. Mas tal inteligibilidade é uma  

conquista, uma lenta, provocatoriamente len-
ta, iniciação. Nenhuma consciência existe an-
tes que a venha garantir e emprestar.  

Ao recusar o suporte de um protagonista  

desfiando a narrativa da sua tomada de cons-
ciência, ao redistribuir as peripécias da intri-
ga segundo blocos descontínuos, Luís Rocha  

dá-nos logo de entrada as linhas fortes da sua  

leitura de Cerromaior: todos os outros aspec-
tos em que o filme se demarca da obra apenas  
as confirmam. O que o realizador pretende é  

acentuar a existência de um peso estrutural  
que comanda lugares, figuras e situações. Co-
mo se tudo estivesse desde sempre encerrado  
numa passividade maior —  cumprindo cada  
qual, indefeso perante o destino, o papel que  

lhe coube em sorte. Como se filmar fosse ape-
nas o deixar ver o que por uma imemorial fa-
talidade já lá está: uns desde sempre passam,  
outros desde sempre esperam, outras esprei-
tam pela janela, alguns cantam, alguns be-
bem, alguns jogam, alguns dormem — mas o  
imenso sono que os envolve é o mesmo para  
todos. E a câmara adquire uma morosidade  

sonambular. Para que a música, essa, tam-
bém ela admirável, nos dê de tudo o que ve-
mos o sentimento de que o revemos: qualquer  
gesto primeiro é já um gesto repetido, e é a  
música que, subtilmente, o diz. Dimensão de  

nostalgia que faz atravessar pela cena a ideia  

de uma felicidade definitivamente perdida: o  
Real é um objecto tragicamente ausente exte-
rior ao círculo desta clausura.  

Peso estrutural  

Daí o clima de uma tragédia (im)possível.  
Transposta para a ritualização de uma espé-
cie de western alentejano: o Maltês é aparen-
temente o herói que passa, a luta final é apa-
rentemente o tradicional confronto reduzido a  

dois, postos por fim frente a frente. Sublinhe-
se o aparentemente, por motivos que virão  
mais tarde. Mas, como o vemos na belíssima  

sequência em que Adriano tenta encontrar-se  

com os do Maltês, todo o cenário, incluindo a  
presença forte e emudecida das mulheres, é a  

imagem de um western em suspenso.  
Em Cerromaior, não há acções — excepto  

no fim, e a coberto da noite. Em Cerromaior,  
o gesto é sempre pose, corpo que se coloca no  
limiar de um silêncio. E toda a fala'é sempre  

Cinema  

"Cerromaior", um adeus impossível . 

• AGORA É A MINHA VEZ, de Claudia  
Weill. Análise psicológica numa história que  

procura um significado humano. Personagens  
bem desenhadas; Jill Clayburgh (mais uma vez)  
brilhante na protagonista; e um certo sortilé-
gio. O filme não terá a frescura de «Girl  

Friends», a estreia de Claudia Weill, mas  

mostra-se desenvolto, ora risonho, ora grave  
(a cerimónia da velha guarda dos desportis-
tas) e sabe dialogar, evitando as situações es-
tereotipadas (Quarteto).  

• UM AMOR EM COMPETIÇÃO, de Joel  
Oliansky. Com  gente de nosso tempo, um fil-
me de receita antiga. A paixão entre dois jovens  
que disputam um concurso de piano não im-
pede a concorrência. «Um amor em competi-
ção» acaba por ser um estudo interessante  
sobre um território quase desconhecido: o  

meio musical. E os concertos que se escutam  
são de uma qualidade magnífica. Não são os  
actores que tocam mas sim excelentes execu-
tantes. A ilusão, no entanto, é quase perfeita  

(Cine 222 e Terminal).  

• CERROMAIOR, de Luís Filipe Rocha. O  
universo de Manuel da Fonseca vive no cine-
ma com as cores ásperas e fortes do Alentejo,  

num filme muito bem encenado por Luís Fili-
pe Rocha. Toda a obra exala uma densidade  
poética que não é muito vulgar no cinema por-
tuguês. Mesmo que nos esqueçamos da intri-
ga, as imagens ficarão largo tempo na nossa  
memória. «Cerromaior» é daqueles filmes que  

não se esquecem. A revolta surda dos homens  
sem pão e sem terra forma um pano de fundo  
nesta tragédia que se desenrola no período da  

guerra civil da Espanha (Quarteto).  

• O GAROTO DE CHARLOT, de Charlie  
Chaplin. Clássico de 60 anos que continua  
com a força da juventude nos nossos dias.  
Trata-se do primeiro filme de fundo de Cha-
plin, uma obra que viria inspirar muitas ou-
tras. Mas o lirismo, a humanidade, o sentido  
de companheirismo, esses, pertenciam bem  
ao autor (Satélite).  

• GENTE VULGAR, de Robert Redford. 
Quatro «Oscares» em cinco nomeações — 
uma proeza de que nem todos se podem gabar 
e cujo mérito vai para um estreante. «Gente 
Vulgar» relata os traumatismos e as obsessões 
da classe média americana, mas o estilo des-
camba com frequência para o convencional 
(Berna).  

• KILAS, O MAU DA FITA, de José Fonse-
ca e Costa. Lisboa, os seus bairros, os seus 
cantos. as suas noites e a sua boémia. E al-
guns rapazes 'de má nota, acaudilhados por 
um tal Kilas, «souteneur» e reizinho entre a 
malta. Vigorosa direcção de Fonseca e Costa, 
bem apoiada por intérpretes cheios de cente-
lha, como Mário Viegas e Lia Gama. Ao mes-
mo tempo um reencontro com o público (num 
cinema pequeno mas que dá muitas sessões) 
que permite um certo optimismo (Quarteto).  

• O MEU TIO DA AMÉRICA, de Alan Res-
nais. Homem que explora os caminhos da me-
mória e do imaginário, Resnais, «cineasta 
difícil», mantém-se no cartaz há largas sema-
nas. Baseado nas teorias controversas do prof. 
Henri Laborit sobre o comportamento huma-
no, o realizador segue, duma forma ao mesmo 
tempo complexa e fascinante, a trajectória de 
uma mulher e dois homens que são colocados 
perante provas muito difíceis. Obra de um 
«fora-de-série», concebido e executado com 
classe excepcional (Star).  

• O TAMBOR, de Volker Schlõndorff. Cine-
matização do romance de Günter Grass. A 
história de um rapazito que parte cristais com 
a voz e é um exímio tambor, mas que se recu-
sa a crescer. A subida do nazismo e a guerra, 
a cidade de Danzig (Gdansk) dilacerada entre 
a Alemanha e a Polónia. Filme cheio de ima-
gens fortes, mas que nem sempre se desenvol-
ve de uma maneira harmoniosa (Cinebloco).  

• O TOURO ENRAIVECIDO, de Martin 
Scorsese. Jake La Motta, um pugilista nova-
iorquino de origem italiana, foi o conselheiro 
de Mart in Scorsese num filme sobre a sua vi-
da. Ubra de espantosa intensidade, prova que  

Scorsese é um dos melhores directores ameri-
canos do momento actual, senão o melhor  

(Abcine e S. Jorge).  

• O ÚLTIMO METRO, de François Truf-
faut. Filme de «prestígio» (10 «Césares», os  
«Oscares» do cinema francês), mostra como  

Truffaut consegue criar, dentro de um teatro,  

o espaço cinematográfico onde manobra tão  
bem. Gérard Depardieu e Catherine Deneuve  

encabeçaram um «cast» onde surge uma nova  

imagem da qualidade francesa (Londres).  

Filmes a estrear  

• A CIDADE DAS MULHERES, de Fede-
rico Fellini. Fellini é sempre Fellini e a sua  
última obra demonstra que ele continua a  
chocar e a surpreender. Universo onírico, fan-
tástico, por vezes monstruoso. Mas trata-se  

da espécie de fantasia onde Fellini não tem ri-
vais, mas apenas fanáticos incondicionais e  
detractores. Incondicionais também.  

• O DIREITO DO MAIS FORTE À LIBER-
DADE, de Rainer-Werner Fassbinder. Fábu-
la de egoísmo e de violência latente, é um dos  
filmes mais audaciosos de Fassbinder. Obra  
das mais importantes numa filmografia imen-
sa, põe directamente em causa uma sociedade  
hipócrita e a eterna exploração do homem pe-
lo homem, agorá disfarçada sob outras for-
mas.  

• O ESTRANHO OBJECTO DO DESEJO,  
de Luís Bunuel. Outra vez o fascínio de Bu-
nuel pelas personagens estranhas, pelas ca-
tástrofes da liberdade, pelos caminhos des-
concertantes do desejo. E a tudo isso ele junta  

um humor feroz e uma esplêndida maneira de  
contar. «O estranho objecto do desejo» é um  

filme provocante e sadio, e os admiradores de  
Bunuel encontrarão ali o seu território favori-
to. Magnífica a cena na Suíça, onde Fernando  
Rey, que passeia nas margens de um lago, é  
quase imediatamente vítima de uma tentativa  
de assalto.  

• MOLIERE, de Ariane Mnouchkine. Ma-
ratona de quatro horas sobre Molière. Ariane  
Mnouchkine é uma profunda conhecedora de  
teatro. O filme, tumultuoso como a época em  
que viveu o escritor, vai muito além de uma  
biografia bem comportada: levanta um qua- 

dro completo das relações entre o teatro e os  

comediantes, entre o teatro e o público, entre  

o teatro e o autor, e até entre o teatro e o po-
der. Obra indispensável para quem quiser  
conhecer a vida de um dos gigantes que fize-
ram, pela força do seu talento, algo de dife-
rente do nosso mundo.  

• O TRIBUTO, de Bob Clarke. Adaptação  
de uma peça de grande sucesso. Jack Lem- 

Jack Lemmon em «O tributo», de Bob Clarke (a es-
trear)  

mon, no papel principal, obteve o «Urso de  
Ouro» para o melhor actor no Festival de Ber-
lim. O filme desenvolve uma história huma-
na, ao mesmo tempo forte e poética, que não  

terá dificuldade em encontrar eco na assistên-
cia.  ■ 

J.V.P.  
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teatro — representação já cega da eterna tra-
gédia entre dominadores e dominados. Para 
tal, serve-se Luís Rocha da teatralidade inábil 
e justa dos camponeses reais que trouxe para o 
filme — e das eventuais dificuldades na direc-
ção dos actores profissionais. E o resultado, se 
de início nos pode deixar reticentes, ganha de-
pois razão de ser e ace rto profundo com a rea-
lidade das coisas. 

Peso estrutural, dissemos: e o jogo das pe-
ças narrativas, numa combinatória tão segura 
como desprevenida, deixa-nos a sensação de 
que o filme se faz por si mesmo, impelido por 
urna inteligência anónima e antiga. E, por 
outro lado, todo o rigor com que a câmara se 
desloca dá-nos a ce rteza de que nada está fora 
do seu lugar — a não ser aqueles que têm por 
destino atravessar o lugar. E é a eles que cabe 
produzir o frémito final — estremecimento 
nocturno, violência absorta — que a brancura 
do dia e a imobilidade da  terra  irão de novo 
apagar. 

Corno contraponto ao peso estrutural que o 
filme constrói (inclusivamente no desenho das 
falsas saídas: o suicídio ou a loucura), há três 
hipóteses que se esboçam: 

— por um lado, a nostalgia de um roma-
nesco que emerge das relações eróticas: 
Adriano e D. Céu na cama; Júlia ao espelho 
ou à porta da casa onde se encontra com o 
amante; 

— por outro lado, a presença, sempre ro-
manticamente reco rtada, do Maltês, lumino-
so na sua evocação dos mundos possíveis (ver 
cena na taberna depois do noticiário de Es-
panha), desastrado e quixotesco no seu con-
fronto com os poderosos; 

— e, por fim, manhoso, obstinado e prag-
mático, o Toino Revel: esse que põe as per-
guntas práticas ao Maltês («isso de não haver 
dinheiro como vai ser?») e que toma o lugar 
dele na luta final; daí o aparentemente atrás 
sublinhado: é que o Maltês, na hora da verda-
de, se des-heroiciza para ceder o seu papel ao 
camponês que dele fora sombra. E há assim, 
embora sussurrada, uma lição do filme. 

Solidão, o nó essencial 

Contudo, e esse ponto parece-me importan-
te, uma tal lição não chega a ser proposta, 
não é exibida como exemplo: faz também par-
te das coisas que estão lá, dado entre dados, 
Nenhuma personagem nos traz o bom modelo 
com que nos identificarmos. O espectador sai 
como entra: só como os outros. 

Um filme marginalizado pela 
Academia de Hollywood 

Mário Jorge Torres 

O touro enraivecido 
Realização de Martin Scorsese 

«A vida não passa de uma sombra viajante, 
um pobre actor que se pavoneia e consome o 
seu tempo no palco, e depois não mais se ouve 
(.•.)» 

W. Shakespeare, Macbeth, Acto V, cena V. 

O touro enraivecido parece ser à pa rt ida 
mais um filme sobre o boxe e os seus bastido-
res, um filme de um dos géneros de maiores 
tradições no cinema clássico «hollywoodiano» 
e de que O ídolo do público de Raoul Walsh 
(1942) será talvez um dos referentes paradig-
máticos. Para tanto contribui a espantosa fo-
tografia a preto e branco, a presença de uma 
heroína, herdeira directa de Alexis Smith e 
Lana Turner, a extrema violência física e ver-
bal de um mundo exclusivamente masculino, 
onde as mulheres são meras figuras decorati-
vas. Estamos, no entanto, em presença de 
uma análise impiedosa desse mundo, de que 
uma homossexualidade latente é constante-
mente sublinhada. Por outro lado o filme es-
tabelece uma circularidade em torno de um 
outro objecto: o espectáculo. Começa e acaba 
com Jake La Motta (ou Robert De Niro?) «en-
tertainer» citando Shakespeare, referindo Oli-
vier ou reencarnando Marlon Brando em Há 
lodo no cais. 

Imediatamente no genérico nos aparece es-
te primado do espectáculo com o «boxeur» em 
câmara lenta (que neste filme funciona sem-
pre como efeito distanciador, um modo de 
lembrar ao espectador desatento que está pe-
rante um produto de entretenimento, uma 
imitação de vida), a que se sobrepõe uma ima-
gem acústica de origem diversa: a ópera Ca-
valleria Rusticana. A música vai pautar os 

Será por isso que Luís Rocha tanto nos fala 
na solidão como nó essencial de todo o filme. 

Porque onde o neo-realismo dos anos 40 
nos propunha um esquema tendencialmente 
ético, Luís Rocha opera uma mudança: sepa-
ra cuidadosamente a estrutura daqueles que a 
habitam. De um lado, ficam os mecanismos 
determinantes; do outro, estão os que os vêm 
ocupar. Já não há pessoas moralmente consi-
deradas; as coisas reescrevem-se de outro mo-
do: de um lado, o impessoal; do outro, o que 
dele fica, a desgarrada solidão das gentes. As-
sim se diluem as referências éticas; e também 
se esfarelam as caracterizações psicológicas. 
Para além do rigor dos mecanismos de opres-
são, ficam-nos pessoas desabitadas, o vazio 
da psicologia. Como se a opressão fosse tam-
bém, ou sobretudo, isso: esse esvaziamento do 
psicológico. 

Luís Rocha dá-nos figuras de que a interio-
ridade agudamente se pressente, mas é uma 
interioridade sem psicologia, sem meandros 
da consciência, sem requebros do imaginário. 
Elas têm um dentro, mas nós ficamos de fora: 
como se esse dentro fosse apenas o fora que as 
rodeia, o halo de solidão que as mata. E ao fil-
mar deste modo as personagens do seu filme 
que Luís Rocha consegue introduzir a solidão 
na própria relação do olhar que as filma — a 
solidão não é apenas da história, mas de 
quem a conta, ou vê. 

Onde o neo-realismo dos anos 40 contava 
uma história de tomada de consciência e nos 
propunha um modelo com que nos iríamos so-
lidarizar, Luís Rocha mostra-nos um processo 
sem sujeito e uma solidão que se supõe in-
transponível. Mas, na medida em que toma 
como matéria um romance do neo-realismo, 
Luís Rocha faz-nos sentir — admiravelmente, 
repito — que filma sobretudo a impossibilida-
de de filmar outra coisa. A euforia transfor-
mou-se em nostalgia, o épico converteu-se em 
trágico. E, no fundo, o que o Luís Rocha fil-
ma também é, no contexto do marxismo con-
temporâneo, o aparente desaparecimento do 
sujeito histórico da revolução. E por isso este 
filme surge, na sua silenciosa dilaceração, co-
mo um adeus impossível. • 

Cerromaior, filme de Luís Filipe Rocha, ba-
seado na obra homónima de Manuel da Fon-
seca. Fotografia de João Abel Aboim. Música 
de Constança Capdeville. Produção de Prole 
Filme. Interpretação de Carlos Paulo, Titus 
Faria, Ruy Furtado, Santos Manuel, Clara 
Joana, Elsa Wallenkamp e Bernardo Calaba-
co. Estreia no Qua rteto, Lisboa (24.4.81). 

momentos fulcrais do melodrama, marcar um 
outro ritmo e remeter de imediato (ainda que 
de uma forma um pouco redundante) para 
uma realidade cultural específica, a comuni-
dade italiana de Nova Iorque, reflectida no 
filme por esta união entre o referente filmico 
americano e o referente operático italiano. 

No interior do círculo assistimos à monta-
gem do espectáculo vida-carreira de Jake La 
Motta, de que um dos momentos mais revela-
dores será porventura a sequência em que 
num «écran» vazio assistimos ao aparecimento 
de um microfone, lugar da escrita do «show», 
ponto de união entre a canção e a apresenta-
ção de um combate. 

A encenação de um campeão depende de 
uma indústria montada para agradar às mul-
tidões, o vencedor depende de um júri, a vitó-
ria final depende de uma falsa derrota, de 
uma venda ao sistema, de uma destruição do 
indivíduo, aniquilado face às leis de uma or-
ganização complexa, uma Mafia do espectá-
culo. 

Trata-se de um filme passível de múltiplas 
leituras, extremamente rigoroso, logo incó-
modo. Filme sobre o homem ser ontológico 
mas também sobre o homem ser social. Sobre 
a memória do cinema mas também sobre os 
mecanismos que o condiciona(ra)m. É esta 
transgressão que o coloca no limite do objecto 
artístico (im)possível de consumir sem se pôr 
radicalmente em questão. 

Como Apocalypse Now, um filme margina-
lizado pela toda-poderosa Academia. Poder-
se-ia terminar parafraseando um dos diálogos 
do filme, «os juízes não souberam mas o pú-
blico sabe». • 

O touro enraivecido; título original: Raging 
Bull; realização: Martin Scorcese; argumen-
to: Paul Schrader e Mardik Martin; fotogra-
fia: Michael Chapman; intérpretes: Robert 
De Niro, Cathy Moriarty e Joe Pesci. Estreia 
no S. Jorge e ABCine, Lisboa (19.3.81). 

João Mário Grilo 

Flash Gordon 
Realização de Michael Hodges 

Talvez que a grande curiosidade que Flash 
Gordon arrasta consigo, seja a estranha cir-
cunstância que leva um mito construído no fi-
nal da crise económica dos anos 30 (não ape-
nas um personagem, mas todo o conjunto de 
implicações lógicas que o envolvem) a encon-
trar, meio século depois, condições de «fun-
cionamento» suficientemente perfeitas para 
justificar (e de que maneira!) um colossal in-
vestimento de 40 milhões de dólares. E ainda 
que, sob um ponto de vista essencialmente 
antropológico, esta situação tenha o seu quê 
de absurdo, a verdade é que as fantásticas 
personagens criadas pela mão de Alex Ray-
mond aí estão; atravessando agora, a um rit-
mo por vezes alucinante, um écran preenchi-
do por décores absolutamente magníficos. 
Olhar sobre a infância que viveu a guerra en-
tre duas guerras, Flash Gordon é também a 
prova da fixação de certos imaginários que se 
procuram sempre — ontem como hoje... tal-
vez mesmo ainda, amanhã. 

É certo que este filme não constitui propria-
mente uma experiência. Um bom lote de pelí-
culas foram já produzidas nos últimos anos, 
tendo como base super-heróis da banda de-
senhada: Super-Homem (I e II), Homem. 
Aranha, etc. Era po rtanto evidente que, após 
ter disputado a George Lucas, a aquisição dos 
respectivos direitos, Dino de Laurentis, esse 
enorme magnate da indústria cinematográfi-
ca americana, produtor, entre outras coisas, 
de King-Kong e Orca, se arriscasse (a noção 
de risco apresenta aqui, obviamente, «nuan-
ces» part icularmente impo rtantes) na revitali-
zação daquele que foi, talvez, o super-herói 
dos super-heróis: Flash Gordon. 

Pouca gente, por certo, não conhecerá a ex-
traordinária história desse loiro capitão dos 
New York Jets: terrestre violentamente extra-
polado ao seu «habitat» e encaminhado para o 
planeta Mongo, reino de Ming, imperador 
implacável cuja distracção do momento era, 
precisamente, a destruição da Terra por inter-
médio de um deslocamento da rota orbital da 
Lua, Flash será o protagonista de uma quan-
tidade de pequenas aventuras que o levarão à 
reconquista da sua amada — Dale Arden (im-
pecavelmente «reencarnada» por uma Melody 
Anderson extremamente sensual), entretanto 
«requisitada» por Ming, e, simultaneamente, 
ao restabelecimento da «pax» em Mongo e à 
salvação da Terra. 

Não é aqui o lugar. parece-ate. de discussão 
das tópicas do mito. Seria unta banalidade 
correr acerca do processo de divinização de Flash. 
qual cavaleiro andante de superiores ambiçõ es e 
qualidades postas ao serviço de valores mais al-
tos que a simples paixão, caminhando pelos 
pantanosos terrenos da glória de salvação do 
Mundo, ou da diabolização de Ming, cuja 
maldade é ainda mais maldosa que a própria 
maldade, cuja crueldade é qualquer coisa de 
profundamente inimitável, adversário absolu-
to porque é ele a figura do adversário, por ex-
celência. Creio que vale mais a pena falar de 
outras coisas como a espantosa beleza dos dé-
cores da autoria de um decorador único — 
Danilo Donati, homem formado com Visconti 
e •rodado» na escola italiana (conduzido, entre 
outros, por Fellini), que teve também a seu 
cargo o «design» das mais de 600 peças de 
guarda-roupa que este filme exigiu. A esta 
enorme riqueza dos décores, que necessitaram 
de uma superfície cénica de 14 000 metros 
quadrados, vem-se aliar uma realização extre-
mamente funcional, baseada numa imagina-
tiva e permanente movimentação da câmara, 
particularmente marcada em algumas se-
quências, como a da recepção, mas sempre 
caracterizada por um ritmo perfeitamente 
alucinante (atingindo, por vezes, a própria  
violência).  

Filme-espectáculo ou delírio megalómano 
de um homem que tem apostado mais no cine-
ma do que muita gente no petróleo, Flash  
Gordon é o produto acabado da fractura entre 
duas culturas — a que está e a que está para 
vir. Com  a feérica música dos Queen, o ex-
traordinário corpo de Ornella Muti, o domí-
nio de Max von Sydow e alguns bons momen-
tos de cinema, creio que o saldo é razoavel-
mente positivo (pese, mau grado, a dificulda-
de de recepção de alguns diálogos totalmente 
anedóticos).  

Como Dale Arden, nesse assombroso plano 
de corte na sequência da recepção (em que tu-
do «mexe»: a câmara, o «décor», o corpo, a 
música...) resta-nos dizer: Go, Flash! Go! • 

Quarenta milhões de dólares investidos num mito  
com meio século de existência: «Go. ticket-office!  

Go!»  

Flash Gordon. Título original: Flash Gordon.  
Realização: Michael Hodges. Intérpretes:  
Sam Jones, Ornella Muti, Melody Anderson,  
Max von Sydow, etc. Estreia: Apoio 70 e Mo-
numental, Lisboa (2/4/81).  

Go, Flash!...Go! 

As contradições 
do espectáculo 

..Ii 
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«Casa regional portuguesas para armar: as crianças eram convidadas a pensar que assim vivia e viveria a po-
pulação rural  

Entre a «casa do brasileiro» e a  

«casa do francês»  

José Manuel Fernandes  

Arquitectura popular em Portugal  
Ed. da Associação de Arquitectos Portugueses  
2500000  

A republicação recente do livro que divulga 
os resultados do inquérito levado a cabo por 
um grupo de arquitectos nos anos 50 sobre a 
arquitectura regional do nosso país, veio rea-
vivar — até pela divulgação profunda que a 
obra atingiu em camadas de leitores não espe-
cializados, ou não especificamente voltados 
para estas questões de «arquitectos» — uma 
questão antiga, polémica e talvez estrutural 
da sociedade portuguesa: a existência ou não 
da Casa Portuguesa ou, traduzindo e actuali-
zando, a possibilidade de conceber, estudar e 
caracterizar uma produção de espaço-de-
habitar que se identifique com e represente na 
arquitectura a cultura praticada e enraizada 
no território em que vivemos. 

Antiga, pois desde as primeiras crises ro-
mântico-nacionalistas dos finais do séc. XIX, 
em que se procurou objectivar as diversas for-
mas de expressão duma cultura nossa, se es-
boçou a tentativa de descobrir essa arquitec-
tura, levada a cabo sucessivamente por etnó-
logos, que calcorrearam as transmontanas pa-
ragens em busca do exemplo definitivo, por 
escritores, críticos de a rte, historiadores e ou-
tros homens das letras, que avançaram teorias 
condutoras e tipos construtivos, e, finalmente, 
por arquitectos que, ao cabo de decénios de  
tentativas, lograram a pesquisa sistemática 
que caracteriza o levantamento das situações 
concretas. 

Polémica, porque desde cedo o problema fi-
cou marcado pela personalidade e obra de 
Raúl Lino, o qual, principalmente através dos 
seus livros de divulgação, conseguiu dar ao as-
sunto a dimensão popular que antes lhe falta-
ra, extravasando-a para além dos limites mais 
ou menos elitistas da sua profissão, como o 
provam as várias reedições esgotadas do seu 
Casas Portuguesas, ao longo de decénios, ou 
as terríveis discussões à volta da sua persona-
lidade e significado, quando da exposição or-
ganizada em 1970 pela Gulbenkian, prova, 
pelo menos, de que ela ultrapassava já nessa 
altura a sobrevivência física do seu mentor. 

Estrutural, talvez, porque ao executar o in-
quérito dos anos 50, com que alguns pre-
tendiam «encerrar o assunto», provando  
em definitivo a não-existência de uma ou vá-
rias tipologias habitacionais po rtuguesas, 
mas a existência, sim, de práticas arquitectó-
nias diversificadas (consoante os factores am-
bientais, os modos de produção ou as tecnolo-
gias locais), apenas se abriram novas e mais 
actuais possibilidades de leitura ao problema, 
que esse permaneceu, mais abe rto e informa-
do do que o fizera Lino, mas por isso mesmo 
mais presente e complexo. 

Complexidade que só veio a acentuar-se nos 
trinta anos seguintes, pois se provara cabal-
mente a dependência de inúmeros factores em 
que essa prática arquitectónica regional se 
mexia (e que Lino ignorara parcialmente). 
Assistir-se-ia depois à profunda e rápida alte-
ração desses mesmos factores através duma 
enorme permeabilidade a agentes exteriores a 
essa cultura, como a emigração, o turismo, a 
mudança de «status» económico-social, desa-
companhada duma mudança ao nível forma-
tivo. E foi o descalabro: toda a paisagem na-
tural e construída entrou em intensa mutação, 
incompreensível e horrível para alguns, alegre 
e simbólica de progresso para muitos dos seus 
agentes. 

Um titulo a meditar 

Que sentido tem, pois, a reedição do livro 
Arquitectura popular em Portugal, que exibe, 
em 1980, um território fotografado entre 1956 
e 1961, que, come  sabemos todos, pelos me-
nos pelo simples olhar, foi profundamente al-
terado entretanto? Que intenções ou resulta- 

dos práticos dessa acção podemos antever, à 
luz do repegar do tema que referimos? 

Principiemos pela análise do título da obra: 
arquitectura —  admitamos que todos temos, 
pelo menos, a noção empírica do que é, não 
indo para uma uma discussão mais teórica e 
profunda do tema, que rapidamente se afasta-
ria dos objectivos iniciais da questão; popu-
lar: e não regional, que fora este o nome dado 
ao inquérito, apoiado pelo Ministério das 
Obras Públicas, que gerou o livro, espécie de 
resumo do essencial desse trabalho, mais ou 
menos comentado em texto. 

Regional aponta para uma caracterização 
geográfica, que excluirá a leitura das arqui-
tecturas eruditas, relacionadas estas com o 
ambiente informado e centralizador da capi-
tal que as motiva, e procurará antes as origens 
e razões na criatividade local, admitindo, por 
exemplo, recolhas de solar na região minhota,  
já que representam tipologia de fo rte expres-
são tradicional sobre modelos inicialmente  
eruditos; ou de agregados urbanos beirãos de  

intensa personalidade popular; ou montes  

alentejanos de evidente sabor comunitário; e  
é, sem dúvida, a palavra possível para desig-
nar tanta variedade de atitudes perante tal  

universo a analisar, que sabemos por vezes  

mais urbano, outras mais rural, por vezes 
mais próximo de classes de «status» mais ele-
vado, outras da produção popular, para não  
falar das sínteses frequentes entre vocabulá-
rios «de estilo» e tradições locais inteiramente 
recuperadoras dessa atitude. 

Mas o livro optou por a substituir por popu-
lar; compreende-se à luz da actuação política, 
na época em que Keil Amaral já em 1947,  

propondo a realização do inquérito em a rt igo 
na revista Arquitectura, e vindo a ser o impul-
sionador fundamental da sua concretização, 
pretendia certamente, para além de um objec-
tivo cultural específico, que era o de produzir  
um documento que fosse renovador duma 
prática arquitectónica nacional, esclerosada 
por anos de autoritarismo, ignorância e su-
perficialidade, alargar também o significado  
ideológico dessa recolha, pelo menos na fase 
da sua divulgação (o livro), e buscando assim 
uma «base social de apoio» não inteiramente 
legítima. 

«Brasileiro» e «francês» 

Que entender por «popular» então? Porquê 
a exclusão da análise da «Casa do Brasileiro», 
fruto da aculturação desse emigrante-torna-
viagem do século anterior, sem dúvida emer-
gente de camadas populares da população, e a 
inclusão de solares, habitações da nobreza 
provinciana? Esta questão, aparentemente 
não essencial, permite colocar outra, que é a 
do problema da «fixidez» ou «carácter eterno» 
e «imutável» dessa arquitectura, limite para 
que tende com frequência a análise utilizada 
no livro; podemos hoje compreender melhor a 
transformação, embora lenta, das formas e 
espaços que definem esta arquitectura, dada a 
aceleração e evidente ruptura que esse proces-
so sofreu e sofre: das amostragens exibidas no 
livro podemos apenas ver restos e ruínas, mais 
ou menos preserváveis, e razoavelmente mori-
bundas, e sempre em transição (dolorosa) pa-
ra as estruturas modernas, violentamente vi-
vas do emigrante francês ou alemão, ou do al-
garvio que, sem sair fronteira, sofreu o turis- 
mo.  

E aqui se porá o problema: ou considera-
mos definitivamente coisa de arqueologia (po-
pular) o universo das arquitecturas regionais 
praticadas em Portugal até meados do século 
anterior, e deixa de ter sentido dizer que exis-
te essa arquitectura (porque a que existe ain-
da é excepção) ou adoptamos uma atitude que 
pode cair no culturalismo, mas é pelo menos 
experimental (porque experimenta) de aceitar  
como facto a existência de uma nova prática 
de produção arquitectónica, talvez não total-
mente «regional», mas que, de qualquer mo-
do, inegavelmente a herdou. E de propor co-
mo ponto de partida à sua investigação a 
compreensão do(s) sentido(s) novo(s) que ex-
prime, das tecnologias que adoptou, da paisa-
gem que destruiu e reinventou, e com que es-
trangeirados modelos. 

O problema inicial a vencer é, talvez, o de 
termos encerrado a «Casa do Francês» num 
sistema até involuntário de mitos e fantasmas. 

A sua in-variedade em qualquer parte do 
país onde surja — eis o argumento subjacente 
à rejeição por total exterioridade cultural. 
Mas não terá uma ponta de razão o arquitecto 
Fernando Távora, aliás pa rt icipante no in-
quérito referido, ab ver nas frequentes e osten-
tatórias escadarias que, no exterior, acom-
panham o acesso às novas tipologias, atitudes 
tão enraizadas na nossa prática regional que 
são visíveis pelo menos desde o séc. XVII nos 
solares do Minho? Será por acaso que em 
muitas construções recentes na Beira, típicas 
de emigrante, a antiga loja térrea em granito 
subsista, e, naturalmente já sem animais, dê 
lugar ao automóvel, enquanto o habitar se 
passa no piso superior (como sempre)? E evi-
dente que não tem sentido continuar a exem-
plificação: estamos, por ce rto, perante um 
processo de cultura que assenta preferencial-
mente em valores de mutação quando antes se 
baseava em valores de tradição, e essa é a di-
ferença.  

A má qualidade do produto: o espaço que 
não é funcional, os materiais que são «piro-
sos», a destruição do ambiente exterior das al-
deias ou do bosque antes tão equilibrado. 
Mas mesmo aqui não haverá algo a com-
preender? Não terá a cozinha ultramoderna 
que se não usa uma funcionalidade simbólica, 
tão importante como a da segunda cozinha da 
mesma casa, tantas vezes mais tradicional e 
acolhedora, mas já insuficiente porque dema-
siado próxima do «quadro de miséria» que o 
emigrante quer exorcisar? Não deveremos 
procurar uma nova poética nos materiais e 
tecnologias usados, por vezes com brutalida-
de, mas sempre com força? E a paisagem deve 
ser com ce rteza outra — que seja mais ade-
quada a uma atitude, não já comunitária, 
mas antes profundamente individual, não já 
de «integração», mas sim de «afirmação»! 

A não espontaneidade desta arquitectura, 
submetida como qualquer outra às regras do 
mercado, em que o projecto é com frequência 
executado por desenhadores sem uma prepa-
ração estética básica, que, ainda por cima (in-
tegrados num processo de ascensão socio-
profissional) imitam, em caricatura, os pro-
jectos «de arquitecto» que julgam representa-
tivos da «qualidade» que corresponda a essa 
ascensão. E, sem dúvida, um processo dife-
rente de produzir construção. relativamente à 
tradicional arquitectura regional; mas quem 
assista à totalidade do esquema verificará que 
sistematicamente é o emigrante o «autor» 
principal do produto final, e que foi «recupe-
rando» à sua maneira o projecto, introduzindo 
uma linguagem formal própria, feita de azu-
lejos, arcos e cores berrantes (que também são 
arquitectura), que ele participou parcial mas 
activamente na obra! 

Então vieram os filhos  
Na verdade, o problema é bem mais vasto e 

complexo. Não foram apenas as remessas dos 
emigrantes ou as receitas do turismo que re-
sultaram desses movimentos; as consequên-
cias culturais dos mesmos, sempre mais len-
tas, tão lentas conto inevitáveis, fazem-se ago-
ra sentir, acentuadas ainda pela forte massifi-
cação que os caracterizou: já não são as cem  
cãsas de «brasileiro» que desfeiam a nossa ter-
ra, mas dez mil de «franceses», submergindo  

num mar de Robbialac todo o país. e com ele  

tudo o que fosse granito venerável ou caiação  

higiénica e mágica.  
Mas alegrem-se os desconfiados ou des-

crentes: em certa aldeia do centro os filhos 
dos emigrantes, agora já adultos, e passando 
férias na aldeia de origem, interessaram-se vi-
vamente, ao contrário dos pais, por fazer a 
sua habitação à maneira daquelas ruínas 
curiosas e bonitas, que encontraram junto à 
terra, todas em granito, sem tintas, sem 
alumínios, sem telha argibetão... • 

Arquitectura  

Arquitectura regional  

 

e agora?  
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Maria João Brilhante  

Os preços voltam a atacar  

Texto de Jaime Salazar Sampaio  
Teatro Experimental do Porto  

Não se paga! Não se paga!  
Texto de Dario Fo  
Teatro da Cornucópia  

Estreado a 12 de Abril de 1981 no Auditó-
rio Carlos Alberto, o texto Os preços, de Jai-
me Salazar Sampaio, constituíra já objecto de  
trabalho do TEP em 1977. 0 programa cha-
ma a nossa atenção para o carácter pa rt icular  
desta reposição: «De como Os preços por cau-
sa da subida do preço das ramas do petróleo,  
da seca, das necessidades técnicas da adesão  
de Portugal à CEE, e não só, se transforma-
ram em Os preços voltam a atacar» (1).  

Aparentemente tratar-se-ia de um Não se  
paga! Não se paga! lusitano; não deixava, por  
isso, de ser interessante pôr em paralelo os  
dois textos e os dois espectáculos. Ambos tra-
zem para cena uma situação preocupante: o  
aumento desenfreado dos preços e a diminui-
ção do poder de compra dos trabalhadores.  
Irão, afinal, dar um tratamento diferente ao  
«tema», pois partem de atitudes diferentes fa-
ce a ele.  

Enquanto a Cornucópia nos apresenta uma  
comédia-farsa de Dario Fo que utiliza to-
dos  os recursos do género — da incongruência 

 à distanciação pelo riso, à discontinuidade  
produzida pela intromissão de peripécias na  
sucessão «lógica» da história — no TEP temos  
um texto de J. S. Sampaio que revela uma  
outra construção, distante da comédia ainda  
que utilize também o humor. Esta diferença  
determina à pa rtida a constituição dos dois  
espectáculos. Os preços é composto por qua-
dros — nove no I acto, dos quais os três pri-
meiros introduzem uma oposição entre grupo  
no poder e grupo submetido pelo poder, cons-
tituindo «leit-motiv» de todo o texto, e três no  
II acto. Um fio principal assenta na sucessão  
de cenas ligadas por um elemento comum, a  
personagem do Maluco, que ora entra na cena  
ora a anuncia e comenta.  

Fala-se da aprendizagem da consciência  
política de um homem que pretende refugiar- 

Artes plásticas  

Quarenta anos  
de Arte em Portugal  
Um livro tão concentrado que  
fica aquém das capacidades do  
autor  

Fernando Pernes  

Pintura e escultura em Portugal (1940-1980)  
Rui Mário Gonçalves  
Instituto de Cultura Portuguesa.  
Biblioteca Breve  
100$00  

Trabalho necessário, positivo, e insuficien-
te! Eis o que de imediato ocorre dizer sobre es-
ta obra, e conforme passamos a justificar. As-
sim, comecemos por anotar corresponder a 
necessidade admitida ao facto de o livro em 
epígrafe não emparceirar directamente com 
quaisquer outros títulos da bibliografia portu-
guesa. A mesma circunstância torna óbvia a 
sua positividade. Quanto à declarada insufi-
ciência, consideramo-la derivada de manifes-
to desacerto entre uma ambição temática e a 
limitada extensão dum discurso demasiado 
concentrado, e que nisso se empobrece, fican-
do aquém das potencialidades ensaísticas do 
autor. 

Crítico de arte com mérito e esforço assaz 
demonstrados, Rui Mário Gonçalves é, no en-
tanto, aqui, sofredor por culpas que só muito 
parcialmente lhe caberão, culpas que se te-
riam evitado com melhor tratamento do as-, 
sunto em edição de mais amplo formato, ca- 

paz  de se  definir na digna continuidade de A  
Arte em Portugal no séc. XX (1911-1961), de  
José-Augusto França, publicado em 1974. 

De qualquer modo, o livro em causa pode, 
desde já, funcionar como impo rtante catalisar 
para tal projecto, que será sempre devedor 
das perspectivas abe rtas pelo autor de Lisboa  
Pombalina, no escasso panorama da histo-
riografia sobre a nossa arte moderna. Por isso 
também, o livro actual de Rui Mário não po-
deria deixar de entroncar em matéria antes 
tratada por J.A. França. E os seus primeiros 
capítulos fixam um tempo decorrido até 1961, 
evocado por mais de metade das páginas in-
tegrantes do pequeno volume, o que redunda 
em apressada focagem das últimas tendências 
e relevantes figuras da mais recente moderni-
dade estética nacional. 

O espectro do salazarismo paira ao longo 
de todo o texto de R.M.  Gonçalves, texto esse 
que, após breve introdução, se articula pela 
sucedaneidade dos seguintes capítulos: 

II — 1940-1945 — Vontade de Ruptura 
III — 1945-1956 — Neo-realismo, Surrealis-
mo, Abstraccionismo geométrico. 

IV — 1956-1961— Não Figuração 
V — 1961-1968 — Nova Figuração, Signo,  

Objecto, Pop, Op. 
VI — 1968-1974 — Nova Abstracção, Am-

bientes, Conceitos. 
VII — 1974-1980 (?) — Acções Colectivas, 
Novas Relações Arte Público. 

Inicialmente, o leitor é colocado na época 
do isolacionismo europeu e triunfalismo na-
cionalista inerentes à Exposição do Mundo 
Português, à qual responderam vozes de soli-
dão e violência em breve assumidas nas inau-
gurais manifestações do neo-realismo e do 
surrealismo, como logo evidenciadas na outra 
histórica exposição de António Pedro e Antó-
nio Dacosta, aparecida em ruptura e desafio 
ao historicismo da arte oficial e aos diversos 
academismos vigentes em 1940. Através deles 
o surrealismo entrava, de facto, no País, ar-
rastando um espírito inovador vivenciado, de 
modos diferentes, por gente mais nova. Por 
artistas duma idade seguinte, chamados Júlio 
Resende e Júlio Pomar, Fernando Azevedo e 
Vespeira, Nadir Afonso ou Fernando Lanh as. 
Sucintamente embora, Rui Mário Gonçalves 
detém-se sobre todos eles, apontando carac-
terísticas genéricas das suas obras. Em para-
lelo, o autor debruça-se sobre epocais polémi-
cas entre diferentes pensamentos estéticos, 
frequentemente convergidos para um denomi-
nador comum de estatuto oposicionista (esté-
tico e político), que, mais firmemente manti-
do em Lisboa do que no Po rto, se cimentou 
através das Exposições Gerais de Artes Plásti-
cas iniciadas em 1946 na SNBA e quando da 
campanha eleitoral de Norton de Matos. 

Entre os momentos políticos de Norton de 
Matos e de Humberto Delgado, sucederia ple-
na maturidade dessa geração de revolta e re-
sistência, duma  terceira geração de a rtistas 
portugueses do séc. XX, cujo triunfo se fir-
mou indiscutível na II Exposição promovida 
pela Fundação Gulbenkian em 1961. Isso 
mesmo o pôde muito bem dizer o então bas-
tante jovem crítico Rui Mário Gonçalves, que 
agora retrospectiva os anos cinquenta e ses-
senta, esboçando o seu entendimento socio-
cultural consonante a coordenadas da mais 
combativa crítica contemporânea (José-
Augusto França, Mário Dionísio, José Ernes-
to de Sousa). De todo esse esforço, nasceria 

nova visão da modernidade implicando a elei-
ção de figuras tutelares, de mestres possíveis  
para uma juventude de a rtistas. A importân-
cia de Amadeo Sousa-Cardoso, Almada Ne-
greiros e Vieira da Silva foi assim plenamente  
exaltada, num processo decorrente da exposi-
ção da obra do primeiro (1959) à grande re-
trospectiva de Maria Helena Vieira da Silva  
em 1970.  

Entretanto, desde 1960, desde a Exposição  
«KWY» (1) surgira e ia crescer nova promoção  
de pintores, artistas de autêntico signo Gul-
benkian, beneficiários da combatividade de-
senvolvida por duas décadas anteriores, usu-
frutuários de bolsas de estudo parisienses ou  
londrinas, cedo apoiados criticamente e já en-
quadrados pelo sustentáculo económico (nem  
sempre criterioso) de galerias comerciais. Ge-
ração de entre a emigração e a plena integra-
ção europeia, ocupa a mesma um núcleo etá-
rio extensível a personalidades que roçam, ho-
je, os trinta anos. A sua global órbita criativa  
plurifaceta-se de manifestações neofigurativas  
a modalidades de nova abstracção, abrindo-se  
a variantes conceituais, ecológicas e de dife-
rentes raízes dadaístas. São sobretudo tais ar-
tistas (nomeados mas insuficientemente anali-
sados) os que continuam a aguardar o seu his-
toriador já possível que Rui Mário Gonçalves  
tem todas as possibilidades de vir a ser. Neles  
também, sobretudo entre os nomes mais jo-
vens, fermenta quanto poderá definir uma ar-
te portuguesa post-25 de Abril, data liberta-
dora mas ainda não (ou só parcialmente) ini-
ciadora de novo tempo artístico-cultural, mui-
to viavelmente a demarcar padrões de abertu-
ra com as anunciadas inaugurações dos dois  
museus de arte moderna, projectados para  
Lisboa (Fundação Gulbenkian) e Po rto (Se-
cretaria de Estado da Cultura). •  

(1) Constituíram o grupo «KWY»: Costa Pinheiro , Gon-
çalo Duarte, João Vieira, José Escada, Lurdes Cas-
tro, René Bertholo além do búlgaro-parisiense  

Christo e do alemão Jan Voss.  

Teatro  

Do TEP à Co  
por causa dos  

Um riso ameaçador e desordeiro no último espectá-
culo da Cornucópia  

se na loucura simulada para se subtrair à res-
ponsabilidade de todo o ser  social. João,  o  
operário de Não se paga! Não se paga!, tem  
afinidades com o Maluco: também não quer  
ver a realidade e também vai aprender a olhá-
la de determinado modo. Por aqui os textos  

aproximam-se. Irão, contudo, separar-se ao  

escolherem caminhos diferentes para a con-
cretização da aprendizagem de que falam.  

João vai entrar em confronto com o poder, vai  

ser apanhado pela luta e terá de defender o  

seu «cosmos» (casa, mulher, amigos, traba-
lho). A sua luta estará sempre em paralelo  
com as outras lutas, na rua, na fábrica, nos  
transportes. O Maluco passará por provas pa-
ra a aquisição de um bem que julga precioso  
— um atestado de loucura — e que pretende  
obter, até seguir o conselho da Bruxa Filó (po-
deres do oculto?) que o levará a olhar o «irreal  
quotidiano». Enquanto incluído na «realida-
de» (idas ao médico, advogado e bruxa), o  
personagem sai sempre logrado porque repre- 

senta o papel de maluco; uma vez perdido o  
disfarce, passa a espectador e sai dessa (ab-
surda?)«realidade».  

Também no que diz respeito à linguagem e  
ao trabalho com as palavras os dois textos se  
distanciam. Em Não se paga! Não se paga!, as  
situações são servidas por uma linguagem cor-
rente que quase se apaga para deixar ver aqui-
lo que assinala. O texto joga com o horizonte  
de espera do leitor/espectador ao fazer prever  
não só determinadas situações mas também  
algumas falas dos personagens. Diz-se para  
produzir um determinado efeito, seja romper  
a cadeia — a frase «amanhã estamos todos  
despedidos» desencadeia o roubo das sacas e  
origina uma alteração no funcionamento de  
João — seja, pelo contrário, ligar  uma situa-
cão a outra — por exemplo, a imbricação en-
tre as «histórias» do supermercado e da Canti-
na.  

Ora em Os preços as palavras são toda a ac-
ção: o Maluco tem um discurso estereotipado  
(«próprio de malucos»), inventado para repe-
tir em cada cena, discurso que está em cons-
tante desentendimento com o do poder. Nem  
sempre é feliz este processo de relacionação  
dos personagens, visto que a repetição, ainda  
que produzindo, por vezes, efeito cómico, faz  
que as palavras deixem de ter sentido. À força  
de se ouvir os «agentes» do poder queixarem-
se  de dores de cabeça, acaba-se por não in-
terpretar esse sinal e a frase surge como um  
vazio de sentido, um tique, um cliché; a doen-
ça perde-se enquanto sintoma de degradação  
para se tornar um elemento «folclórico» inseri-
do no discurso. O texto não vai, aliás, muito  
longe no assinalar das especificidades, e ence-
nação e cenografia acentuam os traços co-
muns entre personagens e seus discursos, li-
mitando-se a mostrar a mudança através de  
uma alteração de estilos — incompetência  
distraída do Médico, afabilidade manhosa do  
Advogado, cumplicidade tolerante da Bruxa  
— todos legitimados pelos diplomas exibidos.  
Estamos assim continuamente oscilando entre  
uma linguagem em certa medida ingénua e  
determinadas formulações que funcionam co-
mo reflexões, máximas, avisos ao leitor.  

A encenação do texto de Jaime Salazar  
Sampaio vai tentar salientar o paralelismo exis-
tente dentro de cada um dos dois grupos, co-
mo se disse, ao mesmo tempo que assinala,  

através da ocupação do espaço cénico, o pro-
cesso de aprendizagem do Maluco e a estrutu-
ra do próprio texto: o personagem está, ou  
próximo do público para fazer a apreciação  
das situações em que se encontra, ou em cena  
«representando» a sua loucura; Patrões e rela-
to da subida dos preços atravessam o espectá-
culo, tal como o fazem os Pobres e as Meninas  
das Páginas Amarelas, ainda que de um outro  
modo. Estes momentos são os mais económi-
cos e os que mais nos dizem no espectáculo.  
Aquela oscilação é produtiva e só ameaçada  
pelas alterações de registo de representação: 

 

do declamado ao anúncio, à comédia de T.V.  

e à Revista, há de tudo um pouco em matéria  
de «tom». E a mesma desenvoltura, aqui bas-
tante mais de acordo com o próprio texto,  
acontece na movimentação dos actores: veja-
Se  o trabalho de passagem de uma certa «de-
sarticulação» a uma maior contenção na per-
sonagem que Jorge Pinto compõe.  

Em Não se paga! Não se paga! tudo respei-
ta a corrente ou a contracorrente. A encena-
ção é, à falta de melhor termo, funcional, ou  
seja, existe literalmente para que a máquina  
funcione, assinala os momentos de tensão,  
doseia as quebras em relaçãó ao efeito a pro-
duzir — sabemos até que ponto o riso é amea-
çador, desordeiro. Aqui, ao contrário do que  
é habitual na comédia, a acção é interrompi-
da, o espectáculo fica em aberto até à vez se-
guinte: a luta foi iniciada mas o fim não se vis-
lumbra ainda. Não há restabelecimento da or-
dem, não se finge que nada aconteceu, porque  
João aprendeu a lutar.  

Quanto ao Maluco, esse descobriu a reali-  
dado no Jardim dos Preços, deixou de ser ma-
luco no preciso momento em que nela foi in-
cluído e por ela classificado de maluco. A par-
tir daí diz que só lhe resta a esperança, já que  
desordem não houve nem haverá. Será por is-
so que se fala 4 no programa em teatro do Ab-
surdo? Parece que só este final o permitiria;  
até ao último quadro tenta-se parodiar alguns  
aspectos da realidade. Teatro de Resistência?  
Talvez, mas tudo permanece como antes e em  
vez de uma prática apresentam-se extractos  
de uma teoria — impossível lutar  sozinho, «o  
amor e a revolução são movimentos natu-
rais..... Texto e espectáculo ficam na constata-
ção como o próprio título insinuava — Os pre-
ços voltam a atacar. Partindo de unia situação  
dramática interessante, o texto escolhe um ca-
minho decepcionante; esquece que o teatro  é 
para a cena e para a acção, apesar de ter que-
rido representar um processo de confronto  
com o real. Não se paga! Não se paga! fala já  
de uma luta que se inicia.  

Dos preços, que provocaram dois textos  
dramáticos (e estas linhas), não se fala mais.  
Eles são uma razão entre muitas outras para  
aprender a lutar. Esperar não é preciso... •  

Teatro Experimental do Porto apresenta  
«Os Preços voltam a atacar» no Auditório  
Carlos Alberto; texto de Jaime Salazar Sam-
paio; encenação de José Cayolla; espaço céni-
co  e figurinos de escultor Manuel Dias; músi-
ca de José Prata; com Emilia Silvestre, Fer-
nanda Gonçalves, João Enes, Jorge Pinto, Jo-
sé Maria Estraviz, João Maria Estraviz, Lu-
cinda Loureiro, Mário Sancho. 

Teatro da Cornucópia apresenta «Não se  
paga! Não se paga!»; texto de Dario Fo; ence-
nação de Luís Miguel Cintra; Cenografia e fi-
gurinos de Cristina Reis; montagem de Fer-
nando Correia; com Raquel Maria, Márcia  
Breia, Luís Miguel Cintra, Francisco Costa.  
Gilberto Gonçalves, Luís Lima Barreto, Ro-
gério Vieira, José Pedro Gomes.  

(1) In texto de José Cayolla.  

rnucópia...  
preços  
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O Prémio Nobel, o canto do cuco  
e o sorvete de framboesa  
Alexandre Pinheiro Torres  

aulino António Cabral, poe- 
ta setecentista que ninguém 
lê, talvez por ser natural de 
Amarante, a terra do Diabo 

  e da Diaba esculpidos em 
pau de cerejeira, descreveu nos seus poe-
mas o arquétipo do letrado: de chambre 
roçagante, chinelas e barrete. Uniforme 
de se ir para vale-de-lençóis, como está 
bem de ver. Cândido de Figueiredo, ca-
çador mais de galicismos que de galinho-
las, sempre se irritou com aquele cham-
bre, enchicharrado francesismo, e propôs 
rocloró, termo castiço. 

São propostas destas que nos levam a 
deduzir que há muito inteligente parvo. 
Rocloró só lembraria ao Filinto Elísio, 
outro autor esquecido, o poeta dessa en-
galeirada sátira, Os Galiparlas, em que 
não há enxacoco que não condene para  

exaltar o que apelida de escritura genuí-
na. Por estas e outras o inolvidável Vasco 
Botelho do Amaral, condenando também 
chambre , propunha quimão, de origem 
japonesa, o que é de génio. 

Paulino Cabral não estava, porém, só. 
Nicolau Tolentino também usa chambre 

 no soneto às fivelas grandes. Os gramáti-
cos, filólogos e outras espécies animais é 
que nunca desanimam. Dispõem sempre 
de solução de gatilho. Vejamos a sugestão 
de Rebelo da Silva: roupa-de-chambre. 

 Impossível ser-se mais artista. 
Saltemos de Amarante para Estocol-

mo, que este salto tem que ver com os tais 
chambres roçagantes. E que o arquétipo 
do letrado pula do soneto de Paulino 
Cabral para a realidade escandinava. 
Sim, façamo-nos justiça. Os nossos poe-
tas contemporâneos, que são muitos e 
bons, não costumam ir para a cama de 
chambres roçagantes, chinelas e barretes. 
Asseguro daqui a quem me lê que nem os 
nossos grandes poetas mais idosos usam 
tais adereços. José Gomes Ferreira  que  já 
fez oitenta e Torga ou Armindo Rodri-
gues que para lá caminham são homens 
ainda capazes de correr a varapau uma 
feira de críticos. 

Como é então isso do pulo para a reali-
dade escandinava? E que o mais veterano 
dos bardos suecos (talvez o versejador 
com mais poder na poesia mundial) é na-
da menos que um velho que já fez noven-
ta e seis anos. Trata-se do Exmo. Senhor 
Anders Osterling, nascido em 1884, e que 
figura na antologia Twentieth Century  
Scandinavian  Poetry, organizada em 
1950 por Martin Allwood, com uma ex-
celsa poesia de abe rtura intitulada 
Sonho Cor-de-Rosa, e que, traduzida 
com muito favor, reza, de início, mais ou 
menos isto: «Sonho cor-de-rosa, cor-de-
rosa, cor-de-rosa / Cantam as extremida-
des das ervas / Pela costura de prata do  
rio / Balouçam-se as pesadas flores / A  
noite cai, o cuco cantai, etc. etc.  

O versejador com mais poder na poesia 
mundial? Não, não enganei ninguém. Na 
verdade, é o sr. Osterling que desde 1919 
(há sessenta e dois anos) decide quem, no 
mundo, merece entre os poetas vivos o 
prémio Nobel de Literatura. Como sei eu 
isto? Conversa não só de bastidores mas 
também trabalho de campo. Rabiscador 
de versos e prosas em constantes deambu-
lações, ao passar há tempos por Estocol-
mo não deixei de ir, de chapéu na mão, à 
Academia Sueca, que se ergue, austera, 
por detrás do Palácio Real. Com  uma 
gorgeta sofrível consegui mesmo que me 
mostrassem a sala onde todas as quintas-
feiras à tarde se reúnem os seis provectos 
fulanos que têm por incumbência delibe-
rar a quem se deverá entregar o cobiçado 
troféu e mais os mil e cem contos (mais 

o  

tostão menos tostão) que rechonchuda-
mente o acompanha. Disse seis? Então 
não é apenas o poeta Osterling? Tenho de 
ser mais explícito. O vate do poema-em-
que-canta-o-cuco é quem vai apresentan-
do aos outros cinco os poetas que, na sua 
opinião, são dotados de estatura bastante 
para serem galardoados. Monopoliza, 
por assim dizer, o pelouro da poesia. 

A reunião semanal dura, em geral, três 
horas. Depois dela, o sexteto dirige-se pa-
ra um restaurante medieval que fica nas 
imediações da Academia, e cujo nome 
aqui se regista: é o Den Gyldene Freden, 

 o que em vernáculo significa: «A Paz 
Dourada». Sobem custosamente ao pri-
meiro andar, onde a gerência lhes reserva 
uma suite na qual é de notar o magnífico 
fogão de sala, com azulejos tão bonitos 
que parecem portugueses. E sabido por 

indiscrição de criados, sempre amigos de 
gorgetas, que o nossos Osterling mal lá 
chega aproxima-se de um piano que fica 
a um canto da suite e dedilha uma melo-
dia vacilante. Houve quem me asseveras-
se que é o canto do cuco. 

Os jantares são opulentos e nunca fa-
lha a sobremesa preferida: sorvete de 
framboesa, especialidade da casa. Que se 
diga aqui para a posteridade que sou, 
entre os portugueses, quem mais pe rto es-
teve do Prémio Nobel. E que já comi, no 
mesmo restaurante, do mesmo sorvete. 
Depois do repasto o nosso Osterling che-
ga a casa um nadinha mais avermelhado. 
Teve, contudo, tento na queixada. É nes-
te momento que entra em cena o chambre 
roçagante. Repito: os criados falam de 
mais. Sei, de fonte fidedigna, que o qui-
mão (façamos a vontade ao Amaral) do 

Osterling rasteja pelas carpetes e que, pa-
ra se livrar de constipações, dorme de 
barrete. No clima da Suécia não é de ad-
mirar. Lembremo-nos, sobretudo, dos 
noventa e seis anos do cantor dos cucos. 

A volta da cama há pilhas de livros de 
versos. Vindos de toda a pa rte: desde a 
Patagónia à Coreia do Norte, desde o Ja-
pão até à Nigéria. Os livros empilham-se 
por línguas, um pouco à moda do Jacinto 
de A Cidade e as Serras. Só que em vez do 
Grilo, sempre assarapantado perante a 
imensidade da cheia de livralhada que ta-
pava a luz das janelas, o nosso Osterling 
tem criados complacentes que endireitam 
os montões quando estes desmoronam. 
Operação que provoca catástrofes babéli-
cas, porque livros de diferentes línguas se 
baralham ante o desespero, logo olvida-
do, do nonagenário. 

Sabemos que há várias dezenas de 
anos, quando António Correia de Olivei-
ra foi proposto para o Prémio Nobel, nu-
ma lusitaníssima petição com milhares de 
assinaturas, entre as quais avultavam as 
de graves cidadãos de Belinho e arredo-
res, não houve maneira de encontrar nem 
a Ladainha nem as Romarias. Nem por 
isso diminuíram de frequência até hoje os 
requerimentos portugueses, subscritos 
por académicos, letrados (com ou sem 
barrete), catedráticos e comendadores. 

Todos os anos há-de surgir, vindo de 
Lisboa ou do Rio de Janeiro, do Funchal 
ou do Mindelo, de S. Tomé ou do Mapu-
to, o infalível maciço catrapácio de assi-
naturas. A Academia remete para o Os-
terling a livralhada que o acompanha. A 
torrente de papel impresso é despejada no 
canto do ,quarto que Osterling reserva à 
língua portuguesa. Até que uma noite, 
depois de ter adormecido de barrete e lu-
pa na mão, acorda em sobressalto. Com  
mão claudicante assesta a lente num livro 
que retirara da pilha dos montes de can-
didatos portugueses. Decide, então, que, 
após sessenta e dois anos de insistência, é 
já tempo de contemplar um deles. E vai 
ser mesmo o que tem na mão. O livro es-
correga-lhe dos dedos, patina na colcha 
assetinada e desliza pela carpete. Oster-
ling adormece, aconchegado ao chambre 
roçagante, enquanto lá fora canta o cuco. 

Na. quinta-feira seguinte, desadornado 
do rocloró (com a devida vénia a Cândido 
de Figueiredo), apresenta-se na reunião 
do sexteto da Academia. Dedilha no pia-
no a melodia florestal. Mais murcha do 
que é hábito, estranham os confrades, 
olhando, apreensivos, o dono mundial da 
poesia. A assembleia decorre mais ceri-
moniosa do que é hábito. O sr. Osterling, 
calado, brinca com a lupa vacilante. Até 
que, quase no termo de mais um conse-
lho, perguntam-lhe se já decidiu alguma 
coisa sobre o nome e a nacionalidade do 
poeta a premiar. O bardo dos cucos dá 
um jeito à dentadura superior que lhe  

descaíra e declara: «Este ano não vejo  
maneira de fugir a darmos o prémio a um  

poeta de língua portuguesa. Julgo que o  
encontrei. E Odysseus Elytis».  

O monopolista da ficção, o não menos  
célebre Artur Lundkvist, estende a ga-
dunha para o volume que Osterling lhe  

entrega. Folheia-o e exclama: «Mas este  

livro está escrito em grego!». Todos se  

entreolham com espanto. Osterling do-
brou a cabeça sobre o veludo da mesa. 
Murmura: «Odysseus... Odisseia... Ulis-
ses... Ulissipo... Ulissiponse... Lisboa... 
Portugal...» 

A voz foge-lhe. Irá morrer? Amparam-
no. Erguem-no da cadeira. E, antes que o 
cantor dos cucos entregue a alma ao cria-
dor, acorrem, aflitos, ao restaurante da 
«Paz Dourada». Afinal, é lá que se en-
contra o verdadeiro prémio: o sorvete de 
framboesa! • 

36  ^IÜ .  
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